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Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde nodrošina pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un
lēmumiem pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā.

Kalkūnes pagasta pārvalde ir atvasināta publiskas personas Daugavpils novada pašvaldības
iestāde, kas organizē Daugavpils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus un nodrošina to
pieejamību Daugavpils novada Kalkūnes pagasta teritorijā.

Kalkūnes pagasta pārvaldei ir šādas struktūrvienības:

 Pagasta pārvaldes administrācija;  

 Īpašumu apsaimniekošanas daļa;

 Kalkūnes bibliotēka;

 Pagasta jauniešu un sporta centrs.

Kalkūnes pagasta teritorijā dzīvo 2089 iedzīvotāji (uz 01.01.2017.), no tiem: 

 Pirmskolas vecumā – 107 bērni;

 Skolas vecumā – 182 bērni;

 Darbaspējīgā vecumā – 1315 iedzīvotāji;

 Pensionāri – 485 iedzīvotāji.
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Pārvalde veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm: 

 Randenes pamatskola 

 Kalkūnes bāriņtiesa 

 Daugavpils novada Sociālā dienesta Kalkūnes teritoriālā struktūrvienība 
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Kalkūnes pagasta pārvalde

 Kalkūnes pagasta zemes kopplatība sastāda 6715 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā

zeme 4078 ha;

 Kalkūnes pagastā spēkā esoši 430 zemes nomas līgumi;

 Uz 2016.gada beigām:

• 750 zemes vienības ir piekritīgas pašvaldībai un 61 zemes vienība atrodas pašvaldības

īpašumā ar kopējo platību – 769 ha;

• 50 zemes vienības ar statusu zeme zemes reformas pabeigšanai ar kopējo platību 91 ha;

• 177 zemes vienības ar statusu rezerves zemes fonds ar kopējo platību 104.4 ha.

 Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2016.gadā – 107 099.95 euro;

 Apmaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par 2016.gadu – 109 922.90 euro;

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 01.01.2017. – 50 341.48 euro.



Kalkūnes pagasta pārvalde
Budžeta rādītāji

Pamatbudžets

2016.gada ieņēmumi – EUR 730 368 (93,83 % izpilde)

2016.gadā izdevumi – EUR 760 023 (90,65% izpilde)

Speciālais budžets 

2016.gada ieņēmumi - EUR 73 658 (100% izpilde)

2016.gada izdevumi – EUR 76 661 (98% izpilde)



Kalkūnes pagasta pārvalde

Budžeta rādītāji

 Debitoru parādi par komunālajiem maksājumiem (fiziskas personas) – 40 874,39 euro;

 Debitoru parādi par komunālajiem maksājumiem (juridiskas personas) – 8 423,75 euro;

 Debitoru parādi par zemes nomu (fiziskas personas) – 2 235,05 euro.

NĪN izpilde (euro) NĪN izpilde %

Zeme - 64 531 euro 100,18

Ēkas - 34 334 euro 116,31

Mājokļi - 11 030 euro 101,33



Kalkūnes pagasta pārvalde

Nozīmīgākie 2017.gadā realizējamie projekti

 Ceļa «Palabiški-Buras» klātnes rekonstrukcija;

 Randenes pamatskolas remonts;

 Randenes vecās skolas ēkas rekonstrukcija.
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Uzņēmējdarbības vide

Lielākās zemnieku saimniecības Kalkūnes pagastā:

G.Gorkina z/s „Jaundzintari” – 410 ha (augkopības un lopkopības nozare);

V.Gorkina z/s „Zemdegas” – 117 ha (augkopības un lopkopības nozare);

V.Pavlovska z/s „Bērzkalni” – 88.7 ha (augkopības nozare);

J.Jevsejeva z/s „Pumpuri” – 22.5 ha (augkopības un lopkopības nozare);

J.Krievāna z/s „Jaunbirzītes” – 47.7 ha (dārzkopības nozare);

Z/s „Pumpuri” – 22.5 ha (augkopības un lopkopības nozare);

Piemājas saimniecība „Janēni”–10.8 ha ( biškopība);

K.Putro piemājas saimniecība „Samsonovka” – 52.0 ha (augkopības un lopkopības nozare);

I.Iliško piemājas saimniecība „Līdumnieki 1” – 11.9 ha (augkopības un lopkopības nozare);

P.Ščaslivceva piemājas saimniecība „Bebri” – 10.5 ha (augkopības un lopkopības nozare);

G.Butkeviča piemājas saimniecība „Zelteņi” – 8.5 ha (lopkopības nozare).
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Uzņēmējdarbības vide

Lielākās uzņēmējsabiedrības Kalkūnes pagastā:

SIA «Trevors» – alkohola ražošana un pārtika produktu tirdzniecība;

SIA «Gaļas pārstrādes uzņēmums VASP» – gaļas pārstrāde;

SIZ «Žabo» – gaļas pārstrāde;

SIA «Zilā Lagūna» – zivju izstrādājumu ražošana;

SIA «Avis D» – zivju izstrādājumu ražošana;

SIA «SERVISA CENTRS» – rezerves daļu tirdzniecība;

SIA «SVS TRANSPORTS» - kravu pārvadājumi pa autoceļiem;

SIA «Daugavpils eksperimentālā rūpnīca» - metālapstrāde;

SIA «Būvdaris –ST» - būvdarbi;

SIA «Latperla» - tualetes papīra un papīra dvieļu ražošana, vairumtirdzniecība.
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Īpašuma apsaimniekošanas daļa

Pagasta autoceļi sadalīti pēc uzturēšanas klasēm:

A klases - 65.710 km;

B klases – 10.690 km;

C klases - 5.660 km;

Ielas – 10.660 km.

