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Ievads
Ekonomiskās attīstības programma satur pagasta ekonomiskās un sociālās
situācijas analīzi, vietējo resursu novērtējumu, teritorijas attīstības iespēju izvērtējumu,
nosaka attīstības mērķus un prioritātes, pamato rīcības programmu šo mērķu
sasniegšanai, tajā tiek formulēti pašvaldības politikas mērķi. Programma ir pamats ,uz
kura balstīsies detalizēta nozaru pētījumu un attīstības projektu izstrādāšana, pagasta
attīstības pamatojums rajonā, kā arī investīciju piesaistei investoriem Latvijā un ārvalstīs.
Tas ir darba dokuments pagasta pašvaldībai ikdienas darbā.

Mērķis
Kalupes pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma (turpmāk attīstības
programma) ir izstrādāta ar mērķi radīt pamatu investīciju piesaistei, dzīves apstākļu
un vides stāvokļa uzlabojumiem, lai virzītu pagasta attīstību uz uzplaukumu un
iedzīvotāju labklājības paaugstināšanu.

Plāna izveides “ideja”
Pagasta pašvaldības sabiedriskā un saimnieciskā dzīve šobrīd prasa starp visām
iedzīvotāju grupām, starp uzľēmējiem, pagasta un citu iestāžu vadītājiem - saskaľotu
un ilglaicīgu kopīgas darbības programmu. Pašvaldībā ir daudz neizmantotu attīstības
iespēju. Lai šīs iespējas apzinātu, radītu kopīgu viedokli un idejas, vienotos par rīcību
ilgākam laikam ,tika nolemts izstrādāt šo programmu kā pamatdokumentu, kurš ļautu
saskaľot rīcību, sekot pagasta attīstībai turpmākajos gados, informēt kaimiľus,
iespējamos uzľēmējus, kuri varētu būt ieinteresēti nākotnē līdzdarboties pagasta
saimnieciskajā dzīvē.
Darbs pie attīstības programmas izstrādes uzsākās 1999.gada septembrī, kad ar
pagasta padomes lēmumu Nr.74 tika uzsākts darbs pie attīstības programmas
izstrādes un izveidota darba grupa no pagasta speciālistiem, iestāžu vadītājiem,
aktīvākajiem cilvēkiem.
1999.gada 31.augustā Teritorijas attīstības plānošanas valsts mērķdotāciju
piešķiršanas komisija ar lēmumu Nr.7 (prot.3 ,3§) piešķīra līdzekļus plānošanas
pasākumu realizēšanai.

Pieeja plāna izstrādē.
Pagasta attīstības programmas izstrāde balstījusies uz 1998.gada 15.oktobrī
pieľemto Teritorijas attīstības plānošanas likumu, kā arī ievērojot Noteikumus par
teritoriju plānojumiem. Uz vietas darbs balstījās uz:
 informācijas un līdzdalības iespēju radīšanu visiem pagasta iedzīvotājiem,
 mērķtiecīgu darba grupas un aktīvāko , ieinteresētāko pagasta iedzīvotāju darbu,
 aktīvu pagasta padomes atbalstu un līdzdalību.
Darba grupa
Attistības programmas izstrādei pagasta padome 1998.gada 27.maijā apstiprināja darba
grupu 10 cilvēku sastāvā – darba grupas vadītājs Aivars Rasčevskis,pagasta priekšsēdētājs.
Darba procesā grupai pievienojās Daugavpils rajona padomes reģionālās attīstības
nodaļas vadītāja un speciālisti. Darba grupa šādā sastāvā tika veidota, lai aptvertu pēc
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iespējas daudzveidīgākas saimniecîbas nozares un arī dažādas pagasta sabiedrības grupas.
Nr. Vārds, uzvārds
1 Ivars Bitenieks

Amats
Kalupes pagasta mežzinis

2

Anna Jegorova

Pagasta padomes sociālā darbiniece

3

Gaļina Grunšteine

Kalupes lauku ambulances galvenā ārste

4

Reģīna Juhneviča

SVSA centra ― Kalupe ― direktore

5

Guntars Melnis

Pagasta padomes priekssēdētāja vietnieks

6

Aivars Rasčevskis

Pagasta padomes priekšsēdētajs

7

Astrīda Mihailova

Pagasta padomes grāmatvede

8

Andris Meškovskis

9

Inara Ūbele

BAC ― Kalupe ― direktors ,pagasttiesas
priekssēdētājs
Pagasta padomes lietu pārvaldniece

10 Jāzeps Vucāns

Kalupes pamatskolas direktors

Iedzīvotāju līdzdalība
Viens no plānošanas mērķiem pagastâ bija aktivizēt pagasta iedzîvotâjus,
pēc iespējas pilnīgāk viľus informējot un iesaistot plânošanas procesâ.
Pagasta avīzē ―Vakar, šodien ,rīt‖ periodiski tika ievietota informâcija par
pagasta attîstîbas programmas un teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
un gaitu pagastā, ar uzaicinājumu piedalîties semināru darbā un izteikt
viedokli iedzīvotāju aptaujā.

Programmas izstrādes daļas.
Visā programmas izstrādē tika mēģināts sekot kopīgai shēmai:
 situācijas noskaidrošana (situācijas raksturojums attīstības jomās, aptauja,
informācija visiem),
 izvērtēšana (attīstības jomu analīze, aptauja, semināri) ,
 attīstības virzienu, rīcības plāna(priekšlikumi saskaľā ar attīstības jomām, aptauja,
semināri) noteikšana.
Programmas ilgtermiľa mērķis, saskaľā ar pastāvošo likumdošanu, ir veicināt
teritorijā daudzveidīgu, līdzsvarotu un ilgspējīgu ekonomisko attīstību, lai vairotu
iedzīvotāju labklājību , nodrošinātu esošo resursu saprātīgu izlietošanu un vides
kvalitātes saglabāšanu. Sociālās un ekonomiskās attīstības plānošanai jānotiek
demokrātiski ,tai jābūt visaptverošai ,funkcionālai un ilglaicīgi orientētai.
Attīstības programma ir atklāts dokuments, kas pieejams visiem pagasta
iedzīvotājiem un uzľēmumiem un kuram ir veikta sabiedriskā apspriešana .Programma
regulāri tiks pārskatīta un vajadzības gadījumā papildināta, ievērojot attīstības
indikatoru izmaiľas. Pagasta padomē ir pieľemts darbinieks ,kam būs pienākums
turpināt projektu izstrādi, veikt visas izmaiľas programmā.
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Kalupes pagasta attīstības programma ir saistoša Kalupes pagasta padomei,
pašvaldības institūcijām, struktūrvienībām un to darbiniekiem.
Izmaiľas attīstības programmā var ierosināt Kalupes pagasta pašvaldība, tās
deputāti, Kalupes pagasta iedzīvotāji un Kalupes pagastā reģistrētās juridiskās personas.
Attīstības programmas izmaiľas akceptē Kalupes pagasta padome.

Plānošana ir:





-demokrātiska ,ja tiek nodrošināta iesaistīto iedzīvotāju un to politisko pārstāvju
dalība,
-tā ir visaptveroša ,ja tiek nodrošināta saskaľa starp dažādu sektoru politiku,
-tā ir funkcionāla, ja tiek ievērots ,ka pastāv vietējais patriotisms un vietējā
identitāte, kas sakľojas vietējās kopīgās interesēs un kultūrvēsturiskās tradīcijas,
-tā ir ilglaicīgi orientēta ,ja tiek analizētas un ietvertas ekonomisko, sociālo ,
kultūras un ekoloģisko parādību attīstības tendences ilgākā laika posmā.

Ekonomiskās attīstības programmas rīcības plānā ietvertas vairākas atsevišķas
programmas un projekti. To izstrādāšana un realizācija prasa piesaistīt papildus
finansējumu, kuru avoti varētu būt dažādas starptautiskas sadarbības programmas un
projekti, starpvaldību līgumi, valsts mērķdotācijas u.c. avoti.

Jēdzienu skaidrojums
Attīstība
Sabiedrībai labvēlīgas dabas vides, kultūrvides, sociālās vides un
saimnieciskās darbības virzības process.
Attīstības plānošana
Process, kas ietver situācijas apzināšanu, mērķtiecīgus pētījumus, prognozes,
vērtēšanu, lēmumu pieľemšanu, iesaistot sabiedrību, valsts un pašvaldību institūcijas,
un vērsts uz attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma izstrādāšanu, pieľemšanu
vai pārskatīšanu.
Attīstības stratēģija
Saskaľotu prioritāšu, mērķu un rīcības programmu kopums. Attīstības
stratēģija balstās uz pašreizējās situācijas un valdošo tendenču analīzi. Tā ir vērsta uz
vēlamās situācijas sasniegšanu ekonomiskās, sociālās, kultūras, vides u.c. jomās.
Vīzija
Vēlamā un iespējamā nākotnē sasniedzamā situācija, tēls.
Projekts
Konkrētā laikā un telpā, ar noteiktiem resursiem un budžetu, uz mērķi un
konkrētu rezultātu vērsti priekšlikumi, rīcība un pasākumi.
Ilgtspējīga (līdzsvarota) attīstība
Ilgstoša ekonomiska un sociālā attīstība, nekaitējot videi un dabas resursiem,
no kuriem atkarīga cilvēku darbība un nākotnes attīstība.
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Infrastruktūra
Dažādu objektu kopums, kas nodrošina ražojošās un neražojošās sfēras
attīstību ilgākam laika periodam.
Saskaľā ar pastāvošo likumdošanu:
Teritorijas attīstības plāns
Dokumentu kopums ,kas sastāv no teritorijas attīstības programmas un teritorijas
plānojuma un kas ,ievērojot teritorijas attīstības principus un priekšnoteikumus,
teritorijas un tautsaimniecības nozaru attīstības analīzes rezultātus un prognozes,
nosaka teritorijas vispusīgas un ilgtspējīgas attīstības mērķus un to sasniegšanas
stratēģiju.
Teritorijas attīstības programma
Noteiktai teritorijai uz noteiktu laika periodu izstrādāts dokumentu kopums, kura
noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi, to izpildes līdzekļi un secība.
Teritorijas plānojums
Dokuments ,kura rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā , plānotā un
atļautā izmantošana (apbūve, infrastruktūra ,labiekārtojums) un šīs izmantošanas
ierobežojumi

PLĀNOŠANA IR VIDES VEIDOŠANA LABVĒLĪGAI BIZNESA
ATTĪSTĪBAI
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Projekta autoru darba grupa
Kalupes pagasta ekonomiskās un sociālās attīstības programma izstrādāta
sadarbojoties izveidotai pagasta darba grupai , pagasta iestāžu vadītājiem un
speciālistiem ar Daugavpils rajona padomes reģionālās attīstības nodaļu

Projekta koordinatore:
Sandra Inte - Daugavpils rajona padomes reģionālās
attīstības nodaļas vadītāja

Īpaši pateicamies:
Aivaram Rasčevskim - Kalupes pagasta padomes priekšsēdētājam ,
Inārai Ūbelei - Kalupes pagasta lietu pārvaldniecei,
Konsultantiem:
Olgai Lukaševičai - Daugavpils rajona padomes reģionālās attīstības nodaļas
speciālistei,
Vitai Rūtiľai - Daugavpils rajona padomes reģionālās attīstības nodaļas vadītājas
vietniecei,
kā arī visiem pagasta padomes darbiniekiem ,deputātiem ,iestāžu vadītājiem un darba
grupai.
Pateicamies arī visiem, kuri piedalījās šī darba tapšanā, gan sagatavojot
informāciju, gan sniedzot priekšlikumus.
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I Teritorijas vispārīgais raksturojums
1. Pašvaldības pamatsituācija
1.1.

Ģeogrāfiskais novietojums

Kalupe

Kalupes pagasta platība 119.1 km², iedzīvotāju skaits – 1758,iedzīvotāju
blīvums uz km²: 14,8 .
Kalupes pagasts izveidots1866.gadā ,sadalot Līksnas pagastu ,tas atrodas Daugavpils
rajona ziemeļu daļā –35 km no Daugavpils .Pagasta ziemeļu robeža ir ar Preiļu rajona
Rožkalnu pagastu ,austrumos robežojas ar Dubnas pagastu, dienvidaustrumos ar
Maļinovas pagastu, dienvidos ar Vaboles pagastu, rietumos ar Līksnas pagastu un
ziemeļaustrumos ar Nīcgales pagastu.
Tuvākā dzelzceļa stacija Vabole –10 km, Līksna atrodas 13 km .
Līdz Rīgai,izmantojot dzelzceļu- 209 km,pa zemesceļu-210 km.
Pagasta teritoriju aizľem Austrumlatvijas zemienes dienviddaļu-Vidusdaugavas
zemieni.
Pagasta teritorijā ir nelielas māla, smilts un kūdras atradnes .Lielākie kūdras krājumi
ir Gerlaku purva (kopplatība 368 ha)
Pagasta teritorijas kopēja platība ir 11.905 ha, no tiem 5977 ha lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 4461 ha aizľem meži.
Kalupes pagastā atrodas Kalupes upe ,kas ir Dubnas kreisa krasta pieteka .Tā tek
cauri Kalupes ezeram .Kopējais upes garums 32 km ,baseina platība 133 km .Kalupes
upei augštece ir pieteka Ūdra un plašs meliorācijas tīkls ar strautu ,kas uzľem Seiļu un
Krivānu ezeru ūdeľus.
Pagasta rietumdaļā tek Daugavas labā krasta pieteka Jāľupe. Tā sākas no Baltezera
un tek ziemeļrietumu virzienā.
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Pagasta teritorijā ir Kalupes ezers, Krivānu ezers ( 16 ha) ,Seiļu (17 ha ).Kalupes
ezers atrodas pagasta teritorijas ziemeļdaļā. Ezeram ir 2 daļas Z daļa,1.8 km2 atrodas
Preiļu rajona Rožkalnu pagasta teritorijā, D daļa 1,1 km 2,tās savieno Kalupes upe ,
kas tek cauri Kalupes ezeram .Ezera kopgarums 6.4 km ,lielākais platums 0.8 km ,
lielākais dziļums 12.5 m.
Mazā Kalupes ezera platība ,kurš atrodas Kalupes pagasta teritorija ir 110 ha.
Samērā daudz purvu ,no kuriem lielākie ir Kalupes II (376 ha ) ,Gerlaku (368 ha ) ,
Plonišķu (350 ha ),Sleižu ,Kuklišķu ,Stivrišķu.
Vēsturiskās vietas –Ķeišu senkapi,Liepu aleja.
Vidējā pagasta zemes auglības vērtība ir 36 balles. Zemes kvalitāte pagasta teritorijā
ir nevienmērīga.
Apskatāma pagastā ir Kalupes katoļu baznīca ,kas celta 1882.gadā ar grāfa S.Zīberga
atbalstu .

1.2.

Pašvaldības vēsturiskā attīstība

Kalupes pagasts atrodās Daugavpils apriľķi starp Līksnas ,Līvānu, Vārkavas ,
Jasmuižas un Višķu pagastiem; piederēja pie Kalupes katoļu un Katoļu evanģeliski
lut.draudzēm. Dzelzceļa stacija- Līksna atrodas 13 km attāluma.
1931.g. novērtēta platība 20122 ha par Ls 2670000,bija iedzīvotāji 5600, 527
vecsaimniecības ar 8040 ha ,373 jaunsaimniecības ar 5600 ha,3 dārzsaimniecības,32
amatnieku un 185 citas sīksaimniecības ar 1550 ha.
Budžets 1931./32. gadā Ls 65600.
Izdevumos : administrācijas vajadzībām Ls 14010,
Nespējniekiem Ls 5394
Izglītībai Ls 10936,
Apriľķim Ls 13400
Ieľēmumos: nekustāmas mantas nodoklis Ls 34710
Pašvaldības nodoklis Ls 18517.
Pašvaldības īpašumi: pagasta nams, 4 skolu ēkas ,doktorāts,zirgu pasta ēkas,
nams policijas ierēdľiem, kopā 43 ha zemes.
Rūpniecības uzľēmumi : A.Ķeiša koku zāģētava ,P.Kiopa vējdzirnavas
Birutās.
Biedrības:
Kalupes pagasta lauksaimniecības biedrība Līdums, dibināta 1922.gadā,56
biedru ,savs nams un dārzsaimniecība ar 8 ha zemes,
Kalupes patērētāju biedrība Turība , dibināta 1921.gadā,109 biedru ,
Kalupes muzikālā biedrība ,dibināta 1922.gadā,23 biedru ,bibliotēka ~600
sējumiem,
Kalupes krājaizdevumu biedrība Olūts , dibināta 1924.gadā,550 biedru ,
Kalupes piensaimnieku biedrība Enkurs, dibināta 1927.gadā,25 biedru ,
pieder pienotava ar 1.26 ha zemes ,
Latgales Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība Saule, 110 biedru,
pieder tautas nams ar zāli un skatuves iekārtu,
Skolas:
Divas 6 klasīgas pagasta skolas ar 5 skolotājiem katrā, divas I pakāpes pagasta
skolas ar 2 skolotājiem katrā, divas 1. pakāpes pagasta skolas ar 1 skolotāju katrā .
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Upes : Dubna,Klaupe,Uda,Rieša
Ezeri:Kalupa ezers ar 300 ha platību
Senvietas:akmens laikmeta atradumi Strazdos,Pilišķos un Dubnā,vēlā dzelzs
laikmeta līdzenie kapi Ķīšos,nezināma laikmeta kapi Placiľos ,Timuškās un
Saliniekos.
Muižas:Kalupes un Arendoles muižas ar Jadvigavas pusmuižu un Zervinavas ,
Rudinavas un Andravas foļverkiem sadalītas 424 vienībās kopplatībā 5944 ha ,
Arendoles centrs piešķirts apriľķa pašvaldībai, pilī patversme un pagasta skola.
Šis laiks bija raksturīgs ar vietējo iedzīvotāju zemo izglītības līmeni, gan arī ar plaši
izplatīto dzeršanu. Kalupē darbojās 6 alus dzertuves un 1905.gada revolūcijas laikā
vietējie iedzīvotāji gāza pagasta vecāko A.Ivbuli, kurš atbalstīja Krievijas carisma
realizēto tautas nodzirdināšanas politiku. Šajā laika progresīva loma bija vietējās
draudzes mācītājam Silvestram Beinarovičam un katoļu draudzei, ar kuru atbalstu
1859.gadā nodibināja draudzes skolu Kalupē, kurā mācījās apmēram simts bērnu
divu skolotāju vadībā.
Pagasta saimniecisko rosību 20 gs. sākumā noteikti var saistīt ar Kalupes
Lauksaimniecības biedrības "Leidums" izveidošanu 1908.gada 9.oktobrī. Tā bija
pirmā lauksaimniecības biedrība Latgalē. Biedrības vadītājs bija Kalupes draudzes
mācītājs Jānis Veļkme. Pirmajā sēdē ievēlēja komiteju no 9 locekļiem un 3
kandidātiem. Finansiālu palīdzību biedrībai sniedza Kalupes pagasta grāfs A.Plāters Zībergs. Biedrība uzreiz iestājās 100 zemnieku no Kalupes, Līksnas, Vārkavas
pagastiem.
(Latvijas Konversācijas vārdnīca ,1939.g.)

1.3.

Vispārīgs ekonomiskais raksturojums

Budžets, finanses
Kalupes pagasta finansiālais stāvoklis analizēts, izmantojot 1997.,1998. un 1999.gada
pārskatus par pašvaldības pamatbudžeta izpildi un informāciju, kas iegūta pašvaldībā.

IEĽĒMUMU DAĻAS ANALĪZE
1.tabula
Pārskats par pašvaldību budžeta ieľēmumiem
1997.,1998.un 1999. gadā
(izpilde ,latos )
Ieľēmumu veidi
1997
1998
Nodokļu ieľēmumi,t.sk.
57330
53248
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
36258
39084
 Nodokli no īpašumiem
8937
14076
Nenodokļu ieľēmumi
19796
20457
Saľemtie maksājumi,t.sk.
107466
120307
Norēķini ar citu pašvaldību
3886
2762
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
Maksājumi no finansu
10282
45935
izlīdzinašanas fonda
Dotācijas
57188
11695
Mērķdotācijas
58915
Ieľēmumi kopā
184592
194012

11

1999
56646
43177
13469
18536
132428
1980

68079
62119
207610

Pašvaldību ieľēmumu bāze galvenokārt sastāv no trim daļām:
a) nodokļu un nenodokļu ieľēmumi ,kas gūti pašas pašvaldības teritorijā,
b) dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda,
c) mērķdotācijas.
Kalupes pagasta budžeta ieņēmumu sadalījums

100%
80%
Saņemtie maksājumi

60%

Nenodokļu ieņēmumi
40%

Nodokļu ieņēmumi

20%
0%
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Pagasta budžets visumā ir sabalansēts, tomēr izteikti sociāli orientēts. Tas nozîmē, ka
maz līdzekļi var tikt ieguldîti attîstîbâ. Pārdalot līdzekļus par labu attīstībai, var rasties
draudi izsaukt politisku neapmierinātību. Vietējais budžets ir atkarīgs no valsts
dotācijām un iemaksām no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Nopietnus draudus rada
valsts politikas neprognozējamība un budžeta sastādīšanas kārtības biežās maiľas, ar
to saistītās nenoteiktības.
Salīdzinot triju gadu ieľēmumus ,redzams, ka pašvaldības ieľēmumi katru gadu
palielinānās un tas ir saistīts ar saľemto maksājumu palielināšanos no valsts
(dotācijas un mērķdotācijas).
Iedzīvotāju ienākuma summas palielinājušās sakarā ar minimālās darba algas un
vidējās darba samaksas palielināšanos.
Salīdzinoši nekustāmā īpašuma un īpašuma nodokļi sastāda nelielu daļu no
pašvaldības budžeta ieľēmumiem, jo lielākā daļa zemes tiek izmantota tikai
iedzīvotāju dzīvošanai vai pašu saimniekošanai. Uz tās gandrīz nenotiek nekādas
peļľu nesošas darbības. No grafiskās attēla var izsecināt ,ka pašvaldība dotajā
ekonomiskajā situācijā nevar pati nodrošināt līdzekļus savus funkciju izpildīšanai,
lielākā daļa ieľēmumu nāk dotāciju un mērķdotāciju veidā.

IZDEVUMU DAĻAS ANALĪZE
2.tabula
Pārskats par pašvaldību budžeta izdevumiem
(latos)
Izdevumu veidi
1997
1998
Komunālā saimniecība
49557
32295
Soc.nodrošināšana
14681
12185
Veselības aprūpe
Izglītība
93057
94840

12

1999
25631
9275
109243

Kultūra
Pārvalde
Savstarpējie norēķini par skolēnu
apmācību
Pārējie izdevumi
Izdevumi kopā

5557
33126
4121

6874
31998
3912

6342
38133
4310

5742
205841

4357
186461

3485
196419
3 .tabula

Pašvaldību izdevumu struktūra (% )
Izdevumu veidi
1997
1998
Komunālā saimniecība
24
17
Soc.nodrošināšana
7
6
Veselības aprūpe
Izglītība
45
51
Kultūra
3
4
Pārvalde
16
17
Savstarpējie norēķini par skolēnu
2
2
apmācību
Citi izdevumi
3
3
Izdevumi kopā
100
100

1999
13
5
56
3
19
2
2
100

Pašvaldības ieľēmumu un izdevumu daļu var vairāk pielīdzināt izdzīvošanas
budžetam, tas nozīmē ,ka līdzekļi tiek pārsvarā tērēti ikdienas problēmu risināšanaipārsvarā skolas uzturēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai. Pašvaldībai nav
lieku līdzekļu ,ko ieguldīt infrastruktūras uzlabošanā, dažādu kopprojektu
finansēšanai.
Kalupes pagasta budžeta izdevumu struktūra
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Budžeta izdevumu galvenās daļas ir pārvaldes un izglītības izdevumi. Pirmie norāda
uz pašvaldības saimniekošanas efektivitāti ,bet otrie uz to ,cik lielas ir pašvaldības
iespējas nodrošināt vienu galvenajām funkcijām- izglītību. Tiek apskatīti arī izdevumi
kultūras sfērai un sociālai aprūpei, jo palielinoties bezdarbnieku skaitam, sociālas
palīdzības nodrošināšana ir svarīgs priekšnoteikums.
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Budžeta izdevumi 1997.,1998. un 1999.gadā (Ls)
4.tabula
Kopā

Gads
1997

Kopā
205841

Uz 1
iedz.
115

Komunālā
Sociālā
saimniecība
nodrošin.
Uz 1 iedz.
Uz 1
Kopā
Kopā
iedz.
28
8
49557
14684

Veselības
Izglītība
aprūpe
Uz 1
Uz 1
Kopā iedz. Kopā iedz.
52
93057

186461

105

32295

18

12185

7

-

-

94840

196419

112

25631

15

9275

5

-

-

109243

Kultūra

Pārvalde

Kopā
5557

Uz 1
iedz.
3

Kopā
33126

Uz 1
iedz.
18

53

6874

4

31998

18

62

6342

4

38133

22

1998

1999
Avoti: pārskati par Kalupes pagasta budžeta izpildi
5.tabula
Budžeta ieľēmumi un izdevumi uz 1 iedzīvotāju
Ieľēmumi

Kalupes pagasts

Izdevumi

1995

1996

1997

1998

1999

1995

1996

1997

1998

1999

48

53

103

109

118

52

53

115

105

112

15

No diagrammas var secināt,ka budžeta ieľēmumi un izdevumi uz vienu iedzīvotaju
ir strauji pieauguši 1997.gadā.Pēdējā laikā parādās pozitīva tendence ,ka ieľēmumi uz
1 iedzīvotāju palielinās salīdzinot ar izdevumiem.