Ceļu uzturēšanai 2016.gadā izlietoti 76 359,90 euro:

 Asfalta segas rekonstrukcija: Kalkūnes iela 20 – 11 322,09 euro;

Kalkūnes iela 12 – 16 084,31 euro;

Ķieģeļu iela – 16 200,00 euro.

 Ceļa bedrīšu remonts: Kalkūnes ielā – 445,28 euro.

 Autoceļu ar grants segumu remonts: 11 autoceļi (atjaunoti 6 km seguma) – 15 066.00 euro.

 Avārijas remontdarbi: 9 ceļi (2 km) – 2 349,00 euro.

 Caurteku remonts: 1 caurteka – 367,90 euro.

 Atjaunoti ceļi: 1ceļš «Janīnas-Galdnieki» – 9 974,78 euro.
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Īpašumu apsaimniekošanas daļa

Ielu apgaismojumam izlietoti 4 077,93 euro.

 Jauns apgaismojums c.Kalkūni - 2 410,74

euro.

 Apgaismojuma rekonstrukcija c.Kalkūnes -

1 339,19 euro.

 Spuldžu nomaiņa – 328,00 euro.



Kalkūnes pagasta pārvalde

Īpašuma apsaimniekošanas daļa

Labiekārtošanas darbi: ciematu teritorijas,

kapsētas, pieminekļi – 5 325,96 euro.

 Zāles pļaušana – 19,90 ha.

 Raiņa mājas teritorijas uzkopšanas darbi

- 6,00 ha.

Atkritumu savākšana – 1 413,55 euro.

 Atkritumu izvešana – 582,94 euro.

 Īpaši pasākumi atkritumu uzkrāšanās

vietās – 148,28 euro.

Pirkumi – 4 216,00 euro.

 Smilšu maisītājs – 3 640,00 euro;

 Trimeris – 576,00 euro.
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Īpašumu apsaimniekošanas daļa

Kalkūnes pagasta dzīvojamo māju ēku siltināšana

Dzīvojamās mājas Kalkūnes ielā 16, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, apkures 

sistēmas atjaunošanas faktiskie izdevumi - kopējie izdevumi EUR 69883,62;

Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 12, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, jumta 

seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu - kopējie izdevumi EUR 30215,21;

Dzīvojamās mājas Muitas ielā 13, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads - bēniņu 

pārseguma siltināšanas un jumta seguma nomaiņas faktiskie izdevumi - kopējie 

izdevumi EUR 27350,88.



Kalkūnes pagasta pārvalde
Sociālais dienests

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces Aija Cimoška un Dorosida Mančinska atbild par sociālo

palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Kalkūnes pagast teritorijā.

1. 2016.gada laikā sagatavots 283 lēmuma projekts par trūcīgas ģimenes/personas statusa, pabalsta un sociālo

pakalpojumu piešķiršanu.

2. Kalkūnes pagasta trūcīgās ģimenes statuss noteikts 27 ģimenēm un 34 personām.

3. No Daugavpils novada domes budžeta 2016. gadā uz sociālo un materiālo palīdzību Kalkūnes pagasta

iedzīvotājiem izmaksāts 18 596 euro.

4. Kalkūnes pagastā GMI pabalstu saņēma 2 ģimenes un 14 personas.

5. Dzīvokļa pabalsts izmaksāts 7 ģimenēm, 6 vientuļām personām un 2 bērniem bāreņiem.

6. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā piešķirts 6 bērniem.

7. 2016.gada laikā sniegti asistenta pakalpojumi 13 personām.

8. Sadarbojoties ar biedrību «Latvijas Sarkanais Krusts», pagasta trūcīgajām ģimenēm un trūcīgām personām

2016,gada laikā izsniegta humānā palīdzība, izsniegtas 674 Eiropas Savienības pārtikas komplekti, bērni no

trūcīgām ģimenēm saņēma 93 higiēnas pakas un 30 komplektus kancelejas preces.
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Sociālais dienests

Tika apsveikti 13 pagasta iedzīvotāji 80

gadu jubilejā un 3 pagasta iedzīvotāji 90

gadu jubilejā, ko finansēja Daugavpils

novada dome.
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Sociālais dienests

Tika apmeklēta Višķu Sociālās aprūpes iestāde un

Kalupes aprūpes centrs, kur dzīvo desmit Kalkūnes

pagasta iedzīvotāji un pasniegtas Ziemassvētku

dāvanas.