Kalupes pagasta ieņēmumi un izdevumi uz 1
iedzīvotāju
140
120
100
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Ieņēmumi uz 1 iedz.

60

Izdevumi uz 1 iedz.

40
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Budžeta ieľēmumi 1997.,1998. un 1999.gadā (Ls)
6.tabula
Mērķdotācijas
Kopā

Dotācijas

Nenodokļu
ieľēmumi

Kopā

Uz 1
iedz.

Kopā

Uz 1
iedz.

Kopā

Uz 1
iedz.

1997

184592

103

57188

32

10282

1998

194012

109

11695

7

1999

207610

118

62119

35

Gads

Nodokļu ieľēmumi
Kopā

Ienākuma nod.

Nodokļi no
īpašumiem
Kopā
Uz 1
iedz.

Kopā Uz 1
iedz.

Kopā

Uz 1
iedz.

Kopā

Uz 1
iedz.

6

19796

11

57330

32

36258

20

8937

5

45935

26

20457

11

53248

30

39084

22

14076

8

68079

39

18536

10

56646

32

43177

24

13469

8

Avoti: pārskati par Kalupes pagasta budžeta izpildi
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1.4.DZĪVOJAMAIS FONDS
7.tabula
2

Dzīvojamais fonds (m )
Dzīvojamais fonds, pavisam

Pavisam Daugavpils rajonā
Kalupes pašvaldība

Kopējā
platība
1025007
******

Dzīvojamā
platība
777497
******

Pašvaldību dzīvojamais
fonds
Kopējā
platība
222091
5772

Dzīvojamā
platība
141041
3730

Kā redzams no dotās tabulas, tad dzīvojamais fonds ir Kalupes pagasta pašvaldības
pārraudzībā.
Pagastā ir 3 daudzdzīvokļu mājas ar 106 dzīvokļiem,viena nepabeigta 18 dzīvokļu
māja ,pārējās dominē privātmājas. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tiek nodrošināti ar
komunālajiem pakalpojumiem –ūdens padevi, kanalizāciju, siltumpadevi no vietējām katlu
mājām. Kalupes pagasta padomē ir izveidota dzīvojamo māju privatizācijas komisija ,kas
nodarbojas ar dzīvokļu privatizācijas jautājumiem. Dzīvokļu privatizācijas process norit
samērā lēni, jo cilvēki nav ieinteresēti privatizēt savus dzīvokļus daudzdzīvokļu mājās, kā arī
dibināt mājas apsaimniekotāju sabiedrības , jo paredz, ka tie būs lieli finansiālie izdevumi, kā arī
viľus māc bailes par to ,ka visu būs jādara pašiem, bet nevis kāds atnāks un izdarīs pa brīvu. Uz
doto momentu pagasta rīcībā ir daži brīvi dzīvokļi.

1.5. Pašvaldības pārvaldes struktūra
Pēc 1997.gada 9.marta pašvaldību vēlēšanām Kalupes pagasta pašvaldībā ievēlēti 7
deputāti. Kalupes pagasta pašvaldības pārvaldes struktūru veido lēmējvara - Kalupes pagasta
padomes 7 deputāti, kuri politiski pirms vēlēšanām bija vienoti vienā sarakstā "Savam
pagastam".
Kalupes pagasta padomes pārvaldes struktūru skatīt pielikumā.
Kalupes pagasta kompetencē ir vietējā pašpārvalde, iedzīvotāju sociālo, ekonomisko,
kultūras un izglītības vajadzību nodrošināšana.
Visumā iedzīvotāju zināšanas par pašvaldības darbu ir vērtējamas ka apmierinošas un līdz ar to
iedzīvotājiem ir vēlēšanās piedalīties lēmumu pieľemšanas procesā un iesaistīties šo lēmumu
realizēšanā. Jāatzīmē, ka pašvaldības iedzīvotāji ir savas pašvaldības patrioti, jo pārsvarā izskan
optimistiskas idejas. Liela uzmanība pagastā tiek veltīta informācijas apritei, kā arī padomes
lēmumu izpildes nodrošināšanai. Pagasta padome katru mēnesi izdod Informatīvo biļetenu, kurā
var lasīt visus pašvaldības aktuālos jautājumus. Pašvaldības struktūrai ir jāatbilst veicamo
funkciju apjomam. Katrai funkcijai ir jāizveido tās realizēšanas mehānisms.
Pašvaldības darba organizēšanai izveidotas šādas patstāvīgās komitejas:
- finansu komiteja ;
- sociālo jautājumu komiteja;
- izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Kalupes pagasta padome ir izveidojusi šādus pašvaldības uzľēmumus, iestādes:
- Kalupes pamatskola;
- Dzimtsarakstu nodala;
- Pagasttiesa;
- Tehniskās jaunrades nams;
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-

Bibliotēka
Kultūras nodaļa
Komunālās saimniecības nodaļa;
Kalupes lauku ambulance;
P/u Kalupes lauku ambulance

Padomē izveidoto iestāžu (uzľēmumu) tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti
saskaľā ar šo iestāžu nolikumiem (uzľēmumu - statūtiem), kurus apstiprinājusi pagasta padome.
Pagastā darbojas šādas komisijas:
- dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
- vēlēšanu komisija.

1.6.Teritoriālā reforma
Pārmaiľas pašpārvaldes struktūrā gaidāmas ar iespējamo valsts teritoriālo reformu,
kuras rezultātā Kalupes pagasts var tikt apvienots ar apkārtējiem pagastiem vienā pašvaldībā, kā
arī tuvojošās pašvaldību vēlēšanas. 1999.gadā tika veikta Daugavpils rajona teritorijas izpēte,
kuru veica LR VZD Nacionālais mērniecības centrs. Kā viens no variantiem tika piedāvāts
apvienoties Kalupes - Līksnas - Nīcgales - Vaboles pagastiem (teritorija: 431 kv.km,
iedzīvotāji: 5419, kopbudžets: Ls 737591). Šajos pagastos situācija ir līdzīga kā daudzos citos
pagastos, un tāpēc nebūtu vēlama sasteigta rīcība. Nīcgales un Līksnas pagasti atrodas pie
šosejas (A6) Rīga - Daugavpils, kas faktiski ir galvenais to tehniskās infrastruktūras objekts.
Līksnas pagasts atrodas arī stiprā Daugavpils ietekmē, jo tā dienvidu daļa atrodas potenciālajā
pilsētas interešu zonā . Vidējās izglītības iespējas nodrošina blakus esošais Vaboles pagasts, vai
arī Daugavpils . Daudzi aptaujātie minētajos divos pagastos, arī pašvaldību amatpersonas
uzskata, ka varētu notikt jaunas pašvaldības veidošana, taču daudzi respondenti atzīmē, ka būtu
jāuzlabo ceļi un citi infrastruktūras objekti. Abi pagasti ir izstiepti ar nelielu iedzīvotāju
blīvumu. Tas varētu stipri apgrūtināt centra izvēli un iedzīvotāju nokļūšanu tajā. Bez tam ,
nevienā no šiem abiem pagastiem nav nodrošināta pilna vidējā izglītība (nav vidusskolas)
Kalupes un Vaboles pagasti robežojas ar augstāk minētajiem pagastiem. Vaboles pagasts ir
izveidojies padomju laikā, sadalot Līksnas un Kalupes pagastus. Pašreiz Vaboles pagasta
atrašanās vieta un arī pietiekamā nodrošinātība ar infrastruktūras objektiem, nodrošina tā
saistību ar apkārtējiem pagastiem.
Kalupes pagasts ir pietiekami patstāvīgs ar vidēji labu infrastruktūru, pagastā ir divas sociālās
aprūpes iestādes - specializētais valsts sociālās aprūpes centrs "Kalupe", kurš atrodas
Labklājības ministrijas pakļautībā un bērnu aprūpes centrs "Kalupe", kurš ir Daugavpils rajona
padomes iestāde. Taču pagastā nav savas vidusskolas, tāpēc bērni dodas uz Višķu pagastu,
Aglonu (Preiļu rajona), u.c. savstarpēja kustība starp Preiļu rajona pagastiem un Kalupes
pagastu arī notiek, taču lielāka virzība notiek uz Daugavpili.
Pašvaldību sadarbību, pirmkārt, vajadzētu īstenot jomās, ar kurām katra pašvaldība atsevišķi
netiek galā.Šiem pagastiem tiek piedāvāts veidot kopīgus sadarbības projektus, sadarbojoties
vismaz izglītības, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes un kultūras pakalpojumu sniegšanas
jomās. Uz doto brīdi neviena no pašvaldībām vēl nav īsti gatava apvienošanās procesam, kā arī
pašvaldību iedzīvotāji diezgan skeptiski skatās uz teritoriju apvienošanos. Daugavpils ietekme
pakalpojumu sfērā ir pietiekami liela, jo šo pagastu iedzīvotāji lielāko daļu pakalpojumu
izmanto Daugavpilī.
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1.7.Uzľēmējdarbība
Lielākā daļa pagasta iedzīvotāju tiek nodarbināti bērnu aprūpes centrā ―Kalupe‖ (BAC
―Kalupe‖) un specializētajā valsts sociālās aprūpes centrā ―Kalupe‖ (SVSA centrs ―Kalupe‖)
Pagastâ dominējošās saimniecīas nozares ir lauksaimniecîba un pakalpojumu sfēra .Pagastā
labi attîstîts ir tirdzniecîbas uzòçmumu tîkls. Pagastâ gandrīz nav rûpnieciska rakstura
uzľēmumu, ir tikai viens kokapstrādes uzľēmums.
Z/s ― Lagzdiľi ― pieder uzpildes stacija ,taču ta neatbilst mūsdienu prasībām ,taču tai ir
vajadzīga modernizācija.Pagastā nav lauksaimniecības produkcijas parstrades cehu.Saražotā
produkcija tiek pārdota starpniekiem ,vai vesta uz Daugavpils tirgu ,kā arī ir iespēja daļu no
saražotās produkcijas nodot pansionatam vai bērnu aprūpes centram.
Lauksaimniecîbâ joprojâm lielākie darba devēji un lielâkie zemes izmantotâji ir :
― Arāji ―
Veneranda Seile
12.2 ha
― Liepukalns ―
Pēteris Skrinda
194.3
― Drava ―
Guntars Melnis
75.0
― Eglītes ―
Jānis Mukāns
75.0
― Egles ―
Valentīns Kuklis
46.8
― Cīruļi ―
Anatolijs Kivlinieks
10.1
―Dravinieki ―
Stanislavs Baiks
17.8
―Līči‖
Alfons Plonis
9.9
― Odziľi ―
Domicela Raščevska
18.0
― Bērziľi ‗
Rūdolfs Kudeiko
27.1
― Ošusala ―
Andrejs Kaluga
61.8
―Pļaviľas ―
Grigorijs Filimonovs
24.8
― Lazdiľi‖
Antons Lazdāns
70.9
― Līdumi ―
Jānis Bikuļčs
22.3
― Rasiľi ―
Janis Sietiľš
20.3
― Kadiķi‖
Romualds Ondzuls
138.7
― Baltmuiža ―
Leontijs Lisicins
8.1

2. IEDZĪVOTĀJI
DEMOGRĀFIJA
Vīzija
Kalupes pagasta attīstība notiek vienmērīgi. Pagastam nav raksturīga ne strauja
iedzīvotāju skaita sarukšana, ne arī palielināšanās. Atražošanas process notiek vienmērīgi
(salīdzinot ar citām rajona pašvaldībām), nodrošinot kvantitatīvu un kvalitatīvu ataudzi.
Demogrāfiskā situācija liecina par iedzīvotāju drošību un ticību attiecībā uz savu, ģimenes un
savu bērnu nākotni, kā arī par spēju nodrošināt normālus dzīves un personības attīstības
apstākļus.
Demogrāfiskā koncepcija
Pagasta iedzīvotāju dzīves līmeľa paaugstināšana ir pagasta attīstības mērķis.
Pagasta ekonomiskās attīstības un stabilitātes pamats ir stabila un droša ģimene. Pagasta
prioritāte ir sociālā stabilitāte, kas ir saistīta un atkarīga no katras ģimenes un tās locekļu, katra
iedzīvotāja sociālās un ekonomiskās drošības.
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2.1.Iedzīvotāju raksturojums, demogrāfiskā situācija.
Risinot teritoriālo un attīstības reformu būtisks ir iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju
blīvums konkrētajā teritorijā, iedzīvotāju sadalījums pa iedzīvotāju grupām, nacionālā
struktūra un citi rādītāji, kuri tieši saistīti ar iedzīvotājiem.
Valsts saimniecisko dzīvi, reizē ar teritoriju, ģeogrāfisko stāvokli un darba resursiem
stipri ietekmē iedzīvotāji - to daudzums, vecums un sastāvs.
Iedzīvotāji ir katras teritorijas pamatelements. Jo blīvāk apdzīvota teritorija, jo
aktīvāk tur veidojas un rit sociālā un saimnieciskā dzīve.
Iedzīvotāju skaits ir pamatrādītājs, kas raksturo ekonomiskās, sociālās un citas
parādības sabiedrībā un arī konkrētā administratīvā teritorijā.
Pēc pašvaldības datiem uz 2000.gada sākumu Kalupes pagastā kopā bija 1758 iedzīvotāji, kas
sastāda apmēram 4 % no visiem Daugavpils rajona iedzīvotājiem. Jāatzīmē, ka raksturojot
iedzīvotājus, jāľem vērā tas fakts, ka pašvaldības teritorijā atrodas divas sociālās iestādes, kurās
atrodas iemītnieki no visas republikas . Iemītnieki reģistrējās ka patstāvīgi pagasta iedzīvotāji un
to skaits visu laiku mainās. Specializētajā valsts sociālās aprūpes centrā "Kalupe", kurš ir
Labklājības ministrijas pakļautībā atrodas dažāda vecuma iemītnieki ar fiziskiem un garīgiem
traucējumiem un bērnu aprūpes centrā "Kalupe", kurš ir Daugavpils rajona padomes iestāde,
atrodas bērni bāreľi un bērni no nelabvēlīgām ģimenēm.
Ja salīdzina ar 1935.gadu, tad protams iedzīvotāju kopējais skaits ir būtiski
samazinājies, jo 20- 40 gados Kalupē dzīvoja 5996 iedzīvotāji. Arī 90-tajos gados turpinājās
iedzīvotāju skaita samazināšanās . Stabilāka tendence sāk parādīties 1998.gadā, kad nenotiek
strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Paredzams, ka tuvākajā nākotnē, saglabājoties pašreizējiem ekonomiskās
attīstības rādītājiem, iedzīvotāju skaits varētu turpināt nedaudz samazināties, bet ne tik strauji kā
1990 - to gadu sākumā.
Iedzīvotāju kopējā skaita dinamika Kalupes pagasta pašvaldībā (uz gada sākumu)
8.tabula
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GADI

Pēckara gados iedzīvotāju skaits pagastā strauji pieauga, galvenokārt pateicoties mehāniskajam
pieaugumam, kad padomju plānveida ekonomikas ietekmē pagasta teritorijā darbojās kolhozi
un paju sabiedrības un iedzīvotāji šeit iebrauca no citiem Latvijas rajoniem .
Kalupes pagasta iedzīvotāju blīvums ir 15,6 iedzīvotāji uz 1 km2, šāds
iedzīvotāju blīvums ir lielākajā daļā rajona pašvaldību (vislielākais iedzīvotāju blīvums ir
Naujenes pagastā - 50,1 un vismazākais iedzīvotāju blīvums ir Dvietes pagastā - 7.3 iedzīvotāji
uz 1 km2)

2.2.Iedzīvotāju struktūra pēc vecuma un dzimuma
Kalupes pagasta iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūru ir būtiski ietekmējusi ne
tik daudz dabiskā, kā mehāniskā kustība. Visus pēckara gadus imigrācija deformēja
iedzīvotāju vecuma, dzimuma, kā arī nacionālo struktūru.
Iedzīvotāju skaita izmaiľas nav vienīgais demogrāfiskais rādītājs. Nemazāka, varbūt
pat lielāka loma ir iedzīvotāju demogrāfiskajai struktūrai, kāda veidojas konkrētā teritorijā.
Pirmkārt, tā ir vecuma struktūra. Tieši tādi rādītāji, kā darbspējīgo iedzīvotāju skaita
izmaiľas, pensionāru skaits, jauniešu skaits, vīriešu un sieviešu skaits. Šīs iedzīvotāju grupas
būtiski ietekmēs konkrētas administratīvās teritorijas sociāli ekonomisko attīstību kopumā.
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju skaita, bet arī
no tā vecuma un dzimuma sastāva, iedzīvotāju veselības stāvokļa, izglītības līmeľa. Jo
augstāks ir darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju skaitā, jo efektīvāka ir
iedzīvotāju vecumstruktūra no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokļa. Ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju ataudzē liela nozīme ir arī to kvalitatīvai atjaunošanai, tas ir, iedzīvotāju
atjaunošana ar noteiktu kvalifikāciju, iemaľām, izglītību.
Pēc pašvaldības datiem uz 1999.gada beigām , Kalupes pagastā no uzskaitītajiem 1760
iedzīvotājiem 863 ir vīrieši jeb 49 % un 988 sievietes, jeb 56 %. Kā redzam , tad iedzīvotāju
dzimuma struktūra no kopējā iedzīvotāju skaita ir diezgan proporcionāla.
Kalupes pagastā uz 1999.gadu uzskaitīti 915 darba spējīgie iedzīvotāji, kas sastāda 52 % no
kopējā iedzīvotāju skaita, 255 no tiem nodarbināti valsts un pašvaldību iestādēs, 305 nodarbojas
ar lauksaimniecību. Tas ir labāks rādītājs kā vairumā Daugavpils rajona pašvaldību, tomēr tam
arī ir tendence samazināties.
Pašvaldībā notiek ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita svārstīšanās, kas liecina par šīs
kategorijas iedzīvotāju pārvietošanos uz citām vietām. Liela daļa ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju tomēr dodas uz Daugavpils pilsētu. Šāds iedzīvotāju pārvietošanās process ir
izskaidrojams ļoti vienkārši - darba vietas, infrastruktūras un sniegto pakalpojumu
dažādība un attīstītāka sociāli ekonomiskā vide.
Tādēļ kā vienu no galvenajiem priekšnoteikumiem pašvaldību perspektīvajā attīstībā ir
jāparedz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju pārvietošanās procesa samazināšanu līdz
minimumam, ko var panākt radot jaunas darba vietas un uzlabojot vietējo pašvaldības
infrastruktūru un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Analizējot iedzīvotāju vecumsastāvu, svarīgi aprēķināt slodzi, kura jāiztur darbspējas
vecuma iedzīvotājiem bērnu, vecāku un vecvecāku labā.
Demogrāfiskā slodze, tas ir bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits uz 1000 darba
spējīgajiem iedzīvotājiem . Kalupes pagastā demogrāfiskā slodze ir 923 / 1000. Latvijā vidēji
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tā ir 737/ 1000. Demogrāfiska slodze ir samazinājusies tieši pēdējā gadā. Iepriekšējos pētītajos
gados Kalupes pašvaldībā demogrāfiskā slodze bija salīdzinoši augsta.
Pašreizējā vecumstruktūrā izpaužas agrāko gadu iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas
sekas , jo turpinās iedzīvotāju novecošanās process. Pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir
diezgan svārstīgs, bet ievērojami samazinās bērnu un jauniešu skaits .Kopējais bērnu un
jauniešu skaits (jaunāki par darbspējas vecumu)1999.gadā bija 350, jeb 20 % no kopējā
iedzīvotāju skaita (salīdzinājumam - 1995.gadā šis rādītājs sastādīja 22%). Virs darbspējas
iedzīvotāju skaits 495, jeb 28% no visa Kalupes pagasta iedzīvotāju skaita (salīdzinājumam 1995.gadā šis rādītājs sastādīja 31%).
Izteikti samazinās bērnu skaits vecuma grupā no 0-6 gadiem. Šāda tendence noteikt
raksturojas ar dzimstības samazināšanos un negatīvu dabisko pieaugumu, ko savukārt var
izskaidrot ar lielu pensionāru īpatsvaru pašvaldībā.
Iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma grupām (uz gada sākumu)
9.tabula
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Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits jūtami samazinājās 1996.gadā, līdz ar to šajā
gadā pieauga arī demogrāfiskās slodzes līmenis. Taču jau pēdējos gados demogrāfiskās
slodzes līmenis vairs nav tik augsts.

Iedzīvotāju galveno vecumgrupu īpatsvars visu
iedzīvotāju skaitā Kalupes pagastā 1999.gadā

Jaunāki par darbspējas
vecumu

350

495

Darbspējas vecumā
Vecāki par darbspējas
vecumu

915
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2.3. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums
Ekonomiskās un sociālās attīstības prognozēšanai svarīgi ir analizēt iedzīvotāju
kopskaita izmaiľas, noskaidrot šo izmaiľu cēloľus, vai šīs izmaiľas notiek dzimstības un
mirstības rezultātā, vai arī iedzīvotāju pārvietošanās rezultātā.
Kā valstī kopumā, tā arī minētajā pašvaldībā dzimstības samazināšanās pārsvarā ir
saistīta ar sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Valsts ekonomikas krīze ir cēlonis
laulības un dzimstības intensitātes samazinājumam un mirstības pieaugumam.
Dabiskā pieauguma analīze dotajā pašvaldībā raksturo ne tikai iemeslus, kāpēc
notiek iedzīvotāju skaita izmaiľas, bet arī zināmā mērā raksturo ekonomisko situāciju
pašvaldībā. (skat. 10.tabulu)

Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma rādītāji
Pašvaldība
Kalupe
Rajonā

1997
16
315

Dzimuši
1998 1999
13
13
333
366
О - dzimuši

Miruši
1997 1998 1999
28
34
28
732
769
745
O - miruši

10.tabula
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Kā redzam, tad vislielākais negatīvais dabiskais pieaugums Kalupes pagastā bija
1999.gadā, kad mirstība pārsniedza dzimstību turpat 2 reizes. Dabisko pieaugumu Kalupes
pagastā stipri ietekmē SVSAC "Kalupe" .
Kalupes pagastā šajos gados ir noslēgtas 12 laulības. Pēc pašvaldības datiem oficiāli
slēgto laulību skaits samazinās, bet palielinās paternitāšu noteikšanu skaits.
Jāsecina, ka pagastā iedzīvotāju skaita izmaiľas ietekmē gan dabiskais pieaugums, gan
iedzīvotāju mehāniskā kustība, jo analizējot mehāniskās kustības datus izrakstīto iedzīvotāju
skaits ir mazāks par pierakstīto iedzīvotāju skaitu. Šādu mehānisko kustību noteikti ietekmē 2
sociālās aprūpes iestādes, kuras izvietotas pašvaldības teritorijā.
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Mehāniskā iedzīvotāju kustība pašvaldībā
11.tabula
Pašvaldība

1998
Izrakstīti
18

Kalupe

1999
Pierakstīti
77

Izrakstīti
79

Pierakstīti
84

2.4. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Dažādas sociālās, izglītības un kultūras parādības kā valstī kopumā, tā arī pētāmajā
pašvaldībā, būtiski ietekmē iedzīvotāju nacionālais sastāvs.
Katras tautības iedzīvotāju skaitu un to īpatsvaru konkrētā administratīvajā teritorijā
ietekmē protams iedzīvotāju dabiskā kustība un starpvalstu migrācija.
Deviľdesmito gadu sākumā pakāpeniski palielinās latviešu īpatsvars iedzīvotāju
kopskaitā un samazinās krievu, baltkrievu, ukraiľu u.c. tautību īpatsvars.
Par iedzīvotāju nacionālo sastāvu ziľas apkopotas pēc PMLP iedzīvotāju
administrēšanas nodaļas datiem. Uz 2000.gada janvāri Kalupes pagastā no 1760 iedzīvotājiem
1029, jeb 58 % ir latvieši, savukārt krievvalodīgie iedzīvotāji sastāda 32 % .
Šāds nacionālais sastāvs ar lielāku latviešu īpatsvaru ir raksturīgs rajona Daugavas labā
krasta pašvaldībām.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs (uz 1999.gada 1.janv.)
12.tabula
Iedzīvotāji

Kalupes pašvaldība
Cilvēki
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3
27
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Ukraiľi
Pārējie
KOPĀ

2.5. Iedzīvotāju nodarbinātība
Izmantotās definīcijas un dalījums:
darbaspējas vecuma iedzīvotāji - iedzīvotāji, kuru vecums un fiziskais stāvoklis ir tāds,
ka viľi var pilnvērtīgi piedalīties sabiedriski derīgajā darbā. Darbaspējas vecuma robežas
nosaka darba likumdošana.
jaunāki par darbspējas vecumu - iedzīvotāji, kas jaunāki par 15 gadiem
vecāki par darbspējas vecumu - visi pensijas vecuma iedzīvotāji.
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ekonomiski aktīvie iedzīvotāji - iedzīvotāji sastāv no
nodarbinātajiem un
nestrādājošajiem iedzīvotājiem
ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji - iedzīvotāji, kas ir vecāki par 15 gadiem, nestrādā un
nemācās un aktīvi nemeklē darbu.
Pašvaldībās nodarbināto dalīšana pēc veicamā darba un tā statusa nav izdarīta, jo trūkst
nepieciešamās informācijas.
Latvijas Valsts statistikas komiteja nevāc datus par katra iedzīvotāja nodarbinātību,
tādēļ arī pašvaldībās precīzu ziľu nav.
1998.gada beigās Daugavpils rajona pašvaldības kopā ar Nodarbinātības valsts
dienesta Daugavpils centru izstrādāja nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
Daugavpils rajona pašvaldības teritorijā 1999.gadam.
Pēc NVD un rajona pašvaldību apkopotajiem datiem 2000.gadā no rajona
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita 20 % iedzīvotāju reģistrēti Nodarbinātības valsts
dienesta Daugavpils centrā, kā bezdarbnieki. Kalupes pagastā no ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita 1999.gadā 9.23 % iedzīvotāju reģistrēti kā bezdarbnieki (visaugstākais
bezdarba līmenis ir Biķernieku un Ambeļu pagastos - virs 20%, un viszemākais bezdarba
līmenis ir Bebrenes pagastā - 6%)
Jāatzīmē, ka šie skaitļi neatspoguļo reālo situāciju pašvaldībā, jo pastāv arī tāda
bezdarbnieku grupa, kuri būdami bezdarbnieki, nav reģistrējušies NVD.
Bezdarbnieku skaits Kalupes pagastā
13.tabula
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Analizējot iedzīvotāju nodarbinātību, nepieciešams apskatīt iedzīvotāju sadalījumu pa
uzľēmējdarbības formām, pa darbības veidiem. Nodarbināto iedzīvotāju sadalījumā notiek
būtiskas izmaiľas, jo valstī notiek pāreja uz tirgus ekonomiku. Strauji samazinās valsts
uzľēmumos, iestādēs, organizācijās nodarbināto skaits un strauji pieaug uzľēmējsabiedrībās
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un privātuzľēmumos, ieskaitot zemnieku saimniecībās, piemājas saimniecībās, personiskās
palīgsaimniecībās un individuālā darbā nodarbināto skaits.
Kalupes pašvaldībā kopējais nodarbināto skaits uz 2000.gadu sastāda 562
iedzīvotāji, tajā skaitā sabiedriskajā sektorā nodarbināti 259, privātajā sektorā ( zemnieku un
piemājas saimniecības) - 303.
Kā valstī kopumā, tā arī Kalupes pašvaldībā problēma ir ilgstošais bezdarbs.
Reģistrēto bezdarbnieku un brīvo darba vietu skaits Kalupes pagastā
14.tabula
Reģistrēto bezdarbnieku
skaits
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1999
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Tajā skaitā

Ilgstošie bezdarbn.(ilgak par Bezdarbn.pabalstu
1.g.)
saľēmēju skaits
2000
1998
1999
2000
1998 1999
83
17
22
31
26
22

2000
19

Kā redzam , tad no reģistrētajiem bezdarbniekiem, 37% ir ilgstošie bezdarbnieki, un
22% no reģistrētajiem bezdarbniekiem saľem bezdarbnieka pabalstu.
Viens no galvenajiem bezdarba iemesliem ir trūkstošā darba pieredze, ko šobrīd prasa
darba devēji. Darba meklētāji bez pieredzes pārsvarā ir personas ar zemu izglītības līmeni.
Pagastā ir tāda bezdarbnieku grupa, kuri nav pielāgoti pārmaiľām darba tirgū. Ja
parādās brīvas darba vietas ir problemātiski atrast kvalificētu speciālistu. Pārsvarā
bezdarbnieki ir pielāgoti vienkāršiem sezonas darbiem.
Bezdarbnieku sastāvs pēc izglītības
15.tabula
Kalupe
0
32
48
16
82

Ar augstāko izglītību
Ar vidējo speciālo izglītību
Ar arodizglītību
Ar vidējo vispārējo izglītību
Ar pamatizglītību

Kā redzams no dotās tabulas, tad bezdarbs cieši saistīts ar iegūto izglītību. Vislielākais
bezdarbnieku skaits ir tieši ar pamatizglītību.
Bezdarbnieku sastāvs pēc vecuma 1999.gada beigās
16.tabula
Kalupe
6
28
36
25
47
36
178

15-19 gadi
20-24 gadi
25-29 gadi
30-49 gadi
50-54 gadi
55-59 gadi
Kopā
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Lielākais bezdarbnieku procents ir vecumā no 50 - 59 gadiem, jeb pensijas vecuma
iedzīvotāji .
Pagastā bezdarbniekiem tiek piedāvāti dažādi sabiedriskie darbi:
- malkas sagatavošana katlu mājai un vientuļiem cilvēkiem;
- veco vientuļo cilvēku aprūpe;
- palīgdarbi skolas ēkas remonta laikā;
- palīgdarbi siltumtrases remonta laikā;
- parka labiekārtošanas darbi;
- ciemata labiekārtošanas darbi.
Raksturojot iedzīvotājus pēc izglītības līmeľa, jāatzīmē, ka no ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita ar augstāko izglītību ir 7,5% iedzīvotāju, 67 % iedzīvotāju ar vidējo vai
vidējo speciālo izglītību.
Darbaspēks ir viena no svarīgākām ekonomiskās attīstības pamatsastāvdaļām pašvaldības
teritorijā. Taču pēc veiktajām aptaujas anketām, darba iespējas Kalupes pagastā iedzīvotāji vērtē
diezgan kritiski, kā variants, kur pašvaldības iedzīvotāji varētu dabūt darbu ir Daugavpils pilsētā
vai blakus pašvaldībās. Vislielākā respondentu daļa atzīmē, ka pagastā var dabūt pagaidu darbu
vai tikai sezonas darbu par ļoti zemu samaksu.
Pastāvot samērā konstantam darba tirgus pieprasījumam, izmaiľas bezdarba situācijā
varētu ienest tikai ekonomikas attīstība - jaunu darba vietu radīšana.

2.7. Secinājumi
1. Kalupes pašvaldībā ir samērā nelabvēlīga demogrāfiskā situācija; mirstība pārsniedz
dzimstību, iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs.
2. Raksturojot bezdarba līmeni, jāľem vērā arī slēptais bezdarbs; iedzīvotāji, kas strādā
naturālajās saimniecībās, netiek uzskaitīti kā bezdarbnieki.
3.Bezdarbam nav darbaspēka pārpalikuma raksturs, tas radies ražošanas attiecību maiľas
rezultātā.
4.Pastāv draudi izglītotākā un kvalificētākā darbaspēka un jaunatnes aizplūšanai no pagasta.

Demogrāfiskā stratēģija
Galvenais priekšnoteikums, lai Kalupes pagasta attīstība notiek vienmērīgi, bez straujas
iedzīvotāju skaita sarukšanas vai palielināšanās, pastāvot vienmērīgam atražošanas procesam, ir
drošas ekonomiskās un psiholoģiskās vides radīšanas pagastā, kas spētu nodrošināt normālus
dzīves un personības attīstības apstākļus.
Lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Kalupes pašvaldībā:
1. Iedzīvotāju dzīves līmeľa paaugstināšanai ir jākļūst par galveno pagasta attīstības mērķi.
2. Jāizstrādā un jārealizē pagasta mārketinga programma iedzīvotāju, īpaši gados jaunu,
kvalificētu speciālistu piesaistīšanai.
3. Jārealizē pagasta un tā apkārtnes ekonomiskās attīstības programma, jāsekmē investīciju
piesaiste un uzľēmējdarbības attīstība.
4. Jārada iedzīvotāju fiziskajai un garīgajai labsajūtai droša vide.
5. Jārūpējas par pagasta ilgtspējīgu attīstību, ľemot vērā arī iespējamo teritoriālo reformu.
6. Jānostiprina ģimenes loma sabiedrībā.
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3.DABA UN VIDE.
3.1.Ūdeľi.
Ūdens resursi ir nacionālā bagātība, un pašvaldības teritorijas vērība ir atkarīga no
ūdens resursu daudzumu tajā. Tas ietekmē gan pašvaldības ekonomisko attīstību, gan
iedzīvotāju dzīves telpas kvalitāti, gan teritorijas rehabilitācijas līmeni.

3.1.1. Virszemes ūdeľi.
Kalupes pagasts ir bagāts ar ūdens resursiem.
Pagasta reljefa ainavu nosaka vairākas mazas upes un Lielā un Mazā Kalupes ezeru
hidrosistēma.
Pagasta ievērojamākas upes:
 Kalupe
 Joņupe
 Krivānu upīte
 Viedzeleite
 Ūda
Nozīmīgāka no pagasta upēm ir Kalupes upe, kas ir Dubnas upes kreisā krasta pieteka.
Kalupes upe sākas no Gerlaku purva. Tā tek cauri Kalupes ezeram. Upes kritums ir 18 m,
straumes ātrums – 0,2 m/s. Kopējais upes garums –32 km, baseina platība – 133 km².
Kopumā pagasta upju ūdeni šodien raksturo relatīvi neievērojama antropoģēnā
ietekme, mērens organiskais piesārľojums, pietiekami augsts skābekļa saturs.
Kopējo pagasta ainavu pamatīgi izmainīja meliorācijas sitēma. Vairāku mazo upīšu
dabīgas gultnes pašlaik jau nav atpazīstamas. Plaša meliorācijas sistēmas tīkla izveidošana
daļēji ir attaisnojama ar relatīvi lielu purvu īpatsvaru pagasta teritorijā.
Pagasta lielākie purvi:
 Kalupes II (376 ha)
 Gerlaku purvs (368 ha)
 Plonišķu purvs (350 ha)
 Pokšānu purvs
 Sleižu purvs
 Kuklišķu purvs
 Stivrišķu purvs
Lielākais pagasta purvaino vietu īpatsvars koncentrējas teritorijas dienvidu daļā un ap
Mazo Kalupes ezeru.
Pagastā ir samērā mazs ezeru. Pamatā to krastmala ir purvaina. Līdz ar to tie vairāk
der zivju vai ūdensputnu audzētavām, makšķerēšanai un medniecībai, nekā peldvietu
ierīkošanai.
Pagasta ezeri:
 Mazais Kalupes ezers (110 ha)
 Lielais Kalupes ezers (tā dienvidu daļa)
 Krivānu ezers (16 ha)
 Seiļu ezers (17 ha)

29



Baltezers (tā ziemeļu krastmala)

Pagasta teritorijas ziemeļdaļā atrodas Kalupes ezers. Ezeram ir divas daļas. Ziemeļu daļa
- Lielais Kalupes ezers (180 ha) – atrodas Preiļu rajona Rožkalnu pagasta teritorijā. Dienvidu
daļa aizľem Kalupes pagasta teritoriju un tās nosaukums - Mazais Kalupes ezers (110 ha).
Abas ezera daļas savieno Kalupes upe. Ezera kopgarums – 6,4 km, lielākais platums – 0,8
km, lielākais dziļums – 12,5 m.
Lielas lauksaimniecības strauja samazināšana pozitīvi ietekmēja pagasta ūdeľu kvalitāti.
Ļoti attīstīts mazo upju un meliorācijas grāvju tīkls pieprasa īpašu uzmanību no zemes
lietotājiem teritorijas ūdens resursu kvalitātei. Līdz ar to, ka pagasta notekūdeľi tiek novadīti
virszemes ūdens objektos (un to skaits arvien pieaug – sk.15.tabulu), pagasta pārvaldei
jārūpējas par to, lai attīrīšanas iekārtas būtu labā stāvoklī.
15.tabula
Ūdens novadīšana virszemes ūdens objektos Kalupes pagastā,
tūkst. m³/gadā
Gads

Pavisam

No tiem:
normatīvi attīrīti

1997.

23450

23450

1998.

30501

30501

1999.

30759

30759

Pozitīvi ietekmē Kalupes pagasta virszemes ūdeľu kvalitāti:
 tieši tas fakts, ka pagastā ir maz ūdentilpľu, kas piemērotas ūdensatpūtai,
 tas, ka pagasts atrodas relatīvi tālu no Daugavpils pilsētas, kā arī citām lielpilsētām,
 lielu lauku saimniecību izjukšana ,sakarā ar lauksaimniecības nozares krīzi .

3.2. Meži
Meža nozare ir viena no nedaudzajām Latvijas ekonomikas nozarēm, kurā uz
atjaunojamo izejvielu bāzes ir iespējams panākt saimniecisko rosību.
Pašreizējā ekonomiskā situācijā būtiski svarīga nozīme ir mežizstrādei un
kokapstrādei, kas nodrošina darba vietas un ienākumus lielam skaitam iedzīvotāju.
Meža nozare ir viena no galvenajām eksportpreču ražošanas nozarēm Latvijā.
Koksnes, kokmateriālu un koksnes izstrādājumu eksports veicinātu vispusīgu vietējās
pašvaldības attīstību, kā arī paaugstinātu ražošanas tehnoloģiju un kultūru (paaugstinātas
prasības eksporta produkcijas kvalitātei) un veicinātu tiešo kontaktu izveidošanos starp
ražotājiem un pircējiem kaimiľteritorijās, kā arī ārzemēs.
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Pēc 1999.gada datiem meži Kalupes pagastā aizľem 4170 ha jeb 35% no visas pagasta
teritorijas. Mežu masīvi pamatā atrodas ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu daļā. Tie ir
3.kategorijas meži jeb saimnieciskie meži. Pārsvarā vērojams vidēja vecuma skuju koku audzes
– 18% no pagasta mežu kopplatības (sk.16.tabulu).
16.tabula
Kalupes pagasta mežaudžu vecuma struktūra,
2000.g.
Kopā
Skuju koki
Mīkstie lapu
Cietie lapu
Vecuma klase
koki
koki
tūkst.
%
tūkst.
%
tūkst.
%
tūkst.
%
ha
ha
ha
ha
Jaunaudzes

0,64

22

0,27

21

0,34

26

0,04

48

Vidēja vecuma
audzes

1,04

36

0,51

40

0,49

38

0,04

48

Briestaudzes

0,61

21

0,27

21

0,33

25

0,004

4

Pieaugušas un
pāraugušas
audzes

0,36

13

0,22

17

0,14

11

Bezmeža

0,21

7

Gandrīz tikpat daudz mīksto lapukoku – 17% no mežu kopplatības. Toties cietu lapu
koku mežu masīvos ir ļoti maz. No mežaudžu vecuma struktūrām liels īpatsvars ir jaunaudzēm
(22%), kā arī briestaudzēm (21%). Jaunaudžu daudzums izskaidrojams gan ar to, ka pēdējos
gados palielinājās ciršu skaits, gan ar neapsaimniekoto zemju dabisko apmežošanās. Pēc
kokaudzes nociršanas no koku pioniersugām strauji atjaunojas lapkoki, it īpaši bērzs, kas bez
cilvēka iejaukšanas kļūst par valdošo sugu līdz pat 50% no kopējās izcirtumu platības. Tāpēc
jaunaudzē lielākais īpatsvars ir lapkokiem – 53% no jaunaudzes kopplatības. Priede atjaunojas
lēni, - 10 gadu laikā dabiski apmežojās tikai 40% no izcirtuma kopplatības. Līdz ar to skuju
koku jaunaudzes ir mazāk – 42% no jaunaudzes kopplatības.
Pagasta teritorijā dominē sausieľu mežu augšanas apstākļu tipi (sk.17.tabulu), kuru
zemsedze ir bagāta ar sēnēm un ogām.
17.tabula
Vidēja koksnes krāja sadalījuma pēc meža tipiem,
2000.g.
Meža tipi
Sausieľi Slapjauľi Purvaiľi
Āreľi
Kūdreľi
Platība, % no kopējās
meža platības
44,6
8,7
1,8
6,9
30,5
Vidējā koksnes krāja
m³/ha ar mizu

87

39

63

31

56
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Arī kūdreľu mežu augšanas apstākļu tipu īpatsvars ir liels– 30,5% no pagasta mežu
kopplatības. Lielāka koksnes krāja ir tieši sausieľos – 44,6% no kopējās meža platības.
Neskatoties uz to, ka āreľi un purvaiľi aizľem nelielas meža platības, tomēr tur koncentrējas
samēra liela koksnes krāja: purvaiľos - 22% un āreľos - 20% no visas koksnes krājas.
8.tabula
Nokaltušo mežaudžu platība
Nokaltušo mežaudžu kopējā
platība, ha
tai skaitā skujkoku audzēs
No kaitekļu postījumiem
tai skaitā skujkoku audzēs
No savvaļas dzīvnieku
postījumiem
tai skaitā skujkoku audzēs
No mežu slimībām
tai skaitā skujkoku audzēs
No vējgāzēm
tai skaitā skujkoku audzēs
No ugunsgrēkiem
tai skaitā skujkoku audzēs
No pārliecīgā mitruma
tai skaitā skujkoku audzēs

1997.
10,8

1998.
11,5

1999.
4,1

6,4
5,5
5,5
0,9

2,7
2,7

-

0,9
4,4
-

2,7
8,8
8,8

4,1
-

Nokaltušo mežaudžu platība Kalupes pagasta teritorijā ir relatīvi neliela un pēdējo triju gadu
laikā ievērojami samazinājās (sk.tabulu) – uz 62% (!) no 1997.gada rādītājiem. Šajā sakarā
pēdējo triju gadu laikā lielāku problēmu izraisa pārliecīgais mitrums. Toties to ietekme
1999.gadā samazinājās gandrīz uz pusi.
Pēdējo gadu dati liecina par to, ka Kalupes meži īpaši necieš no ugunsgrēkiem
(sk.tabulu).
Mežu ugunsgrēki Kalupes pagastā
19.tabula
1
3
2
Ugunsgrēku skaits
tai skaitā:
ļaunprātīga dedzināšana,
nevērība apsaimniekošanā
tai skaitā:
 lauksaimnieciskā darbība
 meža izstrādātāju un
mežsaimnieciskā darbība
 cita rūpnieciskā darbība:
komunikāciju (elektrolīniju,
dzelzceļa u.c.) darbība
 iedzīvotāju vainas dēļ
Zibens izraisītie
-
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Ugunsgrēkos izdegusi meža
platība, ha
meža zemju platība
tai skaitā:
 ar mežu apklātā platība
 ar mežu neapklātā platība
nemeža zemju platība
Mežsaimniecībai nodarīto
zaudējumu summa, Ls

0,1

0,8

0,4

0,1
53

0,5
0,3
42

0,4
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Lielākā daļa no visiem mežiem pašlaik ir valsts meži, kas aizľem 3140 ha (vai 75,3%
no visu mežu platības). Piemājas saimniecībām pieder 600 ha mežu jeb 14,48% no visu
pagasta mežu platības. Zemnieku saimniecībām – vēl mazāk , proti 310 ha jeb 7.4%.
Kā pozitīvu momentu jāatzīmē, ka pagasta mežu kopplatība pēdējo triju gadu laikā
nemainījās (sk.tabulu).
20.tabula
Mežu iedalījums pēc īpašuma formas
Mežu iedalījums
1997.
1998.
1999.
tūkst.ha
%
tūkst.ha
%
tūkst.ha
%
Kopā
4,17
100
4,17
100
4.17
100
Valsts meži
3,14
75
3,14
75
3,14
75
Privātie meži
1,03
25
1,03
25
1,03
25
Lauksaimniecības
uzľēmumu meži
Citi meži
Tas var liecināt par labu meža apsaimniekošanu, kas nepieļauj nesankcionētu
lauksaimniecības zemju apmežošanu.
Toties meža resursiem apdraud patvaļīgo meža zādzību un neorganizēto izgāztuvju
ierīkošana gadījumu pieaugums.
Dati par pagasta mežu apsaimniekošanu rāda samērā pozitīvu ainu.

22.tabula
Izcirtās platības un krājas

Cirtes veids

1997.
Platība,
Krāja,
ha
tūkst.m³

1998.
Platība,
Krāja,
ha
tūkst.m³
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1999.
Platība,
Krāja,
ha
tūkst.m³

Pavisam

285,1

11,1

297

9,5

263,9

8,9

Galvenā cirte
tai skaitā:
 kailcirte

24

7

20

6

20,5

5,7

24

4,5

20

4,1

19,0

5,7

Starpcirte
tai skaitā:
 sastāva
kopšanas cirte
 krājas kopšanas
cirte
 sanitārās izlases
cirte
 rekonstruktīvās
cirtes

257

4

273,3

3,4

239,1

3,0

10

-

145

-

123

-

46

2,5

32,3

1,9

34,1

2,0

101

1,5

96

1,5

82

1,0

-

-

-

-

-

Citas cirtes un
kritalas

4,1

0,1

3,7

0,1

4,3

0,2

Kā to var redzēt no tabulas (sk.23. tabulu), pēdējo triju gadu laikā cirtes pamatā tika
veiktas valsts mežos (89% no 1999.gada ciršu kopskaita) un to īpatsvars īpaši nemainījās.
Toties ciršu skaits privātā īpašumā esošos mežos pieauga – uz 60% salīdzinot ar
1997.gada rādītājiem.

23.tabula
Ciršu krājas sadalījumā pa īpašuma formām
Cirtes kopā
Valsts meži
Pārējie meži
(ieskaitot privātā īpašumā
esošos)
Lauksaimniecības uzľēmumu
meži

1997.
8,1
7,7

1998.
8,7
8,1

1999.
8,9
7,9

0,4

0,6

1,0

-

-

-

Mežsaimniecība pievērš lielu uzmanību pagasta mežu atjaunošanai.
24.tabula
Meža atjaunošana Kalupes pagastā
1997.
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1998.

1999.

Mežu atjaunošana, ha
tai skaitā:
 meža sēšana un stādīšana, ha
Jaunaudžu ieskaitīšana vērtīgo
koku sugu audzēs, ha
tai skaitā:
 meža kultūras, ha

Mežu atjaunošana, ha
tai skaitā:
 meža sēšana un stādīšana, ha
Jaunaudžu ieskaitīšana vērtīgo
koku sugu audzēs, ha
tai skaitā:
 meža kultūras, ha

29,6

Kopā:
23,7

26,0

11,5

20,0
80,3

46,5
Valsts meži
29,6
26,0

18,7

20,0

9,5
80,3

46,5
Citi meži

Mežu atjaunošana, ha
tai skaitā:
 meža sēšana un stādīšana, ha
Jaunaudžu ieskaitīšana vērtīgo
koku sugu audzēs, ha
tai skaitā:
 meža kultūras, ha

5,0
2,0

1997.-1998.gg. šie pasākumi pamatā bija saistīti ar meža sēšanu un stādīšanu.
1999.gadā tika veikta jaunaudžu ieskaitīšana vērtīgo koku sugu audzēs. Kā pozitīvu
momentu var minēt to, ka ar meža atjaunošanu nodarbojas ne tikai valsts mežos, bet arī
privātajos. 1998.gadā 2.1% no visu pagasta platību, kur tika meža atjaunošana, ir
privātīpašums.
Pagasta mežos regulāri tiek veikta mežu aizsardzība pret kaitekļiem un slimībām
(sk.tabulu). Tiek izmantota tikai bioloģiskā meža aizsardzība pret kaitekļiem un slimībām
noteiktajās platībās.
25.tabula
Mežu aizsardzība pret kaitekļiem un slimībām
Bioloģiskā meža aizsardzība pret
kaitekļiem un slimībām, ha
tai skaitā:
 avioapstrāde
 ķīmiskā meža aizsardzība
Kaitēkļu un slimību perēkļu
kopējā platība gada beigās, ha
tai skaitā:

1997.
10,0
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1998.
10,0

1999.
10,0






skuju grauzēju kaitekļi
lapu grauzēju kaitekļi
mežu slimības
pārējie kaitēkļi

Lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgu mežu apsaimniekošanu, pašvaldībai, sadarbojoties ar
valsts struktūrām, būtu jāraugās, lai privatizācijas procesā mežīpašumi tālāk
―nesadrumstalotos‖, un nevajadzētu pieļaut pat to, ka meži sīkākos īpašumos sadalās,
īpašumtiesībām pārejot mantinieku rokās. Tik pat sarežģīts uzdevums ir panākt, lai privātie
un valsts meži būtu apsaimniekojami pēc vienādiem noteikumiem. Tomēr vislielākā
problēma šodien ir tā, ka vietējai pašvaldībai nav ekonomiskās ieinteresētības valsts mežu
pastāvēšanā savā administratīvajā teritorijā, kā arī tā gandrīz nevar ietekmēt saimniecisko
darbību valsts mežu zonās.
Bet mežs nav mērāms tikai latos un kubikmetros. Gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī
tas pilda neaizstājamas ekoloģiskās, kultūras un sociālās funkcijas. Tikai saprātīgi un
racionāli apsaimniekojot mežus, ir iespējams panākt, lai tie dotu maksimālu ieguldījumu
sociālajā un ekonomiskajā attīstībā, un nosargāt vides kvalitāti tagad un nākotnē.
Kalupes pagasta meža fauna ir daudzveidīga un piemērota medniecībai (sk.tabulu).
26.tabula
Medījamo dzīvnieku skaits un ieguve

Pārnadži - kopā
tai skaitā:
 alnis
 staltbriedis
 stirna
 mežacūka
Kažokādu zvēri –
kopā
tai skaitā:
 zaķis
 cauna
 sarkanā lapsa
 bebrs
 vilks
 lūsis
 jenotsuns

Nomedīto
dzīvnieku
skaits

1999.
Kopskaits

Kopskaits

1998.

Nomedīto
dzīvnieku
skaits

Kopskaits

1997.

Nomedīto
dzīvnieku
skaits

Medību dzīvnieku
suga

236

52

266

56

295

66

25
21
180
10
330

4
4
38
6
23

28
25
200
13
331

5
4
40
7
43

30
30
220
15
340

6
6
45
9
36

30
10
230
25
35

2
8
7
2
4

26
10
240
22
33

12
1
15
9
1
5

30
10
250
20
30

6
1
12
10
1
6

Kā var redzēt no tabulas, kopējais medību dzīvnieku skaits pagastā pēdējo triju gadu
laikā pieauga, kas liecina par ekoloģiski labvēlīgu vidi Kalupes mežos. Dzīvnieku skaits
tiek regulēts attiecīgi sugas ietekmei uz meža eko-sistēmu. Nomedīto dzīvnieku
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kopskaits arī pieauga, kas ir saistīts ne tikai ar dzīvnieku izplatīšanās teritorijā, bet arī ar
medniecību kā atpūtas nozares attīstību.
Problēmas
 Biotopu degradācija: pēc kokaudzes novākšanas no koku pioniersugām strauji
atjaunojas bērzs, kas bez cilvēka iejaukšanās kļūst par valdošo sugu
 Vietēja pašvaldība nevar ietekmēt valsts mežos notiekošus procesus
 Pieaug meža pārkāpumu skaits
 Liels meža īpašnieku/lietotāju skaits
Stratēģiskie mērķi
1. Veicināt meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, vienlaicīgi saglabājot
pagasta mežu bioloģisko daudzveidību.
Pasākumi
 Vecināt meža blakusizmantošanu (ogas, sēnes, meža rieksti, zaru klūgu un citu
dekoratīvo materiālu ieguve, tūrisms, rekreācija),.
 Stimulēt meža ainavu rehabilitāciju
 Apzināt lauksaimniecībā neizmantoto zemju mākslīgās apmežošanas efektivitāti un
organizēt attiecīgās rīcības
 Veicināt pagasta iedzīvotāju apzinību meža resursu saglabāšanās

3.3. Zeme
Pagasta teritorija aizľem Austrumlatvijas zemienes dienviddaļu – Vidusdaugavas
zemieni.
Lauksaimniecības zemes ir viens no nozīmīgākajiem tautsaimniecības resursiem un
tās auglība ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Auglīgas un nepiesārľotas augsnes ir ilgtspējīgas
lauksaimniecības ražošanas pamats.
Lauksaimnieciskās zemes Kalupes pagastā ir 5950 ha jeb 50% pagasta zemes
kopplatības. No tās lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 4490 jeb 75,5% no visas
lauksaimnieciskās zemes (sk.tabulu). Tas ir augsts rādītājs gan Latvijas mērogā, gan Latgales
mērogā. Tas liecina par to, cik liela nozīme ir lauksaimniecībai pagasta saimniecības
struktūrā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme gandrīz visa ir aramzeme (79,5%). Pēdējo
triju gadu laikā aramzemes platība samazinājās (sk.27.tabulu), toties pieauga pļavu un ganību
skaits. Šos procesus var saistīt ar zemes privatizāciju un ekonomisko situāciju valstī, it īpaši
lauksaimniecības nozarē.
27.tabula
Zemes kopplatība un tās sadalījums pēc kategorijām,
Tūkst.ha
1997.
1998.
1999.
Zemes kopplatība
11910
11910
11910
Lauksaimnieciskā zeme
4500
4500
4500
Tai skaitā
4020
4000
3970
 Aramzeme
40
40
40
 Ilggadīgie stādījumi
440
460
490
 Pļavas un ganības
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 Atmatas
Nelauksaimnieciskā zeme
Tai skaitā
 Meži
 Rūpniecības zemes
 Infrastruktūras objekti
 Ceļi
 Izgāztuves
 Pārējā zeme

7410

7410

7410

4170
70
140
3960

4170
70
150
3950

4170
70
150
3950

Lielākie pārkārtojumi laukos pēc neatkarības atgūšanas ir saistīti ar zemes reformu un
jaunās zemniecības veidošanos. Reformas pamatā ir lauksaimniecības dekolektivizācija un
zemes īpašuma tiesību atjaunošana bijušajiem īpašniekiem un to mantiniekiem. Tas novedis
pie lauksaimniecības sadrumstalošanās sīkražotājos: lauksaimnieciskā zeme pagastā
koncentrējas piemājas saimniecībās – 72,4% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
un 54,6% no lauksaimnieciskās zemes kopplatības. Tāds sadalījums samazina pagasta
iespējas pārveidot lauksaimniecību par stipru, attīstītu, ienesīgu pagasta saimniecības nozari.
Rūpniecības vajadzībām izmantojamās zemes nav. Kalupes pagasta zemes
sadalījumu raksturo relatīvi liels priekš lauku pašvaldības īpatsvars zemes, kuru aizľem
infrastruktūra (tajā skaitā satiksmes infrastruktūras) – 1,9% no zemes kopplatības.
Pagasta teritorijā apgūtas velēnu vāji un vidēji podzolētās augsnes, kas veidojušās uz
bezakmeľu māla un morēnu smilšmāla cilmieža.
Kalupes pagasta augsnes ir salīdzinoši tīras, kaut gan intensīva lauksaimniecības
pēckara periodā ir ietekmējusi augšľu kvalitāti.
Galvenie faktori, kas saistīti ar lauksaimniecības ražošanas negatīvu ietekmi uz vidi
Kalupes pagastā ir:
 Augšľu degradācija,
 Organisko vielu satura samazināšanās augsnē,
 Augu barības vielu izskalošanās,
 Sablīvēšanās,
 Struktūras pasliktināšanās,
 Ūdens un vēja erozija,
 Augšľu piesārľošana ar toksisko vielu uzkrāšanās,
 Gruntsūdeľu piesārľošanā: ar nitrātiem, pesticīdiem u.c.,
 Virszemes ūdeľu piesārľošana,
 Piesārľojuma emisija gaisā
Lauksaimnieciskās ražošanas samazināšanās rezultātā sarukušas sējumu platības,
samazinājusies agroķīmisko līdzekļu pielietošana. Palielinās neapstrādāto platību daudzums.
Visi šie faktori, kas noražošanas viedokļa ir nelabvēlīgi, tai pašā laikā no zemes aizsardzības
viedokļa var izrādīties videi labvēlīgi.
Bet samazinoties lauksaimnieciskām aktivitātēm, degradējas lauku ainavas.
Plānošanas procesā ir svarīgi ievērot Latvijas ainavu aizsardzības politiku, kā arī Eiropas
Savienības nostādnes ainavu aizsardzībā un lauku vides dažādošanā. Vides aizsardzības
politikas plānā Latvijas ainava definēta šādi:

Ainava ir gan fizioģeogrāfisks komplekss, gan vēsturiski pārmantotu
tradīciju, paražu un estētisko īpašību kopums, kultūras mantojums, kuram piemīt
noteikta struktūra un funkcijas. Tā liecina par vēsturiskajām un mūsdienu
attiecībām starp cilvēku un vidi.
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Ainava ir vietējo iedzīvotāju dzīves vide, resurss tūrisma attīstībai un pamats lauku
iedzīvotāju nodarbošanās dažādošanai. Mozaīkveida struktūras saglabāšana ir svarīga gan
cilvēku emocionālās uztveres un psiholoģiskās labsajūtas saglabāšanai, estētisko vajadzību
apmierināšanai, gan bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai teritorijā. Ainavu saglabāšanas
jautājums ir svarīgs Kalupes pagastam, jo pagasta teritorijas ainava pamatā ir stipri
iekultivēta un netiek ievērota tās īpatnība.
Kalupes pagasta reljefu veido Vidusdaugavas zemienes viļľainais kvartāra
limnoglaciālo nogulumu līdzenums, kura augstums pagasta teritorijā ir 100-110 m v.j.l.
Reljefa struktūras pamatā ir limnoglaciālais māls un dienviddaļā smilts. Reljefa vienveidību
pārtrauc 0.8 km plata un līdz 6 m dziļa sena ieleja ar Kalupes ezeriem. Latvijas ainavzemju
un ainavapvidu klasifikātorā pašvaldības teritorijas ainava pieder pie Aiviekstes zemes
Dienvidlatgales (Kalupes) āraines.
Kalupes pagasta teritorijā atrodas sekojoši aizsargājami dabas objekti:
 15 valsts nozīmes aizsargājami koki, no tiem 12 liepas Grancovas alejā; aizsargājamā
auga – baltā āmuļa 4 atradnes; vietējās nozīmes aizsargājamais dabas objekts – Kalupes
parks.
Patreiz noslēgti 5 līgumi ar zemes īpašniekiem un lietotājiem par aizsardzības režīma
nodrošināšanu.
1998.gadā Daugavpils reģionālās Vides pārvalde veica Kalupes pagasta vides
stāvokļa un dabas resursu apsaimniekošanas apskatu. Vides pārvaldes inspektori iesniedza
pagasta pašvaldības apskates rezultātu apkopojumu. Kalupes parkam nepieciešams parka
rekonstrukcijas plāns un tajā augošo koku un krūmu inventarizācija. Pašam Kalupes
ciematam nepieciešama apstādījumu inventarizācija un atjaunošana pēc noteikta projekta.
Realizējot iepriekšminētos pasākumus, ľemot vērā gan dabas, gan vēstures objektus, ciemats
var tikt iekļauts organizētā tūrisma apritē. Grancovas liepu aleja tīrāma no avārijas kokiem,
liepu atvasēm un veidojama kā savdabīgs dabas pieminekļu (liepu) objekts. Jāuzstāda
speciālās informatīvās zīmes īpaši aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai. Speciālās
informatīvās zīmes veids uzrādīts LR Ministru kabineta noteikumos Nr.354 no 1997.gada
21.oktobra ―Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi‖.
Problēmas
 Ainavas degradēšana laukos
 Auglīgas augsnes degradēšana
 Nekontrolēta un nelegāla atkritumu novietošana ārpus atkritumu izgāztuvēm:
 Liels neapsaimniekotu zemes platību īpatsvars
 Liels zemes īpašnieku un lietotāju skaits
 Daudz purvu
Tiešie mērķi
1. Saglabāt un optimizēt bioloģisko un ainavu daudzveidību, vienlaicīgi attīstot
ekonomiskās aktivitātes.
Pasākumi
 Veicināt pilnvērtīgu zemes platību izmantošanu atbilstoši to veidiem.
 Veicināt degradēto ainavu inventarizāciju (aprakstīšana, klasifikācija, novērtēšana) un
prioritāšu noteikšanu.
 Aktīvi piedalīties degradēto ainavu atveseļošanas projektu izstrādē.
 Veikt plašu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par pagasta ainavu vērtībām
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Piedalīties kopprojektos, kuri orientēti uz ainavu aizsardzību
Nodrošināt meliorācijas sistēmas renovāciju atbilstoši ainavu aizsardzības prasībām, kā
arī panākt tās savlaicīgu apsaimniekošanu
Veicināt lauksaimniecības attīstību un videi draudzīgo lauksaimniecības metožu
izmantošanu.
Biežāk rīkot un aktīvi piedalīties konkursos par labāko lauku sētu, ziemassvētku
noformējumu utt.
Uzstādīt informatīvās zīmes iespējami vairākās vietās

3.4. Derīgie izrakteľi
Ģeoloģiskā uzbūve un reljefs veido fizikālo pamatni, uz kuras balstās saimnieciskā
un cita veida darbība. Kalupes pagasta zemes dzīles un to bagātības ir svarīgs saimnieciskās
dzīves attīstības komponents. Jo pastāv iespēja gan balstīt pagasta attīstību uz vietējo resursu
izmantošanu, gan attīstīt derīgo izrakteľu izstrādāšanu kā importa preces avotu un teritorijas
ekonomiskās attīstības atbalstu.
Valsts politika derīgo izrakteľu nozarē balstās uz koncepciju ‗Latvijas zemes dzīles‖,
kas akceptēta Ministru kabinetā 1995.gada 9.maijā. Koncepcija nosaka zemes dzīļu
izmantošanas stratēģiskos mērķus un prioritātes, zemes dzīļu izpētes uzdevumus un darbības
virzienus, kā arī ilgtermiľa prognozes zemes dzīļu izmantošanā, ľemot vērā ekonomiskās un
finansēšanas zemes īpašuma attiecību izmaľas.
Zemes dzīļu izmantošanā tiek ievēroti divi galvenie pamatnosacījumi:
 patstāvīgas valsts ekonomiskās politikas veidošana, kas rada
nepieciešamību pēc iespējas pilnīgāk nodrošināt tautsaimniecību ar
vietējiem zemes dzīļu resursiem – konkurētspējīgiem enerģijas avotiem,
būvmateriālu izejvielām u.c.;
 Latvijas Republikas Civillikumā noteiktās īpašnieku tiesības uz zemi un
tās dzīlēs esošajiem resursiem, kas būtiski ietekmē zemes dzīļu
izmantošanas iespējas.
Koncepcija dod ievirzi valsts, kā arī zināmā mērā vietējo pašvaldību, politikas veidošanā
attiecībā uz zemes dzīļu derīgo īpašību un kvalitātes apzināšanu, informācijas uzkrāšanu
un izplatīšanu, arī zinātnisko pētījumu realizāciju jaunu derīgo izrakteľu ieguves un
pārstrādes tehnoloģiju ievešanu Latvijā, lai nodrošinātu zemes dzīļu racionālu un
kompleksu izmantošanu. Koncepcijā paredzētajiem darbiem jāveicina uzľēmējdarbības
attīstība zemes dzīļu izmantošanā, radot priekšnoteikumu privātiniciatīvai un
konkurencei.
Kārtību, kādā veicama zemes dzīļu kompleksa, racionāla un vidi saudzējoša izmantošana, kā
arī zemes dzīļu izmantošanas un aizsardzības prasības nosaka likums ―Par zeme dzīlēm‖ un
Ministru kabineta noteikumi Nr.238 ―Valsts nozīmes derīgo atradľu, kā arī valsts nozīmes
zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība‖ un Ministru kabineta noteikumi Nr.239 ―Zemes
dzīļu izmantošanas noteikumi‖.
Pamatojoties uz likumu ―Par zemes dzīlēm‖, zemes dzīļu izmantošanas pamatprincipi
ir:
 Zemes dzīles ir neatjaunojama vērtība, kas izmantojama vienlaikus zemes
īpašnieku, valsts un sabiedrības labā;
 Zemes dzīļu vērtība netiek ietverta īpašuma kadastrālajā vērtībā, un par
zemes dzīlēm nav jāmaksā īpašuma nodoklis. Zemes dzīļu izmantotāji
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personisko vajadzību apmierināšanai zemes dzīles to īpašumā vai
pastāvīgā lietošanā esošajā zemē izmanto bez maksas. Zemes dzīļu
izmantošana peļľas nolūkos ir pieļaujama, ja saľemta attiecīga atļauja
(licence) likuma ―Par zemes dzīlēm‖ 10.pantā noteiktajā kārtībā;
Zemes dzīļu izmantošanā jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un
objektu aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kultūras pieminekļu
aizsardzības noteikumi, kā arī citi zemes dzīļu izmantošanu ierobežojuši
noteikumi;
Lai nodrošinātu zemes dzīļu racionālu izmantošanu un aizsardzību, valsts
un pašvaldības šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos un noteiktajā kārtībā var ierobežot, apturēt vai pārtraukt
jebkuru juridisko un fizisko personu darbību zemes dzīļu izmantošanā.

Zemes dzīļu izmantošanas mērķis ir:
 Veikt ģeoloģisko izpēti, zinātniskās pētniecības darbus, profesionālo
apmācību un izveidot zemes dzīļu monitoringu;
 Iegūt derīgos izrakteľus;
 Veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kas nav saistītas ar
derīgo izrakteľu ieguvi;
 Izveidot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objektus;
 Veikt atpūtas, tūrisma un ārstnieciskā rakstura pasākumus;
 Iegūt materiālus mineraloģisko, paleontoloģisko un citu ģeoloģisko
kolekciju veidošanai.
Pagasta pašvaldība savā administratīvajā teritorijā:
 Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas noteiktajos apjomos izsniedz atļaujas
bieži sastopamo derīgo izrakteľu izmantošanai gada kvotu un limitu
ietvaros reģionālas vai vietējās nozīmes atradnēs;
 Kontrolē derīgo izrakteľu atradľu rekultivāciju.
Pagasta pašpārvalde nodoto funkciju izpildei nepieciešanos izdevumus sedz no
maksas, kas saľemta par zemes dzīļu izmantošanas atļaujām. Valsts ceļu dienestam un Valsts
meža dienestam ir servitūta tiesības izmantot derīgo izrakteľu aizľemtās platības, ja derīgie
izrakteľi nepieciešami ceļu būvei, remontam un uzturēšanai.
Pagasta pašpārvaldei ir servitūta tiesības izmantot derīgo izrakteľu aizľemtās zemes
platības, ja derīgie izrakteľi nepieciešami ceļu būvei, remontam un uzturēšanai, teritorijas
labiekārtošanai vai pašvaldībai piederošo ēku uzturēšanai.
Derīgo izrakteľu teritoriālo izvietojumu nosaka ģeoloģiskā uzbūve. Kalupes pagasta
ģeoloģisko struktūru veido kvartāra limnoglaciālo nogulumu līdzenums. Tā griezuma pamatā
ir limnoglaciālais māls un dienviddaļā smilts.
Kalupes pagasta teritorijā ir nelielas māla, smilts un kūdras atradnes. Lielākie kūdras
krājumi ir Gerlaku purvā (kopplatība 368 ha).
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Sākot ar 1998.gadu saskaľā ar likumu ―Par zemes dzīlēm‖ katrai atradnei jābūt
legalizētai un tās krājumiem jābūt akceptētiem Valsts ģeoloģijas dienestā. Uz 01.01.99. šāda
atradne bija tikai viena:
 Smilts – Kalupes mežniecība.
Uz legalizētajām atradnēm tiek izdotas licences un atļaujas ar lietošanas termiľiem,
atkarībā no zemes lietošanas veida un atradnes stāvokļa. Galvenokārt, atradľu lietotāji ir ceļu
būves organizācijas, kā arī nelielā mērā vietējie rūpniecības uzľēmumi.
Aktīvo atradľu skaits samazinās, sakarā ar zemes lietošanas jautājumu sakārtošanu,
ģeoloģiskās dokumentācijas neesamību un niecīgajām naudas summām, kuras tiek iedalītas,
piemēram, ceļu remontiem.
Ir Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes informācija par to, ka 1998.gadā smilts
ieguve pagasta teritorijā notika. Izsniegts limits – 8,6 t.m³. Iegūts 8,5 t.m³ smilts. Darbus
veica Daugavpils virsmežniecība. 1998.gadā ģeoloģiskās izpētes darbus veica SIA
―Pētnieks‖. Toties jāveic jaunas ģeoloģiskās izpētes un jāgriežās Valsts ģeoloģijas dienestā
par atradnes izvietojumu.
Problēmas
 Nav legalizētas visas zemes dzīļu atradnes
 Nav detalizētas informācijas par derīgo izrakteľu vietām, veidiem un apjomiem
 Ļoti pasīva zemes dzīļu atradľu ekspluatācija

Stratēģiskie mērķi:
1. Nodrošināt kvalitatīvu, videi draudzīgu zemes dzīļu izmantošanu.
Pasākumi
 Sadarbojoties pirmajā kārtā ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Daugavpils
pedagoģiskās universitātes attiecīgajām nodaļām gūt priekšstatu par pagasta esošo derīgo
izrakteľu kvalitāti un ieguves attīstības iespējām
 Veicināt efektīvu derīgo izrakteľu izmantošanu
 Kontrolēt derīgo izrakteľu ieguves ietekmi uz pazemes ūdeľiem un ainavu
 Aktīvi attīstot derīgo izrakteľu ieguves, paredzēt ieguves vietu turpmāko rekultivāciju

Kalupes pagasta riska teritorijas
28.tabula

Daugavpils pilsētas tuvums

augsnes un gaisa piesārľojums

Gāzes vads

gaisa piesārľojums,
avārijas bīstamība

Dzelzsceļš

augsnes un gaisa piesārľojums,
avārijas bīstamība

42

4. TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN
KOMUNIKĀCIJAS
4.1.Ūdensapgāde
Par ūdensapgādi Kalupes pagastā nodarbojas pašvaldības komunālās struktūras, kuras
atbild par:
- ūdenslietošanas atļauju iegūšana,
- ikdienas ūdensapgādes pakalpojumi,
- urbumu uzturēšana un piegādes tīkli,
- ūdens kvalitāte un attīrīšana,
- ūdens produkcijas un kvalitātes galveno rādītāju atbilstoša reģistrācija,
- ūdens patēriľa tarifu noteikšana un šīs iemaksas iekasēšana.
Pagastā ir centrāla ūdens apgādes sistēma. Sistēmas darbībai tiek izmantots gruntūdens no
2 arteziskajām akām (sk.tabulu).
Tabula
Rādītāji
Izbūves gads
Filtra tips

Ūdens ieguves avotu tehniskie dati
Akas
Nr.1
Nr.2
(bērnu dārzs)
(skolas)
1987.
1958.
Sieta filtrs
Perforēta
caurule

Debits (l/s):
īpatnējais (l/m)
maksimāli pieļaujamais
Sūkľa ražība (l/sek)
Horizonts (vec.)
(jaun.)
Absolūtās augstuma atzīmes (m):
zemes virsma
apvalkcaurules augšgals
statiskais ūdens līmenis
dinamiskais ūdens līmenis
apvalkcaurules diametrs
filtra caurules diametrs
filtra augša, (abs.atz.)
filtra apakša
akas dibens

0,1
2,6
2,8
D3
D3gj

1,5
5,7
2,8
D3a3
D3gj

107,30
108,0
101,8
(-5,5)
79,3
(-28)
168
89
-12,7
-56,7
-56,7
(164)

107,9
108,2
100,4
(-7,5)
100,4
(-7,5)
400
114
-2,6
-37,5
-47,6

Piezīmes

Akas
darbojas
pārmaiľus
Sanitārās
zonas ir
izbūvētas

Kā var redzet, viens no urbumiem ir jau relatīvi vecs, tomēr rezerves urbumu
pagastam nav. Arī viens no diviem ūdenstorniem, kas apkalpo centralu ūdenstīklu ir pilnīgi
nolietots (sk.tabulu).
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Tabula
Ūdens rezervju uzkrāšanas elementi (objekti)
ūdensapgādes sistēmā
Pamatparametri
Iekārta
(nosaukums, tips,
marka)

Ekspluat
ācijā
nodošan
as gads

Tvertnes
materiāls

Tilpums Laukums
(m³)
(m²)

Darba
tilpums
(m³)

Garums/
platums
(diametrs
m)

Šķērsgri
ezuma
laukums
(m²)

Absolūtais
augstums
Zemes Tvertnes
virsmai dibenam
(m)
(m)

Fiziskais
nolietoju
ms

1.

Ūdens tornis

1977.

met.

25

7

25

DN3,0

3 x 3,7

111

129

100

2.

Ūdens tornis

1987.

met.

94

15

94

4,2/4,2

4,2 x 8,8

107,95

130,95

10
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Kopējis centrāla ūdensvada tīkla garums ir 2,9 km (sk.tabulu).
Tabula
Nosaukums
Pievadi
kopā
tai skaitā:
ķeta
poliētilēna
Armatūra
(aibīdľi)

Dati par ūdensvada tīklu
Mērvienība
50/60

Diametrs (mm)
100

150

km

2,9

0,65

1,0

km
km

2,1
0,2
5

0,65

1,0

1

Dzeramā ūdens kvalitāte kopumā atbilts valsts standartiem, tomēr tā neapmierina vietējos
iedzīvotājus. Uz doto brīdi pagastā darbojas tikai viena atdzelžošanas stacija (sk.tabulas).
Tabula
Ūdens kvalitāte
Ūdens kvalitāte

Urbuma Nr.
Aka Nr.1

Fe - 0,14 mg/l,
Cietība - 5,7 l mg.ekv./l

Aka Nr.2

Krāsainība - 15º
Fe-0,4 mg/l
MG" - 34 mg/l
Cl' - 23 mg/l
SO4 - 18,5mg/l
Kopeja cietība - 6,2 mg.ekv/l

47

Tabula
Ūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskie rādītāji un ģeometriskie izmēri
/atdzelžošanas stacijas/

Ražība

Iekārta
(nosaukums, tips,
marka)

1.

2.

Filtrs

Ekspluat
ācijā
nodošan
as gads

Projektēt
ā
(m³/d)

Faktiskā
(m³/d)

Tilpum
s
(m³)

1986.

370

80

2,0

Pamatparametri
Laukum
Darba
Garums/
s
tilpums platums
(m²)
(m³)
(diametr
s, m)
0,79

Iekārtas pilnīgi demontētas
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1,6

Ø1,0

Šķērsgri
ezuma
laukums
(m²)
0,79

Fiziskais Piezīmes
nolietoju
ms

30%

-

Centrālas ūdensapgades sistenu izmanto 353 iedzivotaji, pamatskola ar 260 vietām,
4 veikali, SVSA centrs "Kalupe" un katlu māja. Īpatnējais ūdens patēriņš un vienu
iedzīvotāju 0,228 m³ diennaktī. Sīkāku informāciju par ūdens izmantošanu pagasta var
redzēt tabulā (sk.tabulu).
Tabula
Ūdens izmantošanas bilance
Paterētāju grupa
Skaits
Norma
Ūdens patēriľš
Notekūdeľu
m³/dn
novadīšana
m³/dn
m³/gadā
m³/dn
m³/gadā
Saimnieciskie ūdeľi:
- daudzīvokļu mājas
180
150
27,0
9855
27,0
9855
- individuālas mājas
74
150
11,1
4052
- individuālās mājas,
99
95
9,4
3431
bez labierīcem
Kalupes pamatskola
260
17,2
2,8
980
2,8
980
Pagastēka
20
12
0,3
110
0,3
110
Ambulance
32
13
0,4
146
0,4
146
Veikali:
- Antaris
0,2
73
- Krizantēma
0,1
36
0,1
36
- Lidija
0,3
110
0,3
110
- Meija
0,1
36
0,1
36
BAC "Kalupe"
50
70
3,5
1278
3,5
1278
SVSA "Kalupe"
42,1
15367
Katlu māja
2MW
2% no
1,4
511
1,4
511
crk.H2O
Liellopi
200
100
20
7300
Cūkas
150
25
3,8
1387
KOPĀ:
80,4
29305
78,00
28429
Kā var redzēt ūdens patērinš visiem ūdens lietotājiem ir daudz mazāks nekā paredzētā
norma.
Pēdējo triju gadu laikā izmantojamā ūdens daudzums pagastā pieauga (sk.29.tabulu). Tomēr
palielinājās arī ūdens zudumu daudzums, kas saistīts ar centrālas ūdensapgādāšanas sistēmas
tehnisko un morālo nolietojumu un pašvaldības finansiālo nespēju to rekonstruēt.
29.tabula
Galvenie ūdens ľemšana un izmantošanas rādītāji
1997.
1998.
1999.
Kopā paľemts no dabīgajiem
avotiem
21990
22653
22709
tai skaitā:
- virszemes ūdeľi
- pazemes ūdeľi
- lietus ūdeľi
- karjeru ūdeľi

21990

22653

22709

-

-

-

49

Ūdens izmantošana – pavisam
tai skaitā:
- ražošanas vajadzībām
- saimnieciskajām vajadzībām

bez tam:
- atgriezeniskajās sistēmās
- otrreizējā izmantošana
- ūdens zudumi

21990
-

22653
-

22709
-

21990

22653

22709

-

-

-

2,2

2,3

2,3

Pagasta teritorijā atrodas 17 artēziskie urbumi (pēc ģeoloģiskā kataloga):
 3 pieder pagasta komunālajām dienestam
 7 urbumi ir privatizēti
 7 saimnieks nav noskaidrots
No šiem urbumiem 8 (pēc 1998.gada datiem) nedarbojas, nepieciešama konservācija vai
tamponāža. Artēzisko urbumu dziļums svārstās no 6—200 m. Dzelzs saturs šajos horizontu
iežos pārsniedz normas robežu. Tie artēziskie urbumi, kuriem nav veikta konservācija, tiek
uzskatīti par potenciālajiem ūdens dzīļu piesārľotājiem.
Individuālajā apbūvē dzīvojošie iedzīvotāji ūdensapgādei izmanto galvenokārt akas.
Problēmas
 Augsts dzelzs saturs dzeramā ūdenī
 Zema iedzīvotāju maksātspēja, lai varētu investēt līdzekļus ūdens apgādē.
 Ūdens zudumu palielināšanās sakarā ar centrālas ūdensapgādes sistēmas nolietošanas
 Nav zinām neizmantojamo/neapsaimniekotu artēzisko aku skaits
Stratēģiskie mērķi
1. Nodrošināt pagasta akvasistēmas ekoloģisko kvalitāti un to racionālo izmantošanu.
Pasākumi
 Panākt komunālu tarifu stabilitāti
 Panākt parādnieku skaita samazināšanās
 Paaugstināt dzeramā ūdens kvalitāti centrālā ūdensapgādes sistēmā, veicot atdzelžošanas
stacijas renovāciju.
 Apzināt neapsaimniekotu ūdens ľemšanas avotu daudzumu un veikt attiecīgus pazemes
ūdens aizsardzības pasākumus.

4.2. Kanalizācija
Kalupes pagasta centralizēta kanalizācijas sistēma darbojas tikai Kalupes ciematā.
Notekūdeľu attīrīšanai tiek izmantotas mehāniskās attīrīšanas iekārtas ar izplūdēm biodīķos.
Izplūstošā attīrītā notekūdeľu kvalitāte visumā atbilst valsts standartiem.
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Attīrīšanas iekārtu noteiktā ražošanas jauda – 37300 tūkst.m³ gadā. Tomēr to
faktiskā noslodze ir tikai 81,7% no iekārtu jaudas (sk.30.tabulu).
30.tabula
Notekūdeľu attīrīšanas iekārtu raksturojums,
1999.g.
Atrašanas vieta

Kalupe,
Kalupes pagasts

Jauda,
tūkst.m³ gadā

Faktiskā noslodze,
tūkst.m³ gadā

37300

30759

Tāda jaudas rezerve ir pozitīvs faktors priekš iespējamo rūpniecības vai ciematu
attīstību pagasta teritorijā. Bet pie tā jāpiebilst, ka pēdējo triju gadu laikā faktiskā noslodze
pieauga līdz ar ūdens patēriľa pieaugumu (sk.31..tabulu).

31.tabula
Notekūdeľu attīrīšanas iekārtu faktiskā noslodze
(procentos no jaudas)
1997.
1998.
1999.
Mehāniskās attīrīšanas iekārtas

62,9

81,8

82,5

Analizējot pagasta attīrīšanas iekārtu stāvokli, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
konstatēja, ka iekārtām ir nepieciešama rekonstrukcija:
 Ir novecojušas aerācijas sistēmas
Iekārtas nav nodrošinātas ar rezerves sastāvdaļām: sūkľiem, ventilatoriem. Tas ir ļoti bīstami
apkārtējai videi ľemot vērā attīstīto pagasta ūdensteču tīklu.
Problēmas.
 Kanalizācijas tīkla augsta novecošanas pakāpe, kā arī rezerves daļu trūkums (sūknis u.c.)
bieži ir iemesls notekūdeľu noplūdēm.
 Liels ūdens resursu īpatsvars pagastā: viegla piesārľojumu nokļūšana ūdens objektos
Stratēģiskie mērķi
1. Nodrošināt kvalitatīvu notekūdeľu savākšanu un attīrīšanu
Pasākumi



Veikt kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju
Pastiprināt kontroli par notekūdens kvalitāti

4.3.Siltumapgāde
Kalupes pagasta esošā centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) maksimālā
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siltumslodze ir aptuveni 2,0 MW, ko nodrošina vairākas katlu mājas. Centralizētajai
siltumapgādes sistēmai pieslēgtas budžeta iestādes un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Lielākā katlu māja ciematā ir Centrālā, kas, tās ekspluatācijas sākumā, nodrošināja ar
siltumu visus ciemata CSS patērētājus. Pašreiz 70% patērētāju ir atvienojušies ,izbūvējot
lokālus siltumavotus (katlu mājas).
Centrālajā katlu mājā tika demontēti pieci čuguna sekciju katli. Tika uzstādīti jauni
Latvijā ražoti katli – 1,0 MW malkas un 1,0 MW birstošā kurināmā sadedzināšanai.
Nomainītas elektroiekārtas.
Visas ciemata katlu mājas atrodas nelielā attālumā viena no otras. To apvienošanai
nepieciešams izbūvēt aptuveni 0,5 km siltumtīklus.
Siltumapgādei izmanto četrcauruļu siltumapgādes sistēmu. Karstā ūdens apgādes sistēma
netiek izmantota jau vairākus gadus. Siltumtīklu garums sasniedz aptuveni 1,0 km, bet to
diametri atsevišķos posmos vairāk nekā divas reizes pārsniedz nepieciešamos lielumus,
rezultātā siltuma zudumi tīklos ir vairāk nekā 50% no tīklos padotā siltuma daudzuma.
Lielākajai daļai tīklu nedarbojas drenāžas sistēma, kas to stāvokli pasliktina vēl vairāk.
Rekonstrukcijas 2.kārtā paredzēts rekonstruēt Centrālās katlu mājas tīklus, kas pašreiz
tiek ekspluatēti. Siltumtīklu rekonstrukcijā tiks paredzēta jauno un veco patērētāju
pieslēgšana perspektīvā. 2.kārtā Centrālajai katlu mājai tiks pievienota skola, kas tiek
pašlaik apgādāta no cita siltumavota. Esošie siltumtīkli līdz skolai ir ievērojami garāki par
tiem, kurus izbūvēs uz Centrālo katlumāju.
Rekonstrukcijas nākošajās kārtās pakāpeniski tiks slēgtas arī pārējās lokālās katlu mājas,
to patērētājus pievienojot Centrālajai.
Patērētājiem uzstādot individuālos siltummezglus, pakāpeniski tiks atjaunota karstā ūdens
padeve.
Valsts investīciju programmas ietvaros 2000.gadā, tika rekonstruēta Centrālā katlu māja.
Centrālajā katlumājā uzstādīja jaunus Latvijā ražotus katlus - 1,0 MW malkas un 1,0 MW
birstošā kurināmā sadedzināšanai. Katlu mājā tika rekonstruētas ūdens ķīmiskās
sagatavošanas iekārtas un uzstādīti jauni cirkulācijas sūkľi. Daļa no katlumājas, pēc
nelielas rekonstrukcijas, tiek izmantota kā kurināmā novietne.
Valsts investīcijas programmas ietvaros 2002.gadā, paredzēts rekonstruēt 0,6 km
siltumtīklu, pārejot uz bezkanāla divcauruļu siltumapgādes sistēmu, ievērojami samazinot
tīklu diametrus un mainot konfigurāciju.
Visiem patērētājiem tiks uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), kas atļaus atjaunot
karstā ūdens padevi. Siltummezglu uzstādīšana dos papildus ekonomiju pavasarī un
rudenī, kad tiek pārkurināti dzīvokļi un skolā, automātiski samazinot siltuma padevi naktī
un brīvdienās.
Sagaidāms, ka rekonstrukcijas rezultātā ražošanas izmaksas Centrālajā katlumājā
samazināsies par 50%.
Uz doto momentu ir realizēta Kalupes CSS rekonstrukcijas 1.kārta.
Izstrādāts tehniskais projekts siltummezglu uzstādīšanai un siltumtrašu rekonstrukcijai.
Tiek veikts projekta ekonomiskā efekta novērtējums un sagatavots rekonstrukcijas
tehniski - ekonomiskais pamatojums rekonstrukcijas otrajai kārtai.
Kopējās projekta izmaksas – Ls 202,0 tūkst., kur:
Rekonstrukcijai pirmajai kārtai – Ls 72,0 tūkst.
Rekonstrukcijas otrajai kārtai – Ls 130,0 tūkst.
Rekonstrukcijas pirmā kārta: mērķdotācija no valsts budžeta Ls 36,0 tūkst., kredīts Ls
36,0 tūkst.
Rekonstrukcijas otrā kārta: pašu līdzekļi Ls 26,0 tūkst., mērķdotācija no valsts budžeta Ls
39,0 tūkst., kredīts Ls 65,0 tūkst.
Rekonstrukcijas pirmā kārta ir notikusi 2000.gadā.Rekonstrukcijas otrā kārta ir paredzēta
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2002.gadā,kā rezultāta tiks panākts kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājums
aptuveni par 30-40%:
 izmantojot kokapstrādes uzľēmumu atkritumus;
 nomainot cirkulācijas sūkľus;
 rekonstruējot siltumtīklus;
 uzstādot katlu ar augstu lietderības koeficientu;
 patērētājiem uzstādot ISM,
kā arī 20-30% budžeta līdzekļu ietaupījums apkures nodrošināšanai budžeta iestādēm
uzstādot ISM ar automātisku regulēšanu.

5.Sociālā infrastruktūra
5.1.Sociālā aprūpe
Latvijā sociālās aizsardzības sistēmu regulē likums ―Par sociālo drošību‖ (pieľemts
Saeimā 1995.gada 7.septembrī). Šajā likuma 11.pants paredz, ka ―personai, kura saviem
spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kura nesaľem ne no
viena cita pietiekamu palīdzību, ir tiesības un personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst
tās vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina tās iesaistīšanos sabiedrības dzīvē‖.
Sociālās palīdzības sniegšanu valstī regulē 1995.gada 26.oktobrī Saeimā pieľemtais likums
―Par sociālo palīdzību‖. Šis likums nosaka personu loku, kurām ir tiesības saľemt sociālos
pabalstus un cita veida sociālo palīdzību, sociālās palīdzības veidus un pienākumu
sadalījumu starp valsti un pašvaldībām sociālās palīdzības nodrošināšanā.
Jau no 90.gadu sākuma inflācija Latvijā radījusi gan ekonomiskas, gan arī sociālas
problēmas. Inflācija nežēlīgi apgrūtina Latvijas iedzīvotāja finansiālo stāvokli, veicina
ienākumu nevienlīdzību un dažkārt arī cilvēku nokļūšanu nabadzībā. It īpaši to izjūt lauku
iedzīvotāji un ar katru gadu tādu ―upuru‖ skaits palielinās. Strukturālo pārmaiľu rezultātā
atsevišķām iedzīvotāju grupām nabadzība draud vairāk.
Pastāv dažādi nabadzības paveidi, kuras parasti ir tieši saistītas savā starpā: ienākumu
nabadzība, slikts veselības stāvoklis, nedrošība, izglītības iespēju trūkums, sociālā
atstumtība.
It īpaši bērni no maznodrošinātajām ģimenēm ir visnelabvēlīgākā stāvoklī, jo
strādājošo ģimeľu algas un pabalsti reālajā izteiksmē ir kritušies vairāk nekā pensijas.

31.tabula
Kalupes pagasta sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas 1999.gadā.
Ģimenes ar bērniem.
1. Daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk bērnu, kur ir abi
Skaits
vecāki
Ģimenes – kopā
24
Bērnu skaits ģimenēs
79
2. Nepilnās ģimenes, ieskaitot nepilnās daudzbērnu
ģimenes
Ģimenes – kopā
58
Bērnu skaits ģimenēs
89
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3. Nepilnās daudzbērnu ģimenes
Ģimenes – kopā
Bērnu skaits ģimenēs

7
25

Bērnu skaits šajās sociāli mazaizsargātajās ģimenēs sastāda 48,2% no kopējā bērnu
īpatsvara vecumā līdz 14 gadiem. Tas ir liels skaits, kuram jāietekmē vietējās pašvaldības
politiku sociālās aizsardzības jomā un šīs nozares attīstību pagasta teritorijā. Toties pēdējo
gadu laikā šis rādītājs kritās, jo 1995.gadā tas bija 52,5% no kopējā bērnu īpatsvara vecumā
līdz 14 gadiem. Šīs izmaiľas pārsvarā ir saistītas ar daudzbērnu ģimeľu skaita svārstībām
pagastā.
Kalupes pagasta sabiedrībā ir relatīvi liels daudzbērnu ģimeľu īpatsvars. Tas ir
saistīts ne tikai ar lauku sabiedrības tradīcijām, bet arī ar nacionālajām tradīcijām –
ievērojami liels čigānu īpatsvars pagasta iedzīvotāju kopskaitā. Tomēr tieši tādas ģimenes
vairāk cieš mūsu sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos.
Bērnu audzināšanai ir svarīga harmoniska ģimenes dzīve, kuru nodrošina laulības
stabilitāte. Ekonomisko un sociālo izmaiľu rezultātā parādījās jauna situācija ģimenes
attiecību veidošanā. To rezultāti ir:
 zema laulību intensitāte
 augsts šķirto laulību īpatsvars
 liels oficiāli nereģistrēto laulību (konsensuālo) skaits u.c.
Diemžēl, Kalupes pagastā ir daudz nepilnu ģimeľu – 58, un to skaits pēdējos gados
strauji pieauga: gandrīz 1,5 (!) reizes salīdzinot ar nepilnu ģimeľu skaitu 1995.gadā.Tajā
skaitā pieauga nepilno daudzbērnu ģimeľu skaits: 1995.gadā tādu ģimeľu bija 3, 1999.gadā
– 7. 1999.gadā Kalupes pagastā 89 bērni jeb 25,6% no kopējā bērnu skaita dzīvo ar vienu
vecāku.
Cilvēka veselības stāvoklis ir viens no svarīgākajiem dzīves apstākļu komponentiem.
Laba veselība ir sekmīgas darbības priekšnosacījums visās dzīves jomās, kā arī norāda uz
potenciālajiem pašvaldības resursiem. Tomēr pietiekoši lielai daļai Kalupes pagasta
iedzīvotāju ilgstošas vai pastāvīgas veselības problēmas, kā arī invaliditāte, ikdienā sagādā
daudz dažādu grūtību (sk 32 .tabulu). Šo cilvēku skaits sevišķi strauji pieaug pēc 50 gadu
vecuma sasniegšanas.
32.tabula
Kalupes pagasta sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas 1999.gadā.
Ģimenes ar invalīdiem.
1. Ģimenes ar pilngadīgiem invalīdiem
Skaits
Ģimenes – kopā
73
Invalīdu skaits ģimenēs
75
2. Ģimenes ar bērniem invalīdiem
Ģimenes – kopā
11
Bērnu invalīdu skaits ģimenēs
14
Invalīdu īpatsvars Kalupes pagastā ir 4,3% (75 personas). No 1996.gada tas īpaši
nemainījās: 1996.gadā invalīdu pagastā bija 4,4% (jeb 86 personas) no iedzīvotāju kopskaita.
Toties 1995.gadā pagastā bija tikai 4 (!) invalīdi.
Strauji pieauga bērnu-invalīdu skaits: 1995.gadā tādu bērnu bija 4 jeb 0,9% no kopējā bērnu
skaita, 1999.gadā – 14 jeb 4% no kopējā bērnu skaita.
Ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju ir pensionāri, kuru pensijas ir tikai daļēji indeksētas
un kuriem augsta un pat mērena inflācija sagādā izdzīvošanas grūtības. Pēdējo gadu laikā
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pagastā pieauga skaits pensionāru, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība. Tie ir pensionāri,
kuri dzīvo atsevišķi no apgādnieka un kuriem vispār nav apgādnieku – 116 personu jeb
23,4% no virsdarbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaita.
ANO Iedzīvotāju fonda (UNFPA) un Labklājības ministrijas pētījuma rezultāti liecina par
visai pārsteidzošu faktu, ka pensionāru klātbūtne ģimenēs būtiski neietekmē to dzīves līmeni.
Tas izskaidrojams ar vispārējo nabadzības līmeni un apstākli, ka vidējie mājsaimniecību
ieľēmumi uz vienu ģimenes locekli ir zemi un būtiski neatšķiras no ienākumiem, ko
iedzīvotāji saľem pensijas formā. Tas, ka nabadzības līmenis pieaug palielinoties ģimenes
locekļu skaitam, bet nepieaug, palielinoties pensionāru skaitam mājsaimniecībā, norāda, ka
pensijas ir būtisks ieľēmumu avots daudzās ģimenēs.
Tieši Kalupes pagastā ir izplatītas triju paaudžu ģimenes – kad pensijas vecuma
personas dzīvo kopā ar saviem bērniem. Tam faktisku apstiprinājumu dod relatīvi neliels
skaits pensionāru, kuri dzīvo atsevišķi: 56 personas jeb 11,3% no virsdarbspējas vecuma
iedzīvotāju kopskaita. Pēdējo gadu laikā šis rādītājs izauga (1996.gadā tādu personu
īpatsvars bija 7,7% no virsdarbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaita). Tomēr tas palika
relatīvi zems. Toties Kalupes pagastā pieauga skaits pensionāru, kuriem nav apgādnieka –
salīdzinot ar 1996.gadu šo personu skaits pagastā gandrīz dubultojās (sk.33.tabulu).
33.tabula
Ziľas par pensijas vecuma personām, kurām nav apgādnieka saskaľā ar
Civillikumu
1996.
1999.
Personu
skaits

Īpatsvars

Virsdarbspējas
vecuma
iedzīvotāju
kopskaita

Personu
skaits

Īpatsvars

Virsdarbspē
jas vecuma
iedzīvotāju
kopskaita

38

6,2%

610

60

12,1%

495

34.tabula
Kalupes pagasta sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas 1999.gadā.
Pensijas vecuma personas.
1. Pensijas vecuma personas, kuras dzīvo atsevišķi no
Skaits
apgādniekiem
Personas – kopā
56
2. Pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieka
saskaľā ar Civillikumu
Personas – kopā
60
3. Pensijas vecuma personas, kuru aizbildnībā ir
nepilngadīgi bērni
Personas – kopā
Bērnu skaits
Bezpajumtnieki laukos ir samērā rets gadījums, tomēr Kalupes pagastā ir viena tāda
persona.
Šo sociālo mazaizsargāto iedzīvotāju grupu raksturojums liecina par to, ka Kalupes
pagasta pašvaldībai sociālā palīdzība ir nozīmīgs dzīves komponents, kas pieprasa attiecīgus
izdevumus no pagasta budžeta. Toties pašvaldības palīdzības iespējas kļūst arvien mazākas.
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1999.gadā tikai 14,3% no pagasta pensionāru kopskaita griezās pašvaldībā pēc palīdzības jeb
61,2% no sociāli mazaizsargātājiem pensionāriem. Tas var liecināt par to, ka Kalupes
pensionāru dzīves apstākļi vēl nav īpaši kritiski.
1999.gada padomes budžeta izdevumi sociālās palīdzības pasākumiem veidoja
3,3% no kopējā pašvaldības budžeta izdevumu apjoma. Tas ir samērā augsts rādītājs
Daugavpils rajona mērogā. Toties 1995.gadā sociālās palīdzības pasākumu finansēšanai
Kalupes pagasta pašvaldība izlietoja 13,9% (!) no pagasta budžeta. Tas liecina par to, ka
pašvaldība vienmēr centās iespējami lielāku uzmanību pievērst sociālai palīdzībai. Toties tik
ievērojamas izmaiľas galvenokārt ietekmēja šī sociālās palīdzības veida finansēšanas
mehānisma maiľa 1995.gadā.
1999.gadā Kalupes pašvaldībā uz sociālās palīdzības pasākumiem tika novirzīti
Ls 6403. Gada laikā pēc palīdzību Kalupes pagasta padomē griezās 28,5% no pagasta
iedzīvotāju kopskaita. Tas liecina par to, ka vispārējais materiālais stāvoklis pagastā nav
īpaši slikts.
Ľemot vērā pagasta sociālo mazaizsargāto iedzīvotāju grupu raksturojumu,
pagasta pašvaldībai jāpiedāvā tādu sociālās aprūpes pakalpojumu kā aprūpe mājās.
1999.gadā šim mērķim tika izmantots 1369 Ls jeb 21,4% no visiem izdevumiem sociālās
palīdzības pasākumiem. Aprūpētu personu skaits 1999,gadā bija – 14 (sk.tabulu). tas skaits
divreiz palielinājās salīdzinot ar 1995.gadu (7 aprūpētas personas).

35.tabula
Aprūpe mājās Kalupes pagastā 1999.gadā
Par pašvaldības līdzekļiem aprūpētas personu grupas
Aprūpējamās personas – kopā-

Personu skaits
14

No tām:




10
4

Pensijas vecuma personas
Invalīdi
Citas personas

No aprūpējamajām personām, kuras ir bez pārvietošanās
iespējām vai nespēj pārvietoties bez palīglīdzekļiem
Aprūpējamo personu skaits, kuras tiek aprūpētas:

5



14

uz līguma pamata ar pašvaldību vai SP dienestu

Vidēji sociālās palīdzības izdevumu apmērs uz vienu pagasta iedzīvotāju sastāda
1999.gadā Ls 3,64.
Sociālie pabalsti tika piešķirti pamatā medicīnas pakalpojumu samaksai un
brīvpusdienām skolā un bērnudārzā. Pašvaldība piešķir pabalstus trūcīgām ģimenēm kurināmā
iegādei, pabalsti īres un komunālajiem maksājumiem, bērnu izglītībai un audzināšanai, pārtikas
produktiem.
Kalupes pagasta pašvaldība rīko nodarbinātību veicinošus pasākumus personām, kura
pieprasījušas sociālās palīdzības pabalstu. Tajā skaitā pabalsta saľemšanai tiek piedāvāts
iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos. 1999.gadā tas tika piedāvāts 24 personām,
tomēr tikai 16 no tām šo piedāvājumu izmantoja.
Kalupes pagastā ir divas sociālās aprūpes iestādes:
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 Bērnu aprūpes centrs ―Kalupe‖
 Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs ―Kalupe‖
Bērnu aprūpes centra “Kalupe” (BAC ―Kalupe‖) vēsture sākās ar Kalupes internātskolas
dibināšanu 1959.gadā. Tā bija iestāde ar pamatskolas izglītību. 1983.-1989.gados to pārveidoja
par internātskolu ar vidusskolas izglītību. Tā bija domāta 270 bērniem. 1989. Gadā
internātskolu pārveidoja par Kalupes bērnu namu 80 vietām. 1996.gadā – par bērnu aprūpes
centru ―Kalupe‖ uz 50 vietām. Iestāde ir Daugavpils rajona padomes pakļautībā.
Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs “Kalupe” (SVSA centrs ―Kalupe‖)
izveidojās uz Arendoles pansionāta bāzes: 1958.gadā no Arendoles tiek pārvests uz Kalupi
pansionāts – 75 cilvēki - un tiek nodots Daugavpils rajona padomes pakļautībā. Jaunais
pansionāts tika izvietots Kalupes muižas ēkā. 1970.gadā tika veikta jauna korpusa būvniecība –
150 cilvēkiem. 1972.gadā tika uzbūvēts vēl viens korpuss. Kopējais vietu skaits palika – 270
cilvēki. No 1997.gada 1.oktobra Kalupes pansionāts tiek pārdēvēts par specializēto valsts
sociālās aprūpes centru ―Kalupe‖ un ir LR Labklājības ministrijas pakļautībā. Pašreizējs vietu
skaits – 175. Pēdējo gadu laikā pamatojoties uz trīspusīgo vienošanās starp Daugavpils rajona
padomi, SVSA centrs ―Kalupe‖ un LIONS Clubs International Zviedrijas nodaļu tika veikta
centra siltumapgādes sistēmas un dzīvojamo korpusu rekonstrukcija, kuras rezultātā ievērojami
uzlabojas centra iemītnieku dzīves apstākļi. 1999.gadā SVSA centrā ―Kalupe‖ faktiski dzīvo
180 cilvēki, no tiem:

vīriešu – 73,

sieviešu – 107.
Toties plānoto vietu skaits centrā – 165. Acīmredzama centra ―pārslodze‖ ir saistīta ar līdzīgo
iestāžu deficītu Latgales reģionā, kā arī valstī kopumā, ľemot vērā garīgi slimo personu
kopskaitu.
No 180 centra ―Kalupe‖ iemītniekiem 144 jeb 80% no iemītnieku kopskaita ir invalīdi
(sk.tabulu). Pamatā tie ir II grupas invalīdi.
36.tabula
Invalīdu kopskaits SVSA centrā “Kalupe”
Uz 2000.gada 1.janvāri
Skaits
144
Invalīdi kopā
no tiem
I grupas
31
II grupas
113
III grupas
Centra darbinieki piedāvāt saviem iemītniekiem maksimālu adaptēšanās sociālai dzīvei. To
var uzskatīt par nepieciešamo rīcību, jo iestādes iemītnieki pārsvarā ir aktīvi un pasīvi pēc
pansionāta iemītnieku klasifikācijas.
Problēmas

pašvaldības palīdzētspēja ar katru gadu krīt

sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju skaits ar katru gadu pieaug

pagastā daudz nepilnu ģimeľu

liels bērnu īpatsvars sociāli mazaizsargāto grupu sastāvā

relatīvi liels daudzbērnu ģimeľu skaits

liels pensionāru īpatsvars
Stratēģiskais mērķis
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1. Garantēt pagasta iedzīvotāju sociālās tiesības un to realizāciju dzīvē
Pasākumi
 Veicināt esošo sociālās aprūpes iestāžu attīstību
 Veicināt ģimenes izglītību pagastā
 Biežāk rīkot pasākumus daudzbērnu ģimenēm
 Veicināt morālo vērtību stabilizēšanu pagastā
 Plašāk rīkot pasākumus, saistītus ar pieaugušo izglītību
 Veicināt NVO izveidošanu un to darba attīstību pagastā, īpaši organizāciju, kuru darbība
ir saistīta ar sociālo aprūpi.
 Paplašināt sadarbību sociālās aprūpes jomā ar ārzemju partneriem
 Realizēt pasākumus, kas veicinātu cilvēku iekļaušanos darba tirgū.
 Palielināt sociālās palīdzības pasākumu skaitu, kas sniegtu personai juridisko un
psiholoģisko palīdzību vai sekmētu tās pašnoteikšanas spēju palielināšanu.
 Veicināt alternatīvo aprūpes formu pielietošanu sociālās aprūpes sfērā
 Veicināt sociālās aprūpes projektu izstrādāšanu un realizāciju pagastā
 Aktivizēt pagasta iedzīvotāju līdzdalību sabiedrības sociālo problēmu risināšanā

5.2.Kultūra
Kultūras attīstības līmenis ir ļoti svarīgs rādītājs sabiedrības potenciāla, tajā skaitā
ekonomiskā, noteikšanā.
Analizējot kopējos budžeta izdevumus kultūrai, var secināt, ka Kalupes pagasta
padomes finansējums kultūras vides attīstībai pagastā ikgadu samazinās (sk.37.tabulu).
37.tabula
Kalupes pagasta finansējums kultūrai
(izdevumi uz vienu iedzīvotāju)
Iedzīvotāju
skaits

1760

1998.g.
Finansējums
Ls uz 1
kultūrai
iedzīvotāja
(Ls)
6639

1999.g.
Finansējums
Ls uz 1
kultūrai
iedzīvotā
(Ls)
ja

3.77

6199

3.52

Pieauguma
dinamika
(Ls)
-0.25

Pēdējo divu gadu pieauguma dinamikas rādītājs ir –0.25. Salīdzinot ar citām
Daugavpils rajona pašvaldībām, tas ir starp zemākiem rādītājiem, ko var izskaidrot ar finansu
ierobežojumu, kā arī ar to, ka pagastā nav kultūras nama.
Tomēr pašvaldībā kopumā iedzīvotājiem ir iespējams saľemt minimālo nepieciešamo
kultūras servisu.

5.2.1. Kultūriestādes
No kultūriestādēm pagastā ir vairākas bibliotēkas. Diemžēl Kalupes pašvaldības
kultūrizglītības iestāžu finansējums pēdējo gadu laikā samazinājās (sk.38.tabulu).
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38.tabula
Kalupes pašvaldības piešķirtie finansu līdzekļi
kultūrizglītības iestādēm, Ls

Izdevumi
kopā

1998.g.
Izdevumi
kultūrai

%

127546

6639

5,21

Izdevumi
kopā

1999.g.
Izdevumi
kultūrai

%

Pieauguma
dinamika

128340

6199

4,83

- 0,38

Pēdējo divu gadu pašvaldību piešķirto finansu līdzekļu kultūrizglītības iestādēm
pieauguma dinamika vidēji rajonā ir negatīva (-1,79). Šīs tendences ir saredzamas arī
Kalupes pagastā: finansu līdzekļu pieauguma dinamika ir – 0,38. 1999.gadā Kalupes pagasta
padome kultūrizglītības iestādēm piešķīra 4,83% no padomes kopbudžeta, kas ir ļoti neliels
rādītājs rajona mērogā.
Kalupes pagasta sabiedriskā dzīve pamatā koncentrējas ap pagasta pamatskolu, kā arī
bibliotēkām. Kultūras darbinieki cenšās piedāvāt daudzveidīgus kultūras pasākumus
dažādām pagasta sociālajām grupām: skolnieki un viľu vecāki, zemnieki un novadpētnieki
utt. Tiek ievērotas gan latgaliešu, gan citu pagastā dzīvojošo tautību kultūrtradīcijas. Gandrīz
visi pasākumi tiek orientēti uz vietējā kultūras un dabas mantojuma popularizēšanu. Toties
pagastā nepastāv maksas pakalpojumu tradīcijas.
Pagastā ļoti aktīvi darbojas mākslinieciskie pašdarbības kolektīvi (sk.tabulu), gan arī
paši pagasta iedzīvotāji ir aktīvi šajā ziľā. Tādēļ pagastā pieaug skaits gan pašdarbības
kolektīvu, gan dalībnieku tajos.
39.tabula

Gads

Kultūras
nams

1998.
1999.
2000.

Nav
Nav
Nav

Kalupes pagasta kultūras dzīve
Vietu skaits
Kultūras
Mākslinieciskie
masu
darbinieku
pašdarbības kolektīvi un
pasākumu
skaits
pulciľi
zālē
skaits
dalībnieku
skaits
50
1
3
32
50
1
3
30
50
1
4
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Kalupes pamatskola pārveidojās par aktīvu kultūras izglītības centru, kurš strādā gan ar
skolas audzēkľiem, gan ar pieaugušo pagasta iedzīvotāju daļu, cenšoties vienot kopējās
kultūraktivitātēs visas paaudzes. Vairākus gadus skolā darbojas dramatiskais pulciľš, trīs
deju kolektīvi, vokālais ansamblis, koris, akordeonistu orķestris, dabas draugu pulciľš,
automodelisma pulciľš, pīšanas pulciľš.
Vadīt novada pētniecību pagastā uzľēmās pamatskolas muzejs. Lai plašāk un
vispusīgāk izpētītu, kā dzīvoja kalupieši, tiek rīkotas dažādas akcijas. Viena no pēdējām –
konkurss ―No Kalupes pagasta vēstures‖. Konkursa ietvēros tika vāktas un publicētas vietējā
avīzē pagasta iedzīvotāju atmiľas. Labākie rakstītāji tika novērtēti ar balvām. Bija savākti
eksponāti skolas muzejam – senas grāmatas, sadzīves priekšmeti, darba rīki, fotogrāfijas u.c.
Pie Kalupes pamatskolas darbojas Špoģu mūzikas un mākslas skolas filiāle.

59

Pagasts lepojas ar savu vīru kori, nesen tika dibināts sieviešu klubiľš. Pagastā arī ir tādas
aktīvas nevalstiskās organizācijas kā mazpulki un jaunsargi.
Pagastā kādreiz bija iesākta kultūras nama būvēšana. Diemžēl, tā nebija pabeigta pirms tā
tika privatizēta. Tā atrodas pašā ciema centrā, liela autoceļa malā. Tagad tā tiek ―apbrīnota‖
no visiem garāmbraucējiem un garāmgājējiem. Ēkai logi ir izdauzīti, durvis uzlauztas, grīdas
uzplēstas utt. , jo jaunajām mājas īpašniekam nav iespējas to lietderīgi izmantot un saglabāt.
Kalupes pagastā no 1997.gada tiek izdots ikmēneša Kalupes pagasta informatīvais
biļetens ―Vakar, šodien, rīt‖, kurš ir ļoti populārs starp pagasta iedzīvotājiem. Biļetena
izdošanas finansēšanu un tā redaktora atalgojumu veic Kalupes pagasta padome.
Kalupes pagastā atrodas Kalupes pagasta bibliotēka, arī Kalupes pamatskolā un bērnu
aprūpes centrā ―Kalupe‖ ir savas bibliotēkas, kuras nodrošina iedzīvotājus ar nepieciešamo
literatūru.
Tomēr šodien, kad informācijas loma sabiedrības dzīvē arvien pieaug, ir
nepieciešams arvien biežāk papildināt bibliotēku fondus ar svaigākiem informatīvajiem
izdevumiem. Īpaši tas ir svarīgi lauku iedzīvotājiem, kuriem ir daudz šaurākas informācijas
iegūšanas iespējas, nekā pilsētas cilvēkiem.

40.tabula
Publiskās bibliotēkas Kalupes pagastā un skolās
Bibliotēku
skaits
3
3
3

Gads
1998.
1999.
2000.

Fondi, eks.

Lasītāju skaits

38339
38789
40561

721
664
628

Izsniegums,
eks.
8589
12861
9208

Kopumā bibliotēku fonds ar katru gadu pieaug (sk.41.tabulu). Lasītāju skaita
samazināšanās daļēji ir saistītas ar audzēkľu skaita samazināšanās BAC ―Kalupē‘. Toties
vēlme lasīt, spriežot pēc izsniegumu skaita pieauga.
41.tabula
Līdzekļu iedalījums grāmatu fondam un periodiskajiem izdevumiem
1999.gadā
Iedzīvotāju
skaits

Finansu
līdzekļi
grāmatām un
periodikai

Finansu
līdzekļi Ls uz
vienu
iedzīvotāju

Bibl.fonda
grāmatu skaits
uz 1
iedzīvotāju

18275

0.43

7.26

Kalupes pagastā
1760
Daugavpils
rajonā
(kopā un vidēji)

42037

Iepirkto grāmatu skaits ir nedaudz zemāks par vidējo rajonā (sk.42.tabulu).
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42.tabula
Iepirkto grāmatu skaits 1998. un 1999.gadā
Iedzīvotāju
skaits

Iepirkto
grāmatu skaits
uz 1000 iedz.
1998.g.

Iepirkto
grāmatu skaits
uz 1000 iedz.
1999.g.

Kalupes pagastā

1760

105,7

113,6

Daugavpils rajonā
(kopā un vidēji)

42037

161

137.5

Pasūtīto avīžu un žurnālu skaits ir vidējais rajona mērogā (sk.tabulu).
Tas liecina par to, ka pagasta bibliotēku darbinieki izprot savu lasītāju prasības un attiecīgi
lielāku akcentu liek uz periodisko izdevumu iegādāšanās
43.tabula
Pasūtīto avīžu un žurnālu skaits 1999. un 2000.gadā
Iedzīvotāju
skaits

Pasūtīto avīžu
un žurnālu
skaits uz 1000
iedz. 1999.g.

Pasūtīto avīžu
un žurnālu
skaits uz 1000
iedz. 2000.g.

Kalupes pagastā

1760

14,2

16,8

Daugavpils rajonā
(kopā un vidēji)

42037

17.6

18.5

2000.gada maijā Daugavpils rajona padomes konkursa ―Pašvaldības kultūras darba
organizācija: optimālākā infrastruktūra un darbības kvalitāte‖ ietvēros Daugavpils rajona
padomes komisija novērtēja Kalupes pašvaldības kultūras darba organizāciju. Konkursa
komisija atzīmēja:

Pagasta rūpes pašvaldības telpu remontēšanā, sakārtošanā un piemērošanā
kultūras darbībai. Īpaši atzīmējams darbs pie Špoģu mūzikas un mākslas skolas
filiāles telpu iekārtošanas

Pašvaldības lielo ieguldījumu kultūrvēsturisko vietu sakopšanā un Kalupes
muižas parka atjaunošanā

Pamatskolas iesaistīšanos parka kopšanā un skolas muzeja izveidošanā.
Problēmas
 Nav kultūras nama
 Kultūras iestādēm nav partneru citur Latvijā vai ārzemēs
 Ierobežotas pašvaldības finansiālās palīdzības iespējas
Stratēģiskais mērķis
 Pilnveidīgas rekreācijas iespējas pagastā
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Pagasta kultūras tradīciju attīstība un popularizēšana

Pasākumi
 sekmēt pagasta iedzīvotāju interešu izglītības attīstību
 veicināt pašdarbības kolektīvu darbību
 izstrādāt ekskursijas maršrutu pagasta dabas un kultūrvēsturisko vietu apceļošanai,
aktīvāk iesaistīties kultūrtūrisma apritē
 veicināt kultūras projektu izstrādāšanu, lai panāktu sabiedriskās dzīves dažādošanu un
aktivizēšanu
 veicināt pieaugušo izglītības attīstību pagastā
 uzlabot tautas bibliotēkas informācijas sistēmu, rediģēt alfabētisko un sistemātisko
katalogus, novadpētniecības kartotēku

5.2.2. Kultūrvēsturiskais mantojums
Kalupes pagastam, kurš izveidojies vēl tālajā 1866.gadā, ir bagāta un interesanta
vēsture.
Kalupes pagasta kultūrvēsturiskais mantojums ietver sevī dažādu kultūru vērtības: latgaliešu,
poļu, krievu vecticībnieku, čigānu.
Kalupes pagasta teritorijā kādreiz pastāvēja stipras saimniecības, pats pagasts ir bijis daudz
lielāks gan platībā, gan iedzīvotāju skaita ziľā. Pašreizējs pagasta centrs - Kalupes ciemats –
kādreiz, ap 18.-19. gadsimtu robežu, bija labi attīstīta apdzīvotā vieta. Pat līdz šodienai
saglabājās ciemata vecā kompleksa ēkas: katoļu baznīca, ambulance, pagastnams, skola utt.
Nīcgales-Špoģu, Vaboles-Upmalas ceļu krustojumā ceļotāju uzmanību piesaista no
sarkaniem māla ķieģeļiem būvētā Kalupes katoļu baznīca.
Pirmā Kalupes baznīca būvēta 1785.gadā no priežu koka baļķiem. Šo baznīcu būvēja
Līksnas grāfs J.Zībergs ar meistara Šidlovska palīdzību. Koka baznīca bija ar diviem
torľiem, 9 asis (19,2 m) gara un 4,5 asis (8,1 m) plata. 1860.gadā arhibīskaps V.Zilinskis
nodibināja Kalupes draudzi. Ap to laiku grāfs S.Zībergs draudzei piešķīra 33 desetīnas (36
ha) zemes. Koka baznīca kalupiešiem kalpoja 97 gadus. Pēc nojaukšanas tās vietā uzstādīja
krustu, kas bijušās muižas liepu audzē stāv vēl tagad.
1861.gadā tika likti pamati jaunajai Kalupes mūra baznīcai. Līdzekļus deva draudze,
grāfs un prāvests. Politiskie notikumi aizkavēja baznīcas celtniecību par 20 gadiem. 1882.adā
baznīca bija uzcelta un iesvētīta. Baznīca ir no sarkaniem ķieģeļiem, bez torľiem, 18 asis
(38,4 m) gara un 9 asis (19,2 m) plata. Virs fasādes paceļas dzelzs krusts. Baznīcai ir trīs
zvani. Viens ap 400 kg smags. Divi pārējie – mazāki. Baznīca celta krustveida formā, skārda
jumtu, koka griestiem un grīda no cementa flīzēm. Sienas mākslinieciski apgleznotas
1913.gadā. baznīcā trīs koka altāri ar daudzām svēto figūrām. Lielajā altārī atrodas Kristus
statuja ar ciboriju rokā. Sāna altārī ir sv.Miķeļa Ercenģeļa un uz otrā – dievmātes statuja. Pie
lielā altāra novietotas sv.Franciska, sv.Staľislava un sv.Terēzes statuja. Tās 1928.gadā
iegādātas Parīzē. Uz sien melna marmora plātes ar Zībergu piemiľas uzrakstiem.
Pagasta kapos ir daudz ievērojamu seno krucifiksu (19.gs.b.- 20.gs.s.).
Interesi var izraisīt arī bijusi Kalupes muiža, no kuras saglabājušās mūra saimniecības
ēkas un parks. Pašlaik tur izvietots valsts specializētais sociālās aprūpes centrs ―Kalupe‖.
Relatīvi labi saglabājās muižas parka komplekss.
Kā pagasta kultūrvēsturiskās ainavas nozīmīgu elementu jāmin arī Grancovas liepu
aleju – stādīta Katrīnas II laikā, savdabīgs dabas un kultūrvēstures piemineklis. Vairāk kā 10
liepu alejā atbilst valsts nozīmes dižkoku statusam.
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Kādreiz Kalupes ciematā bija arī luterāņu baznīca. Tomēr ēka nav saglabājusies, ir
zināma tikai vieta.
1997.gadā Baltaču kapos uzstādīts piemiņas akmens Lāčplēša Kara ordeņa
kavalierim Broņislavam Šaršūnam (1896.-1943.).
Pagasta teritorijā labi saglabājās krievu vecticībnieku ciemati. Izcilākie krievu
vecticībnieku kultūras objekti ir lūgšanas nami. 5 km no Kalupes pagasta administratīvā
centra atrodas Krīvānu vecticībnieku kopienas lūgšanas nams. Baznīca ir samērā labā
stāvokļi.
Diemžēl ļoti nelielai augšminēto objektu daļai nav aizsargājamo pieminekļu statusa
(sk.tabulas). Lai saglabātu vietējā kultūrmantojuma daudzveidību Kalupes pagasta
pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils rajona Valsts pieminekļu aizsardzības inspektoru
strādā pie šo objektu iekļaušanas valsts aizsardzībā esošo pieminekļu sarakstā.
44.tabula
Valsts aizsargājamo pieminekļu skaits Kalupes pagastā
Pieminekļu veids
Pieminekļu vērtības grupa
Kopā
Valsts nozīmes
Vietējās nozīmes
Arheoloģija
1
1
Arhitektūra
Māksla
1
1
Pilsētbūvniecība
Vēsture
2
2
Kopā
45.tabula
Kalupes pagasta valsts aizsargājamo pieminekļu izvietojums un datējums
Pieminekļu Pieminekļu
Pieminekļu vērtības
Pieminekļu Pieminekļu
veids
nosaukums
grupa un skaits
atrašanās
datējums
vieta
valsts
vietējās
nozīmes
nozīmes
1
Ķīšos
Arheoloģija Ķīšu
senkapi
(Ķeišos)
Kopā
1
Interjera
1
Kalupes
1882.g.,
Māksla
dekoratīvā
katoļu
1813.g.
apdare un
baznīca
iekārta
Kopā
1
2
Pavisam
Kalupes pagasta iedzīvotāji cenšās saglabāt savu kultūrmantojumu, nodot to nākošai
paaudzei. Šī mērķa īstenošanai Kalupes pamatskolā tika izveidots skolas muzejs, kurš cenšas
iesaistīt savā darbībā visus pagasta iedzīvotājus, lai savāktu informatīvos un
kultūrvēsturiskos materiālus un lai iepazīstinātu ar pagasta vērtībām pagasta skolniekus, kā
arī pagasta iedzīvotājus un ciemiľus. Gandrīz visi pagastā esošie kultūras un vēstures objekti
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ir sakopti un atrodas samērā labā stāvoklī. Sadarbībā ar Latgales pētniecības institūtu tiek
veikts vietējā kultūrmantojuma pētījums, kā rezultātā tika izdota Kalupes izloksnes vārdnīca.
Vietējais kultūras mantojums tiek aktīvi popularizēts:
 Kultūrvēsturiskā informācija par pagastu četrās valodās Daugavpils novada tūrisma
informācija centra bukletā ―Daugavpils novads‖,
 Informācija par pagastu ―Jāľa Rozes Grāmatnīcas‖ kartē Daugavpils rajons‖
 Buklets ―Kalupes Romas katoļu draudzes baznīca‖
 Buklets ―Daugavpils rajons. Kalupes pagasts‖
 Periodiskā informācija Kalupes pagasta informatīvajā biļetenā ―Vakar, šodien, rīt‖
 piemiľas vietas ierīkošana Lāčplēša Kara ordeľa kavalierim Broľislavam Šaršūnam
(1896.-1943.) Baltaču kapos
 Latvijas pašvaldību savienības pasākumu rīkošana pagastā
 Ikmēneša tirgi
 konkurss ―No Kalupes pagasta vēstures‖, kuru visiem pagasta iedzīvotājiem rīko Kalupes
pamatskolas muzejs, utt.
Problēmas
 pagasta kultūrmantojums samērā pasīvi tiek iekļauts tūrisma nozarē
 nevisi kultūrvēsturiskās nozīmes objekti ir iekļauti valsts aizsargājamo objektu sarakstā
 pagastā gandrīz nav informatīvo zīmju par kultūrvēsturiskiem objektiem
 nevisi objekti pilnībā saglabāja savu kultūrvēsturisko vērtību
Stratēģiskie mērķi
1. Saglabāt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību un vērtību
2. Sekmēt sabiedrības integrāciju un multikulturālas apziľas veidošanos izmantojot dažādu
tautību izcelsmes kultūras mantojumu.
Pasākumi
 Panākt vietējās sabiedrības aktīvu iesaistīšanās kultūras mantojuma saglabāšanā
 Sekmēt apziľas veidošanu par to, ka Kalupes pagasta kultūras vērtības ir Latgales
kultūras mantojuma sastāvdaļa.
 Veicināt kultūras mantojuma un kultūras institūciju menedžmenta uzlabošanu
 Panākt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta paplašināšanu
 Veicināt projektu izstrādāšanu un cita veida investīciju piesaisti pagasta kultūras objektu
apsaimniekošanai
 Biežāk rīkot konkursus par sakoptāko sētu, par vietēja kultūras mantojuma zināšanām
 Panākt kultūras un vēstures objektu saglabāšanu kā vietējo ainavu sastāvelementu

5.3.Veselības aizsardzība
Vīzija
Veselības aprūpe ir kvalitatīva, pieejama katram iedzīvotājam, neatkarīgi no socialā
stāvokļa un ienākuma līmeľa.
Pagasta iedzīvotāji ir ieinteresēti savas veselības sagalabāšanā un izglītoti veselības
jautajumos.
Veselības aprūpes koncepcija
Veselība ir viens no svarīgākajiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzturētājiem.
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Pagasta iedzīvotāju veselību ietekmē:
- sociālie un ekonomiskie apstākļi;
- ekoloģiskās (fiziskās) vides kvalitāte;
- veselības aprūpes sistēmas efektivitāte.
Veselīgas vides radīšana ir pagasta sociālās un ekonomiskās attīstības mērķis.
Medicīniskā aprūpe ir svarīga veselības aprūpes sastavdaļa un tā jāorganizē atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām - labāk, letāk, tuvāk iedzīvotājiem.
Medicīniskās aprūpes iestāžu Kalupes pagastā nav, tomēr pagasta iedzīvotājiem tiek
nodrošināts plašs medicīnisko pakalpojumu apjoms. . Pašvaldības teritorijā darbojas Kalupes
lauku ambulance. Ambulancē var saľemt medicīnisko aprūpi, pirmo neatliekamo palīdzību
negadījumos un izmantot fizioterapijas kabineta pakalpojumus. Pagastā darbojas ārstu
prakse un tiek sniegti stomatoloģiskie pakalpojumi. Pagastā atrodas Kalupes aptieka, kurā
var iegādāties nepieciešamās zāles. Aptiekas vadītāja regulāri publicē rakstus pagasta
informatīvajā biļetenā par jaunumiem medicīnā, par dažādu zāļu pareizu lietošanu, u.c.
aktualitātes medicīnā.
Pēc iedzīvotāju aptaujas medicīnisko pakalpojumu sniegtais darbs tiek vērtēts
pozitīvi. Iedzīvotāji apmierināti ar sniegto medicīnisko pakalpojumu kvalitāti, atzinīgi
novērtē iespēju saľemt stomatoloģiskos pakalpojumus uz vietas pašvaldībā.

Apkalpoto pacientu skaits Kalupes lauku ambulancē
Pavisam
1998
789

1999
816

2000
871

No tiem
1998
409

bērni
1999
413

2000
403

pensionāri
1998
1999
389
403

2000
468

Novērtējot pagasta sociālo vidi veselības stāvokļa jomā, jāizdara secinājumu, ka
situācija reāli ir sarežģīta:
 Sociālie un ekonomiskie apstākļi pašvaldībā ir veselībai nelabvēlīgi – bezdarbs,
samilzusī alkoholisma problēma un visas sociālas sekas,
 Iedzīvotāju veselības stāvoklis kopš 80-to gadu beigām pasliktinās, par ko liecina
mirstības palielināšanās un hronisku saslimšanu biežuma pieaugums,
 Medicīniskā palīdzība netiek lūgta savlaicīgi, tas palielina novēloti diagnosticētu
saslimšanu skaitu, palielina mirstību,
 Iedzīvotāju nepietiekamie finansiālie līdzekļi veselības aprūpei,
 Zems veselības izglītības līmenis,
 Vides kvalitātes bojājumi kā veselības stāvokļa pasliktināšanas cēlonis.
Stratēģiskie mērķi
1. Sekmēt pagasta iedzīvotāju pilnvērtīga mūža garumu pagarināšanu
Pasākumi
1. Veicināt priekšnoteikumus, lai katrs pagasta iedzīvotājs varētu rūpēties par savu veselību.
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2. Veicināt aktivitātes, kuras ietekmē hronisko un infekcijas slimību, kā arī invaliditātes
mazināšanu.
3. Apturēt negadījumu pieaugumu:
 Panākt neapsaimniekoto teritoriju sakārtošanu
 Apžogot bīstamas teritorijas
 Labā stāvoklī uzturēt komunālsaimniecības objektus utt.
4. Radīt mātes un bērna veselībai labvēlīgu vidi.
5. Uzlabot invalīdu dzīves kvalitāti .
6. Veicināt iedzīvotāju veselības saglabāšanu vecumā.

5.4. Izglītība
Vīzija
Kalupes pašvaldības iedzīvotāji jebkurā vecumā ir motivēti paaugstināt savu
izglītības līmeni. Tam tiek piedāvātas visplašākās iespējas izmantojot pilsētas un rajona
izglītības sistēmu, kā arī pieaugušo izglītības iespējas, kuras piedāvā Daugavpils rajona
padomes Tautas izglītības un kultūras centrs un pašvaldību mācību centrs.
Kalupes iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi, spēj patstāvīgi saskatīt un lietpratīgi risināt
dzīves problēmas, apzinās piederību ģimenei, tautai un Latvijas valstij, atbild to priekšā par
savu un līdzcilvēku rīcību.
Kalupes pašvaldībā ir daļēji izveidota funkcionēt spējīga sistēma izglītības un
jaunatnes ilgtermiľa politikas īstenošanai un pašvaldības ģegrāfiskais izvietojums ir
labvēlīgs, lai varētu izmantot kaimiľu pašvaldību izglītības iestādes.
Izglītībai ir liela loma kvalificēta darbaspēka ataudzē, kas ir viens no galvenajiem
priekšnoteikumiem sabiedriskā atražošanas procesā, kā arī iedzīvotāju nodarbinātības
paaugstināšanā un bezdarba līmeľa pazemināšanā, kas ir Kalupes pagasta attīstības pamats
un konkurētspējas nodrošinājums.
Izglītības un kultūras aktivitātes finansiāli nodrošina pagasta padome.
Kalupes pašvaldības teritorijā ir pamatskola. Kalupes pamatskolā 1999/2000. mācību
gadā latviešu plūsmā mācās 142 skolēni, krievu plūsmā 117 skolēni. Kopā pamatskolā mācās
259 skolēni un ir izveidoti 19 klašu komplekti. Pamatskolā pārsvarā mācās pagasta bērni. No
citām pašvaldībām mācās tikai 9 % skolēnu ( no Daugavpils ,Vaboles pagasta , Preiļu rajona
pagastiem, u.c.). Bērnu skaits klasēs ir vidēji liels - 15 skolēni klasē. No kopējā skolēnu
skaita latviešu plusmā 87 % bērnu ir latvieši, 13 % krievu, krievu plūsmā - 78% krievu, 13%
- čigānu un 7% latviešu. Skola ir diezgan moderna , informācijas sistēmas Izglītības
pārvaldes ietvaros skolā ir uzstādīti 12 datori. Pagasta iedzīvotaji visaugstāko pozitīvo
vērtējumu no pagasta iestādēm ir devuši tieši pamatskolai. Izglītības iestādes esamība
pašvaldībs teritorijā veido zināmu stabilitātes sajūtu pašvaldības iedzīvotāju vidū, pagasta
jaunatne sava brīvā laika pavadīšanai var izmantot skolas sporta zāli. Skolā darbojas vairāki
pulciľi (interesu izglītības programmas), kā piemēram horeogrāfijas, t.sk. 2 tautisko deju
kolektīvi, teātra, lietišķās mākslas, vides izglītības, jaunatnes klubiľš, zinātnes un tehniskās
jaunrades pulciľš, uc. Vairākus gadus darbojas skolas dramatiskais pulciľs, trīs deju
kolektīvi, vokālais ansamblis, akordeonistu pulciľš. Aktīvi darbojs mazpulku pulciľš. Trešo
gadu darbojas jaunsargu organizacija, kuru vada zemessargi. Skolā stradā 35 pedagoģiskie
darbinieki, no tiem 13 skolotāji Kalupes skolas absolventi un 85% pedagoģisko darbinieku ir
ar augstāko izglītību .Pārsvarā visi skolotāji ir pagasta iedzīvotāji. Pie skolas darbojas divas
pirmsskolas grupiľas, kuras apmeklē 32 bērni t.i. 26 % no pašvaldības bērniem vecumā līdz
6 gadiem ( 3 - 6 gadīgie). Ļoti svarīga ir iespēja bērniem šajā vecumā apmeklēt pirmsskolas
iestādi tiešā dzīves vietas tuvumā.

66

Ľemot vēra arvien pieaugošās prasības macību progrrammās, būtu jāveic
sīkāka analīze, kāpēc tik zems procents bērnu apmeklē pirmsskolas iestādi:
- transporta problēmas, lai nogādātu bērnus līdz bērnudarzam;
- trūcīgs ģimenes budžets, vecāki reāli nespēj segt bērnudarza
izdevumus;
- bezdarbs - vecāki bezdarbnieki un paši pieskata bērnus.
Pamatskolā ir bibliotēka, kas sniedz iespēju skolēniem saľemt nepieciešamo mācību
literatūru un citu periodiku. Skolas bibliotēkā kopējais grāmatu fonds sastāda 20326, no
kura 45 % sastāda mācību grāmatas.Mācību iestādes esamība pašvaldības teritorijā ietekmē
arī pagasta budžeta līdzekļus, jo netiek veikti savstarpējie norēķini par pašvaldības bērnu
apmācību citu pašvaldību mācību iestadēs.
Pie pamatskolas darbojas Špoģu mūzikas un mākslas skolas filiāle.
Pie Kalupes pagasta izglītības sistēmas varētu attiecināt arī bērnu aprūpes centru
"Kalupe", kurš pēc statusa ir sociālā iestāde, taču tur notiek zināms mācību process.
Izglītības pārvalde un efektivitāte
Daugavpils rajona izglītības pārvalde organizē pedagoģisko darbinieku talākizglību un
izglītības metodisko darbu.
Pieaugušo izglītība
Pieaugušo izglītība ir izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas pieaugušajiem ar jebkuru
iepriekšējās izglītības līmeni dod iespēju mācīties mūža garumā,atbilstoši viľu vajadzībām,
spējām un iespējām, palīdz sagatavoties konkurētspējīgai praktiskai darbībai saskaľā ar
pārmaiľām darba tirgū un tautsaimniecības vajadzībām. Tā veicina brīvas, radošas un
kulturālas personības attīstību un sekmīgu tās integrāciju sabiedrībā un ražošanā, balsoties uz
kopīgu vērtību izpratni, kultūras mantojuma un zinātnes sasniegumu tālāknodošanu un
pašapziľas izkopšanu sevī.
Patreiz pieaugušo izglītību veic Daugavpils rajona padomes centrs, kurš izveidots
1997.gadā ar mērķi koordinēt un organizēt rajona pašvaldību, to kultūras un izglītības
iestāžu, sabiedrisko organizāciju darbu kopīgu kultūras un izglītības uzdevumu veikšanai.
Centra sastāvā darbojas J.Raiľa māja Berķenelē – Tautas skola (Kalkūnes pagasts), kura
veidojas par rajona pieaugušo izglītības centra atbalsta bāzi.


Tautas skolas mērķi un uzdevumi ir:
1. Mācību iespēju piedāvāšana jebkura vecuma cilvēkiem,neatkarīgi no viľu izglītības un
iepriekšējo zināšanu līmeľa, ar mērķi:
 Aktīvāk iesaistīt sabiedrību demokrātisko pārmaiľu procesā un segt izglītības deficitu
pārejas periodā,
 Paaugstināt cilvēku toleranci, mācot viľus dzīvot daudznacionālā vidē un būt vienotiem
kopīgu mērķu sasniegšanā,
 Palīdzēt cittautiešiem integrēties Latvijas sabiedrībā, papildināt viľu priekšstatus
valstiskuma izpratnē, sniegt zināšanas naturālizācijas procesā,
 Palīdzēt lauku bezdarbniekiem, īpaši jauniešiem pārvarēt emocionālo nelīdzsvarotību,
depresiju, radīt viľos spēju aizsargāt sevi deformētā tirgus apstākļos, piedāvājot izglītību
mazā biznesa zinībās, kā arī radot iespēju pārkvalificēties
 Piedāvāt amatniecības iemaľu apgūšanu pensionāriem un invalīdiem.
2. Sadarboties ar dažādām organizācijām un iestādēm izpildot viľu pasūtījumus specializētu
kursu, semināru, vasaras nometľu organizēšanā.
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3. Ekoloģiskais centrs un veselības skola
4. Veikt apkārtnes sakārtošanas darbus, izveidot dažādus ekoloģiskus un kultūrvēsturiskus
pastaigu maršrutus, uzľemt tūristus.
Izglītības koncepcija
Kalupes pagasta izglītības sistēmu būtu tā jāveido:
- lai radītu labvēlīgus apstākļus katra iedzīvotāja personības un pagasta sabiedrības
izaugsmei atbilstoši individuālajām spējām un interesēm
- lai palīdzētu sagatavoties konkurētspējīgai praktiskajai darbībai, saskaľā ar
sabiedrības perspektīvajām vajadzībām
- lai dotu iespēju apgūt papildizglītību, pašizglītību un pieaugušo izglītību.
Vidējo speciālo izglītību pagasta jauniešiem ir iespējams iegūt Bebrenes un Višķu
tehnikumos. Relatīvi nelielais attālums līdz Daugavpils pilsētai sniedz iespēju izmantot pilsētas
vidējās, vidējās speciālās un augstākās mācību iestādes.

5.5.Tirdzniecība un pakalpojumi
Pašvaldības iedzīvotāji izmanto gan uz vietas ,gan Daugavpils pilsētā pieejamos sadzīves
pakalpojumus ,taču to nepietiek.Pagasta iedzīvotāji un speciālisti atzina ,ka pagastā uz vietas
būtu nepieciešamas frizieris ,veļas mazgātuve ,apavu remontdarbnīca,pirts.Pagastā ar
sadzīves pakalpojumu sniegšanu nodarbojas individuālie uzľēmēji,kā arī ir iespējas daļu no
sadzīves pakalpojumiem sniegt pansionātam. Pagasta teritorijā atrodas 5 veikali ,kas tirgo
gan ar pārtikas ,gan ar rūpniecības precēm.Uz attālākiem pagasta nostūriem regulāri kursē 2
autoveikali.Pagastā darbojas neliela kafejnīca ,taču nav kafejnīcas ,kura varētu rīkot
regulārus pasākumus pagasta iedzīvotājiem.Regulāri tiek rīkoti gadatirgi ,kur preces pārdot
gan vietējie ražotāji, amatieri,gan pieaicināto firmu pārstāvji.

6.Tūrisms
Kalupes pagastā ir izveidojusies apziľa, ka tūrisms varētu veicināt pagasta teritorijas
attīstību. Pagastā tam ir vairāki labvēlīgi priekšnoteikumi:
1. Dabas resursi
 krāšľās ainavas
 savdabīgs daudzveidīgs reljefs,
 relatīvi neskārtā vide
 floras un faunas daudzveidība
2. Ēku potenciāls, kuras varētu izveidot tūrisma un atpūtas objektus
3. Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums (latgaliešu, krievu vecticībnieku kultūra utt.)
4. Relatīvi ērta sasniedzamība :
 attīstīts autoceļu tīkls
 sabiedriskais transports
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Galvenie tūrisma veidi, kas var attīstīties Kalupes pagastā:
1. Rekreatīvais un lauku tūrisms.
 Atpūtas. Meža resursi. Reljefa apstākļi. Ainavu pievilcība.
2. Etniskais
Multinacionālā vide un tās vēsturiskās tradīcijas.
3. Izziľas.
 Kultūras. Vērtīgs kultūrmantojums. Bagāta pagasta vēsture. Samērā labā stāvokļi
kultūras objekti. Izziľas tūrisma maršruti un ekskursijas skolēniem un jauniešu
grupām.
 Lauku. Daudzveidīga daba. Ir lauku saimniecības ar autentiskajām tradīcijām. Samērā
sakopta lauku ainava.
4. Sakrālais.
Dažādu konfesiju kulta celtnes (katoļu, krievu vecticībnieku)
5. Specializētais.
 Aktīvais. Daudzveidīgais reljefs. Pievilcīgas ainavas. Vērtīgs kultūrvēsturisks un
dabas mantojums. Iespēja izstrādāt interesantus maršrutus kājniekiem, velo-, autoun mototūristiem. Iespēja ierīkot atpūtas vietas, piemērotas individuālo ceļotāju
vajadzībām. Ir iespēja iekļaut savus piedāvājumus starprobežu maršrutos izmantojot
Daugavas upes relatīvu tuvumu, Daugavpils pilsētas tuvumu, lielu tūrisma tirgu
tuvumu, vietējās multinacionālās tradīcijas, Kalupes pagasta kultūrvēsturisko vērtību
ieskaitīšanu Latgales kultūrvidē .
 Sporta. Velotūrisms. Bērnu pārgājieni.
 Eko (dabas). Mežs. Purvi. Parki. Iespēja izveidot interesantas mācību eko-takas.
Jāatzīmē, ka pagasta kultūras darbinieki ļoti aktīvi veicina dažādu masveidīgu pasākumu
organizēšanas tradīciju attīstību pagasta teritorijā (gadatirgus, konkursi).
Pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās pagasta kultūras ainavas elementu sakārtošanā (Kalupes
parks, baznīca, Nīcgales dižakmens utt.), līdz ar to gandrīz visi ievērojamie pagasta dabas un
kultūras objekti ir samērā labā stāvoklī .Pagasts rūpējas par sava kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanos un apkopošanu ,tika izveidots Kalupes pamatskolas muzejs. Samērā labā līmenī
ir organizēts kultūrmantojuma popularizēšanas darbs: informācija pagasta avīzē, informatīvie
bukleti, konkursi utt. Izmantojot savu tukšu telpu potenciālu, BAC ―Kalupe‖ piedāvā
naktsmītnes tūristiem.
Problēmas
 Tūrisma infrastruktūras trūkums. Vāji attīstīta vietēja infrastruktūra
 Nav tūrisma informatīvo zīmju.
 Daudz neapsaimniekotas zemes. Līdz ar to degradējas ainava – krīt tūrisma
produkta vērtība
 Meliorācijas sistēma izjauca vietējās ainavas dabīgumu
 Vāji attīstīta ceļu infrastruktūra (modernas degvielu uzpildes stacijas, kafejnīcas,
viesnīcas, sabiedriskās tualetes u.c.) – lai mazinātu neorganizētu apmeklētāju
plūsmas negatīvo ietekmi un veicināt to ilgāku uzturēšanos pagastā teritorijā
 Tūrisma darbības attīstība pagasta ir tikai sākumstadijā
 Dzeramā ūdens slikta kvalitāte
Stratēģiskie mērķi
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Panākt līdzsvaroto un ilgtspējīgu tūrisma attīstību, izmantojot teritorijas dabas apstākļus,
kultūrvēsturiskās vērtības .
Pasākumi












Apzināt cilvēkus un saimniecības, kas vēlas un var uzľemt tūristus savās lauku sētās.
Veicināt pagasta iedzīvotāju izglītošanu tūrisma menedžmenta jautājumos
Veicināt tūristiem pievilcīgo maršrutu veidošanu
Izstrādāt tūrisma attīstības programmu, izmantojot dabas apstākļus, kultūrvēsturisko vidi
Panākt tukšu ēku apsaimniekošanu
Veicināt pakalpojumu infrastruktūras attīstību atbilstoši starptautiskiem standartiem, lai
panāktu tranzīta tūristu ilgāku uzturēšanos pagastā
Popularizēt videi draudzīgas atpūtas un tūrisma aktivitātes
Ierīkot autostāvvietas un skatu vietas
Uzstādīt informatīvas zīmes pie svarīgākiem dabas, kultūras un infrastruktūras objektiem
Veicināt tūristu mītľu un atpūtas bāžu ierīkošanu pagastā
Veicināt amatniecības attīstību un popularizēšanu
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daļa

II

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE
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Kalupes pagasta SVID analīze .
( Stiprās puses. Vājās puses. Iespējas. Draudi.)
SVID analīze tika veikta divu tikšanos ( semināru )ietvaros Kalupes pagasta padomē pēc
sekojoša principa :
1.solis Atsevisķu problēmu individuālā izvirzīšana un galveno problēmu bloku noteikšana
jeb sagrupēšana pa sfēram ,
2.solis Pēc noteiktā sadalījuma tika veikta detalizētāka SVID analīze pa izdalītajiem
problēmu blokiem:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Uzľēmējdarbība un tautsaimniecība
Sociālā sfēra
Iedzīvotāji ( demogrāfiskā situācija, aizplūšana, nodarbinātība)
Dabas resursu apsaimniekošana,vides stāvoklis
Infrastruktūra( Ceļi, satiksme ,telekomunikācijas , elektroapgāde, dzeramā ūdens
apgāde ,kanalizācija, apkure, atkritumu apsaimniekošana)
Izglītība un kultūra
Lauksaimniecība, tūrisms

1.1.STIPRĀS PUSES
Uzľēmējdarbība un
tautsaimniecība








Sociālā sfēra

 Specializētais valsts sociālās aprūpes centrs "Kalupe"
 Bernu aprūpes centrs "Kalupe"
 Lauku ambulance, ģimenes ārstu
prakse,stomatoloģiskie pakalpojumi
 Sociālo pakalpojumu tīkls - frizētava, kafejnīca
 Ugunsdzēsēju brigade

Degvielas uzpildes stacija
Saglabātas dažādas ražošanas ēkas , kaltes
Veikali
Aptieka
Brīvas apbūves teritorijas
Ir autoveikali ,kuri kursē uz nomaļākām vietām
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Cilvekresursi

 Relatīvi zems oficiālo bezdarbnieku skaits
 Izglītotu cilvēku potenciāls ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju grupā
 Iedzīvotāji pārvalda valsts valodu
 Multinacionāla sabiedrība (daudzkonfesionāla vide)
 Brīvs, lēts darbaspēks

Dabas resursu apsaimniekošana:
vides stāvoklis







Infrastruktūra

 Samērā sakārtota ceļu saimniecība
 Laba satiksme ar Daugavpils pilsētu un Preiļu rajonu.
 Pagasta teritoriju šķērso gāzes vads un augstsprieguma
elektrolīnija
 Dzelzceļa līnijas tuvums
 Ir ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmas
samērā labā stāvoklī
 Izeja uz ciparu telesakaru sistēmu, mobīlie sakari
 Pasta nodaļa
 izstrādāts un realizējas siltumapgādes uzlabošanas
plāns
 tiek izmantots vietējais kurināmais
 Daudz brīvu dzīvokļu

Izglītība un kultūra

 Pamatskola - divu plūsmu + internāts
 Mūzikas un mākslas skolas filiāle
 Attīstīta sporta dzīve - karate filiāle, sporta klubs,
hokeja komanda, 2 sporta zāles, 2 sporta laukumi
 Kultūrtradīcijas
 Tradicionāli kultūrpasākumi (gada tirgi u.t.t)
 Kultūras un vēstures pieminekļi - katoļu baznīca,
vecticībnieku lūgšanas nams
 Amatniecība
 Darbojas "Sieviešu klubs"
 Ir iespēja izmanot Daugavpils pilsētas izglītības
iestādes

Daudz mežu, ezeru
Smilts karjera
Daudz purvu (kūdra, sapropelis)
Nav liela piesārľojuma,
dabas pievilcība, ir relatīvi neskarta daba
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Lauksaimniecība, tūrisms






Ir spēcīgas zemnieku saimniecības
Attīstīta lopkopība, biškopība, graudkopība
Visa lauksaimniecības zeme meliorēta
Ir zemju apmežošanas iespējas
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2.1.

VĀJĀS PUSES

Uzľēmējdarbība un
tautsaimniecība

 Nav attīstīta uzľēmējdarbība
 Zema materiāli tehniskā bāze
 Nelabvēlīga vide ārējām investīcijām
 Ģeogrāfiskais izvietojums

Sociālā sfēra







Cilvēkresursi

 Maz brīva kvalificēta darbaspēka
 Spējīgāko pagasta iedzīvotāju aizplūšana no pagasta;

Trūkst dažādu sadzīves pakalpojumu
SVSA "Kalupe" ietekme
Trūkst sadzīves pakalpojumu objektu
Pasīva dzīvojamā fonda privatizācija
Informācijas aprites trūkums



Mazi ienākumi un iedzīvotāju zemā
maksātspēja, kas būtiski ietekmē notiekošos
procesus un pārmaiľas pašvaldībā;
 Zems izglītības līmenis
 Zema dzimstība
 Liels veco cilvēku īpatsvars
Dabas resursu
apsaimniekošana: vides
stāvoklis



Infrastruktūra

 Neizdevīgs un tāls ceļš līdz Rīgai un līdz ostām
 Slikta dzeramā ūdens kvalitāte
 Slikti telefona sakari
 Nepietiekoša notekūdeľu attīrīšana
 Morāli novecojusi kanalizācija, apkures sistema

Izglītība un kultūra







Lauksaimniecība, tūrisms

 nav lauksaimniecības produkcijs pārstrādes uzľēmumu
 zeme sadalīta sīkos gabalos



Nav vietējo dabas resursu, izrakteľu krājumi
nepietiekami rūpnieciskās ražošanas uzsākšanai
Apkārtējo mežu piesārľošana ar atkritumiem

Nav vidusskolas
kultūras pasākumu
Zemas skolotāju algas
Nav sava kultūras nama
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 zems augsnes auglības koeficients daļai no pagasta
zemēm
 nav pabeigta zemes privatizācija
 daudz neapsaimniekotas zemes
 nav alternatīvās lauksaimniecības
 nav sertificētas lopu kautuves
 nolietojusies l/s tehnika
 zemniekiem nav pamatkapitāla
 neattīstīta tūrisma infrastruktūra
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1.3 IESPĒJAS
Uzľēmējdarbība un
tautsaimniecība






Sociālā sfēra

 Kopīgi projekti ar LIONS Clubs Internation sociālo
iestāžu darba pilnveidošanai
 Palīgsaimniecības atjaunošana pie SVSA"Kalupe"

Iedzīvotāji



paplašināt SVSA "Kalupe" darbību
Daudzveidot BAC "Kalupe" darbibu
Atjaunot dzelzceļa staciju
Iespējas uzľēmējdarbībā izmantot gāzes vada
potenciālu
 Brīvās elektrojaudas



Dabas resursu
apsaimniekošana: vides
stāvoklis








Bezdarba likvidēšana valsts līmenī-valsts
nodarbinātības un nodokļu politika
Stipendiju piešķiršana no uzľēmēju un pašvaldības
puses pagasta studējošiem jauniešiem
derīgo izrakteľu racionāla izmantošana
kokaudzētava
netradicionāli saimniekošanas veidi
atpūtas vietu ierīkošana
konkursu organizēšana par sakoptāko lauku sētu ,
māju (ar prēmēšanu )
ezeri - tūrisma un zivjsaimniecības attīstība

Infrastruktūra

 neizmantoti industriālie un infrastruktūras objekti
 nepabeigtā dzīvojama fonda renovācija
 iespēja iekārtot reģionālo izgāztuvi

Izglītība un kultūra

 kultūrmantojuma objektu renovācija
 Kopīgi pārrobežu projekti un programmas
 Vasaras nometľu organizēšana

Lauksaimniecība, tūrisms

 lauku tūrisma un cita tūrisma attīstība
 Apkalpes infrastruktūras attīstīšanaizmantojot
bezdarbniekus sabiedriskajos darbos ,sakārtot
potenciālo tūrisma objektu apkārtni

77

4.DRAUDI
Uzľēmējdarbība un
tautsaimniecība

 Nestabili tirgi
 Neizmantotās rūpniecības infrastruktūras vērtības
strauja pazemināšanās
 Vispārēja ekonomiska krīze, dzīves līmeľa tālāka
pazemināšanās
 Uzľēmējdarbībai nelabvēlīga nodokļu politika
 Banku sistēmu krīze ,darbības nestabilitāte

Sociālā sfēra

 Demogrāfiskās situācijas tālākā pasliktināšanās, sociāli
nelabvēlīgā iedzīvotāju daļa
 Alkoholisms
 Cilvēku pesimisms ,depresija
 Iedzīvotāju ienākumu samazināšanās
 Sociālās infrastruktūras sašaurināšanās

Izglītība un iedzīvotāju
aizplūšana : nodarbinātība:





Iedzīvotāju migrācija- kvalificētākā darbaspēka un
jaunatnes aizplūšana uz Daugavpili
Atšķirību palielināšanās :centrs-perifērija
Pavājinās skolēnu fiziskais un garīgais potenciāls

Dabas resursu
apsaimniekošana: vides
stāvoklis

 Vides stāvokļa pasliktināšanās:
-Kanalizācijas sistēmu trūkuma radītais gruntsūdeľu
piesārľojums
-Nesakārtotas atkritumu saimniecības radītie
piesārľojuma draudi

Infrastruktūra




Izglītība un kultūra

 Izglītotu jauniešu un citu iedzīvotāju neatgriezeniska
aizplūšana
 Zūd aktivitāte, iniciatīva

Lauksaimniecība, tūrisms

 Nestabili tirgi
 Valsts neskaidra politika l/s
 Augsnes erozija un auglības samazināšanās

Neapsaimniekotie objekti
Gāzes vads, augstsprieguma līnija :avārijas briesmas
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SVID analīzes kopsavilkums
Kalupes pagasts atrodas samērā izdevīgā stāvoklī –starp diviem lielim autoceļiem
( Daugavpils –Rīga Daugavpils Rēzekne),netālu no Daugavpils pilsētas ,pastāv
izdevīga ceļu un sakaru sistēma ar pilsētu. Taču lielais attālums līdz Rīgai sadārdzina preču
piegādes izmaksas un lielajiem investoriem šķiet par tālu.Tāpēc viena no galvenajam pagasta
attīstības prioritātēm - attīstīt mazo un vidējo uzľēmējdarbību pagasta teritorijā,jo uz doto
momentu tā ir vāji attīstīta,nav ražošanas uzľēmumu ,pārstrādes cehu u.c.
Pašvaldībā ir nestrādājoši darbspējas vecuma iedzīvotāji , tomēr darba spēka resursi
jāuzskata par ierobežotiem ,jo darba meklētāju profesionālā sagatavotība neatbilst šīsdienas
prasībām. Trūkst kvalificētu , kā arī par savu darbu atbildēt gribošu darbinieku ,īpaši
izglītotu , zinošu svešvalodu, aktīvu cilvēku ,kas labi orientējas tirgus ekonomikas prasībās.
Cilvēki ,kam ir sekojošās prasmes un zināšanas ,ir atraduši vai meklē darbu Daugavpils
pilsētā ,jo šeit darbs tiek labāk apmaksāts .Daļa no darbspējas vecuma cilvēkiem ir
zaudējuši velmi strādāt , sācies viľu sociālās degradācijas process.
Pagastā atrodas lieli sociālie objekti pansionats un bērnu aprūpes centrs ,kas dot iespēju
cilvekiem strādāt ,realizēt saražoto produkciju ,sniegt dažādus paaklpojumus.Nākotnē šie
objekti ir vēl tālāk jāattīsta ,iesaistoties dažādos projektos un programmās.
Pašvaldība pašlaik darbojas visai izolēti, tai maz partneru ārpus pagasta robežām, bet
sāk veidoties sadarbība arī ar blakusesošajām pašvaldībām konkrētu jautājumu risināšanā
(piem.Višķu pag. –ceļu uzturēšana ). Pašlaik ir jāsāk risināt jautājums par sadarbības
izveidošanu ar blakus pašvaldībām, ar galveno mērķi -piesaistīt papildus finansu līdzekļus ,
iesaistoties lielos projektos ,ka arī domājot par kopīgu infrastruktūras objektu apsaimniekošanu. Palielināt finansu līdzekļus varētu arī veidojot jaunus uzľēmumus pašvaldības
teritorijā .Kalupē ir samērā labi attīstīta infrastruktūra ,ir samērā sakārtota ceļu saimniecība,
tiek domāts par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, pašlaik tiek risināti
jautājumi par siltumapgādes sistēmas uzlabošana.
Ir nelieli dabas resursu krājumi –kūdra ,sapropelis, tāpēc var domāt par
konkurētspējīgas tirgus ražotnes produkciju ražošanu.
Nākotnē ir jārisina jautājums par telpām kultūras pasākumu izmantošanai, kā arī organizēta
brīvā laika pavadīšanas iespējas,jo pastāv senas un labas kultūras tradīcijas. Kalupē ir jāsāk
pamazām attīstīties tūrisma sfērai ,kurai ir daudz labvēlību priekšnosacījumu (gleznainas
dabas vietas, kultūrpieminekļi,pilsētas tuvums ,ir jau telpas cilvēku izmitināšanai un
apmācībai u.c.)

PAŠVALDĪBAS NĀKOTNES VĪZIJA
1. Kalupes pagasta sociālās un ekonomiskās attīstības vīzijas
1.1 Pašvaldības nākotnes vīzija
Pašvaldības ekonomiskā attīstība ietver sevī dažādu tautsaimniecības sektoru un nozaru
veicināšanu un attīstību, savstarpēji saistot un saskaľojot problēmu definēšanu un risināšanu.
Atsevišķo nozaru un sektoru attīstības koncepcijas savstarpēji jāsaskaľo un jāizvērtē visas
pašvaldības attīstības kontekstā.
Pagasta padome iedzīvotāju labklājības veicināšanai, līdzsvarotas , daudzveidīgas un
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai iecerējuši īstenot dažādus ilgtermiľa un īstermiľa
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pasākumus ,kas tālākā nākotnē ļautu Kalupes pagastam kļūt par vietu ,kur realizējies šāds
nākotnes redzējums:

*Kalupes pagasts attīstās ,ievērojot iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās vajadzības ,
maksimāli attīstītot infrastruktūru ,piesaistot investīcijas ,veicinot vietējo resursu
pārstrādi un izmantošanu,tā atbrīvojoties no iedzīvotāju apātijas un pasivitātes.
* Kalupes pagasta teritorijā ir augstvērtīga un sakopta vide, tiek atjaunoti, saglabāti un
izmantoti kultūras un vēstures pieminekļi, kas ļauj tai kļūt par iecienītu tūrisma un
atpūtas maršruta vietu .

PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
1. Pašvaldības attīstības stratēģija.
Stratēģijas plānošanas analīzes shēma I Pašvaldības telpiskais raksturojums
 Ģeogrāfiskās situācijas priekšrocības
 Kādas attīstības iespējas dod šis novietojums ("+" skatījumā ) ,kas tur labs
 Kādas saiknes ,sadarbības iespējas ar apkārtējām pašvaldībām
 Satiksme-transports, ieskaitot komunikēšanās iespējas
II Resursi
 Vai lauksaimniecisks, vai urbanizēts rajons, ražošana rajonā
 Resursi: lauksaimniecības zemes ,derīgie izrakteľi utt.
III Infrastruktūra
 Priekšrocības rajonā
 Komunikāciju infrastruktūras līmenis
 Aktuālas problēmas ,kas bremzē ,ierobežo attīstību
 Izmaksu dārdzība : tendence-infrastruktūras projektu veikšana neracionāla ,dārga
IV Cilvēku resursi
 Demogrāfisko tendenču attīstība potenciālā darbaspēka kontekstā
 Ekonomiskās nozares ,kur nepieciešams cilvēku resursu potenciāls
 Ekonomiska struktūra .Ka koncentrējas -vai ir vairāki virzieni (dažāda darbība )
 Bezdarbs
 Jaunu uzľēmumu dibināšana. Kādas tendences. Palīdzības ,atbalsta iespējas to attīstībai
 Situācija izglītības jomā
 Kāda ir reģiona nepieciešamā kvalifikācija ,izglītība
 Cilvēku elastīgums ,pielāgošanās pārkvalificēties ,mācīties
V Ekonomiskie faktori
 Sadalījums pa sektoriem un attīstības tendences.
 Kas raksturīgs uzľēmumiem ,kas darbojas (gan plaukstošiem ,gan
grimstošiem).Tehnoloģijas ,darbaspēks, iespējas ,uzľēmēju aktivitātes.
 Uzľēmumu koncentrēšanās, lielums pēc apjoma, uzľēmumu potenciāls : kā šie
uzľēmumi ir konkurētspējīgi, eksporta/importa attiecības.
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Sekojot šai stratēģiskas plānošanas shēmai un reālās veiktās uz vietas SVID analīzes
rezultātiem ,tika nosprausti konkrēti mērķi Kalupes pagasta turpmākai attīstībai.
SVID matrica
I

D

S
SI stratēģija
Izmantot stiprās puses, ľemot
iespējas par priekšrocībām
SD stratēģija
Izmantot stiprās puses, novērst
draudus

V
VI stratēģija
Pārvarēt vājās puses, izmantot
iespējas
VD stratēģija
Minimalizēt vājās puses un
novērst draudus

1.1. Attīstības prioritātes
1.

Pagastā esošo sociālo objektu (pansionata un bērnu aprūpes centra ) pilnveidošana un
tālāka attīstība ,daudzveidīgas uzľēmējdarbības aktivizēšana un atbalstīšana.

2.

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana:
- ūdensapgādes sistēmas (kvalitatīvs dzeramais ūdens),siltumapgādes sistēmas ,
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un modernizācija
- Modernas sakaru sistēmas ieviešana (telefoni, internets )
- Ceļu infrastruktūras uzlabošana ,pilveidošana, sabiedriskā transporta sistēmas
uzlabošana

3.

Pagasta vides labiekārtošana:
-māju un apkārtējas vides sakopšana
- -apkalpe un sadzīves pakalpojumi

4.
5.

Kultūras dzīves un brīvā laika pavadīšanas iespēju aktivizēšana.
Iedzīvotāju profesionālā un tālākā izglītošana.

6.

Kultūrvēsturiskās vides un dabas mantojuma saglabāšana un izmantošana,tūrisma
nozares attīstība

PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS GALVENIE MĒRĶI
Mērķi Kalupes pagasta turpmākai attīstībai tika izvirzīti pēc veiktās SVID analīzes
rezultātiem ,ievērojot stratēģiskās plānošanas shēmu ,kā arī ľemot vērā patreizējo situāciju
un norises rajona kopumā.
1.

Pilnveidot un tālāk attīstīt pansionāta un bērnu aprūpes centra darbību,veidot biznesam
labvēlīgu vidi, atbalstīt esošos mazos un vidējos ražošanas uzľēmumus, veicināt jaunu
orientētu ražotľu rašanos.

2.
3.

Netradicionālās lauksaimniecības attīstība ,saimniecību specializācija
Inženierinfrastruktūras uzlabošana, nodrošinot iedzīvotājus ar ūdeni,siltumu, enerģiju,
kanalizāciju; veidot pieejamu sakaru līmeni, ceļu stāvokļa un transportsakaru
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uzlabošana,kas veicinātu pašvaldības attīstību vietējā un starptautiskā līmenī.
4.

Apkalpes uzľēmumu un tirdzniecības tīkla attīstība, dodot iespēju saľemt pilnu
pakalpojumu klāstu.

5.

Lauku tūrisma attīstība ,konkurētspējīgas tūrisma infrastruktūras izveidošana.

6.
7.

Sociālās aprūpes, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana
Skolas optimizacija,nodrošinot iespējas saľemt kvalitatīvu izglītību dzīves vietas
tuvumā.

8.

Kultūras un ekonomiskās sadarbības attīstība un veicināšana ar citām pašvaldībām,
valsts iestādēm, dažādiem uzľēmumiem un nevalstiskām organizācijām tuvākos
kaimiľos, Latvijā un ārvalstīs.
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Uzdevumi vīzijas nosprausto mērķu sasniegšanai
Līdzekļu iegūšanas
iespējamie
avoti,projektu
iesniegšanas vieta
1.mērķis - Pilnveidot un tālāk attīstīt pansionāta un bērnu aprūpes centra darbību,veidot biznesam labvēlīgu vidi, atbalstīt esošos mazos un vidējos ražošanas
uzľēmumus, veicināt jaunu orientētu ražotľu rašanos.
Nr.

Pasākums

Iesaistītie dalībnieki

Kalupes pagasta reklāmas dienas organizēšana

Iespējamo projektu ideja

―Līgosim Kolupā‖

Pašvaldība,
Kultūrkapitāla fonds

Pabeigt zemes reformu un dzīvojamo māju un dzīvokļu
privatizāciju; sakārtot zemes un īpašuma attiecības,
pieľemt risinājumu ar tiem zemes gabaliem ,kas ir
pieprasīti ,bet netiek apsaimniekoti
Veidot nodokļu atvieglojumus uzľēmumiem, kas veic
pasākumus ,lai nepiesārľotu un labiekārtotu vidi,
nodarbina vietējo darbaspēku.
Datorizētas datu bāzes izveidošana, ietverot arī
informāciju par nekustamo īpašumu un plānošanu.

pašvaldība

Publikācijas vietējā un
republikas presē

Pasvaldība

pašvaldība

Priekslikumu izstrādāšana
par nodokļu atvieglojumiem
mazajiem uzľēmumiem .
―Pagasta Info lapas
izveidošana‖

Pašvaldība, UAC,
valsts , reģions

Rīcības plānu izstrāde, prioritārā kārtībā nosakot
sociālās un ekonomiskās sfēras uzdevumus, izpildītājus,
termiľus un nepieciešamās finanses.
Popularizēt un reklamēt vietējos ražojumus, veicināt
amatniecības attīstīšanos.

pašvaldība

Pašvaldība

Izveidot Biznesa klubu, kas apvienotu vietējos
uzľēmējus , izzinātu vajadzības, iesniegtu tās

Pašvaldība

―Gadatirgi Kalupē‖
reklāma caur vietējiem
masu mēdijiem
―Biznesa menedžmenta
pamati‖

Pašvaldība

Pašvaldība
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Pašvaldība, PVIS
invest īciju projekts,
Sorosa fonds Latvijā
Pašvaldība, reģions

Pašvaldība, UAC,
Nodarbinātības

pašvaldībai un valsts pārvaldes institūcijām, stimulētu
informācijas apriti, konsultāciju nodrošinājumu, biznesa
plānošanu, palīdzētu risināt konfliktsituācijas. Izveidot
ciešu privātstruktūru un pašvaldības sadarbības
mehānismu -jābūt pašvaldības speciālistam , kurš
nodarbojas tieši ar uzľēmējdarbības jautājumiem
Organizēt gadatirgus, piedāvājot vietējo produkciju

centrs, Latgales
attīstības aģentūra

Pašvaldība

Organizēt sabiedriskos darbus bezdarbniekiem kopā ar
Pašvaldība, VAS ― Valsts
VAS ― Valsts nodarbinātības dienests‖
nodarbinātības dienests‖
Projektu pieteikumu izstrādāšana dažādām
Pašvaldība
starptautiskām un valsts subsidētām programmām.
2.mērķis - Netradicionālās lauksaimniecības attīstība ,saimniecību specializācija
Zemnieku kooperatīvu izveidošana , lauksaimniecības
tehnikas iegādei,zemju apsaimniekošanai,tehniskās
bāzes uzturēšanai un remontam
Veicināt ražotnes, kur tiek pārstrādāti vietējā
Pašvaldība, Daugavpils
lauksaimniecības produkcija (gaļas pārstrādes
lauksaimniecības konsultāciju
cehi,dārzeľu un augļu pārstrādes cehi)
birojs

Projektu izstrāde investīciju piesaistei

Sadraudzības veidošana ar
ārvalstu pašvaldībām un
zemnieku sabiedrībām
Jaunu tirgu apgūšana, l/s
produktu pārstrādes
uzľēmumu attīstība, jaunu
tehnoloģiju ieviešana,
tehniskās bāzes
modernizācija
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Pašvaldība

SAPARD, LAA

SAPARDS, LAA

SAPARD
Pieredzes apmaiľas
braucieni netradicionālās
l/s apgūšanā

Pašvaldība

Pašvaldība

PHARE MPF
Latvijā, LAA

Pašvaldība, Daugavpils
lauksaimniecības konsultāciju
birojs

Zivsaimniecības ,biškopības,ārstniecības augu,sēľu
audzēšanas,augļu (zemeľu ,ābolu)audzēšanas attīstība
Tirgus pieprasījuma izpēte

―Gadatirgi Kalupē‖
reklāma caur vietējiem
masu mēdijiem
―Biznesa menedžmenta
pamati‖

SAPARDS, LAA

3.mērķis - Inženierinfrastruktūras uzlabošana, nodrošinot iedzīvotājus ar ūdeni,siltumu, enerģiju, kanalizāciju; veidot pieejamu sakaru līmeni, ceļu stāvokļa
un transportsakaru uzlabošana,kas veicinātu pašvaldības attīstību vietējā un starptautiskā līmenī.
Ūdensapgādes sistēmas tālākai rekonstrukcijai un
attīstībai piesaistīt valsts investīcijas un dažādu fondu
līdzekļus.

Pašvaldība

Ūdens apgādes sistēmas
modernizācija

Veikt komunālo un notekūdeľu attīrīšanas sistēmu
rekonstrukciju un pilnveidošanu, nodrošināt visu
notekūdeľu bioloģiskā attīrīšana.

Pašvaldība

Notekūdeľu attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana

Jāturpina siltumsaimniecības tālāka attīstība un
Pašvaldība
rekonstrukcija, izvēloties ekonomiski izdevīgu apkures
izejmateriālu,saskaľā ar ― Strasa Konsultantu‖ izstrādāto
darbības plānu
Jānodrošina pastāvīga un stabila elektroapgāde,
Pašvaldība,Austrumelektriskie tīkli
nodrošinot jaunu nepieciešamo elektropārvades līniju un
apakšstaciju izbūvi.

Ēku siltināšanas projekti

Jāatrisina atkritumu savākšana un glabāšana;
Pašvaldība,projekta vienīiba ― 500piedalīšanās Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu ―
poligona izveidē ,piedāvājot pagasta teritorijā vietu
poligona izveidei
Jāizstrādā ceļu kvalitātes uzlabošanas programma;
Pašvaldība,Autoceļu fonds
veicot ceļu segumu uzlabošanu .
Veikt pašvaldības neapsaimniekoto īpašumu
apzināšanu, sagatavot materiālu investoru informācijai,
ievietot informāciju presē (piem . laikraksts "
Nekustāmais īpašums " )

Pašvaldība
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Reklāmas kampaľa

Latvijas attīstības
aģentūra, dažādi
vides aizsardzības
fondi
Latvijas attīstības
aģentūra, dažādi
vides aizsardzības
fondi
Latvijas attīstības
aģentūra, dažādi
vides aizsardzības
fondi
Latvijas attīstības
aģentūra, dažādi
vides aizsardzības
fondi
Latvijas attīstības
aģentūra, dažādi
vides aizsardzības
fondi
Autoceļu fonds,
PHARE MPF
Latvijā, LAA
Latvijas attīstības
aģentūra, dažādi
vides aizsardzības
fondi

4.mērķis- Apkalpes uzľēmumu un tirdzniecības tīkla attīstība, dodot iespēju saľemt pilnu pakalpojumu klāstu.
Nodrošināt nepieciešamo sadzīves pakalpojumu
kompleksu; ķīmisko tīrītavu, veļas mazgātuvi, friziera
pakalpojumus u.c.
Organizēt kafejnīcas izveidošanu ,kurā varētu atpūsties
arī vidēja gadagājuma cilvēki, atrodot savu
specifiku,rīkojot dažādus tematiskos vakarus.

Pašvaldība, UAC, uzľēmēji

Tūrisma infrastruktūras
veidošana pagastā

LAA, PHARE MPF
Latvijā,

Uzľēmēji,pašvaldība

Tūrisma infrastruktūras
veidošana pagastā, vietējo
sadzīves pakalojumu
uzlabošana un dažādošana

LAA, PHARE MPF
Latvijā,

Brīvo ēku pielāgošana
tūrisma vajadzībām
Tūrisma menedžments,
tūrisma iestāžu personāla
sagatavošana
Pagasta tūrisma attīstības
programmas izstrādāšana

LAA, PHARE MPF
Latvijā,
LAA, PHARE MPF
Latvijā,

Līgosim Kolupā, Gadatirgi
Kalupē, Ģimeľu sporta
svētki. Latgales vīru koru
salidojums Kalupē
Pagasta tūrisma attīstības
programmas izstrādāšana,
velomaršruta izveidošana
Kopprojektu izstrādāšana

Kultūrkapitāla fonds,
Pašvaldība, LAA

5.mērķis Lauku tūrisma attīstība ,konkurētspējīgas tūrisma infrastruktūras izveidošana.
Sekmēt mazo viesnīcu un privātpansionu izveidi

Pašvaldība, uzľēmēji, UAC

Atbalstīt augstas klases speciālista sagatavošanu darbam
tūrisma industrijā

Pašvaldība, Pieaugušo izglītības
un kultūras centrs, PMC
Daugavpils nodaļa, UAC
Pašvaldība, Pieaugušo izglītības
un kultūras centrs, PMC
Daugavpils nodaļa, UAC
Pašvaldība

Izstrādāt tūrisma mārketinga stratēģiju, tūrisma
attīstības programmu, izmantojot dabas apstākļus,
kultūrvēsturisko vidi
Veicināt dažādu masveidīgu pasākumu organizēšanu:
tirgus, festivāli, sporta sacensības
Veicināt tūristiem pievilcīgo teritoriju un maršrutu
veidošanu

Pašvaldība,TIC

Veicināt sadarbību starp privāto un publisko sektoru
tūrisma objektu uzturēšanā un tūrisma aktivitāšu

Pašvaldība
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LAA, PHARE MPF
Latvijā,

rīkošanā, apzināt cilvēkus un saimniecības, kas vēlas un
var uzľemt tūristus savās lauku sētās.
Panākt sabrukušo bijušo valsts saimniecību
(lauksaimniecības, rūpniecības, komunālsaimniecības
u.c. ) gružu novākšanu.

Pašvaldība, DIVIC, uzľēmēji,
pagasta iedzīvotāji

Atbalstīt velotūrisma maršrutu izveidošana, veloceļu
tīkla veidošanu, nodot pagasta priekšlikumus
Velotūrisma attīstības nacionālajā programmai.
Labiekārtot neorganizētās sabiedriskās atpūtas vietas

Pašvaldība, TIC

Atbalstīt eko-tūrisma taku izveidošanu

Pašvaldība, DIVIC, pagasta
iedzīvotāji

Izveidot bukletus un citus reklāmas materiālus par
Kalupes pagastu (lappusi Internetā, bukletus, u.c.)

Pašvaldība, TIC, uzľēmēji

Pašvaldība

Konkurss ―Sakopta
pagasta ainava‖, talka
Tūrisma produkta vērtības
paaugstināšana
Priekšlikumi velomaršruta
izveidošanai

Pašvaldība, vides
aizsardzības fondi

Sakopta pagasta ainava,
Tūrisma produkta vērtības
paaugstināšana
Eko – tūrisma attīstība
pagastā

Pašvaldība, vides
aizsardzības fondi

―Vietējā tūrisma produkta
popularizēšana‖

LAA, PHARE MPF
Latvijā,
Kultūrkapitāla fonds,
vides aizsardzības
fonds,

Sporta centra izveidošana
– tūrisma infrastruktūras
uzlabošanai
Kultūras menedžmenta
apgūšana,
Vietējā kultūras
mantojuma popularizēšana
Sabiedriskās dzīves
dažādošanas veicināšana
pagastā, vietējās

LAA,

LAA, PHARE MPF
Latvijā,

Pašvaldība, vides
aizsardzības fondi

6.mērķis Sociālās aprūpes, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas nodrošināšana
Izveidot stadionu un sporta centru (sporta zāle,
trenažieru zāles u.c .)

Pašvaldība

Izveidot kultūras centru, kas koordinētu visu kultūras
dzīvi pagastā. Izstrādāt kultūras pasākumu kalendāru,
organizēt pagasta iedzīvotājiem Jāľu, Ziemassvētku,
Jaunā gada balles, zaļumballes u.c.
Atbalstīt un veicināt tautas mākslas un pašdarbības
attīstību, interešu klubu un sabiedrisku organizāciju
veidošanos(sieviešu klubs ,pagasta vīru koris utt.)

Pašvaldība

Pašvaldība
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Kultūrkapitāla fonds,
LAA
Kultūrkapitāla fonds,
LAA

Nodrošināt bibliotēkas pilnvērtīgu darbu, sekmēt to
modernizāciju, pārvērst to par informācijas centru,
iekārtojot Interneta pieslēgumu

Pašvaldība,skola,biblioteka

Veidot pieaugušo izglītības centru; organizēt datoru,
Pašvaldība,mācību iestādes,
valodu apmācību, seminārus kopā ar Pašvaldību mācību Pieaugušo izglītības un kultūras
centru, Pedagoģisko universitāti, citām mācību iestādēm centrs, Dienvidlatgales NVO
un izglītības centriem, sniegt informāciju par
atbalsta centrs
tālākizglītošanas iespējām Latvijā un ārzemēs.
7.mērķis Skolas optimizacija,nodrošinot iespējas saľemt kvalitatīvu izglītību dzīves vietas tuvumā.

amatniecības attīstības
veicināšana
― Bibliotēku
informatizācijas projekts,
Grāmatu fondu
pilnveidošana
Pieaugušo izglītības un
kultūras centra filiāles
izveidošana

Kultūrkapitāla fonds,
LAA, SOROSA
fonds Latvijā
Kultūrkapitāla fonds,
LAA, SOROSA
fonds Latvijā

8.mērķis -Kultūras un ekonomiskās sadarbības attīstība un veicināšana ar citām pašvaldībām, valsts iestādēm, dažādiem uzľēmumiem un nevalstiskām
organizācijām tuvākos kaimiľos, Latvijā un ārvalstīs.
Pieľemt darbā speciālistu ,kas nodarbotos ar ārējo
pašvaldība
Pašvaldība
sakaru dibināšanu, projektu izstrādi un realizāciju
Izstrādāt sadarbības (t.sk starptautiskos)
Pašvaldība, LAA,
projektus,iesaistot blakus pašvaldības
PHARE , Leonardo
da VINCI II
Atrast sadarbības partneri -pašvaldību -ārzemēs
Pašvaldība, Daugavpils rajona
padome, Pieaugušo izglītības un
kultūras centrs, Dienvidlatgales
NVO atbalsta centrs
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