Turpinās sadarbība ar Daugavpils novada Kalkūnes

bāriņtiesu, tika apsekoti bērni dzīvesvietā

audžuģimenēs.

No Kalkūnes pagasta riska ģimenēm 2 bērni

piedalījās Vasaras pasākumā Kumbuļos.



Kalkūnes pagasta pārvalde

Sociālais dienests

Sarkanā Krusta pasākumā ,,Labā

zvaigzne” no Kalkūniem bija Lidija

Šļapkova nominācijā ,,Senioru

labdaris” .
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Sociālais dienests

Piedalījāmies kopā ar pagasta invalīdiem

Jaungada pasākumos Ilūkstes kultūras

namā

Kopā ar daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm

un bērniem ar īpašām vajadzībām,

piedalījāmies Daugavpils teātra izrādē, ko

finansēja Daugavpils novada dome.
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Sociālais dienests

Kalkūnes pagasta politiski represētās

personas piedalījās Daugavpils represēto

kluba rīkotajā pasākumā, kas veltīts

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas

dienai.

Izveidots un strādā humānās palīdzības 

izdales punkts



Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta personas ar īpašām

vajadzībām piedalījās Ilūkstē sporta

svētkos.

Kalkūnes pagasta 14 personām, kurām 

noteikta 1.grupas invaliditāte tika 

pasniegtas Ziemassvētku dāvanas.

Sociālais dienests
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Kalkūnes Bāriņtiesa

2016.gadā ārpusģimenes aprūpē bija 19 bērni.

 Aizbildnībā –15 bērni, no tiem:

4-12 gadus veci – 3 bērni;

13-17 gadus veci – 12 bērni.

 Bērnu aprūpes iestādēs uzturējās 3 bērni, no kuriem:

4-12 gadus veci – 1 bērns;

4-12 gadus veci – 1 bērns;

13-17 gadus veci - 1 bērns.

 Audžuģimenē uzturas 1 bērns - 16 gadus vecs.

 2016.gada Kalkūnes bāriņtiesas uzskaitē bija 27 ģimenes, kurās netika pietiekami nodrošināta

bērnu attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesu bija informējis pašvaldību sociālais

dienests vai citas atbildīgās institūcijas, piemēram skolas vadība vai ģimenes ārsti. Bērnu skaits

šajās ģimenēs kopā – 59, no tiem:

0-3 gadus veci – 11 bērni;

4-12 gadus veci – 37 bērni;

3-17 gadus veci – 11 bērni.



Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes Bāriņtiesa

 Konkrēti Kalkūnes pagastā tādu ģimeņu ir 10, tajās ir 24 bērni:
0-3 gadus veci – 3 bērni;
4-12 gadus veci – 18 bērni;
13-17 gadus veci – 3 bērni.
 Aizgādnībā atrodas 108 personas.
2016.gadā pieņemto lēmumu skaits - 101.
 Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas aizgādības tiesības - 5, atjaunotas

pārtrauktās aizgādības tiesības - 2 personām, adoptēti – 5 bērni.
 Veiktās notariālās darbības:
Darījuma aktu sastādīšanas un apliecināšana –106;
Zemes nomas līgumu sastādīšana – 23;
Testamentu sastādīšana - 3;
Pilnvaras sastādīšana un apliecināšana – 80;
Paraksta īstenuma apliecināšana – 56;
Kopiju apliecināšana – 66;
Nostiprinājuma līgumu sastādīšana un apliecināšana - 104.
Ieņēmumi no notariālajām darbībām – 5 095,77 euro, no Kalkūnes pagastā veiktajām notariālajām
darbībām -
1 582,32 euro.
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Randenes pamatskola

Skolā mācās 58 skolēni un 29 bērni apmeklē pirmsskolas izglītības grupas.

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās.

Kultūrizglītības programma (vokālais ansamblis 1.-4.klasei, popgrupa 5.-9.klasei, skatuves runa)

Vizuālās mākslas programma (lietišķā māksla un vizuālā māksla).

Kokapstrāde 5.-9.klasei.



Skolēnu rezultāti  novada konkursos un olimpiādēs
2016.gads

Tautas bumba (meitenes – 3.vieta) Skolotāja L.Korotkova

Starptautiskās bērnu mākslas izstade “LIDICE” ( Nadežda Bogdanova 4.kl.- 3.vieta , 

V.Aņisimova 2.kl. - 3.vieta).

Skolotāja V.Vasiļonoka 

Skolu kolektīvu instrumentālās un popmūzikas konkurss "No baroka līdz rokam" Skolotāja L.Sauleviča

(skolas popgrupai 2.pakāpes 

diploms)

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Skolotāja  L.Sauleviča

(skolas ansamblim 3.pakāpes 

diploms)

Informātikas olimpiāde – Jevģenijs Maslovs (8.kl.) - atzinība Skolotāja  N.Gridasova

Daugavpils novada Jauno vieglatlētu 3-cīņas sacensības

( K.Babahina 6.kl. - 1.vieta,   J.Abarasa 5.kl. - 1.vieta, A.Selickis 5.kl. - 1.vieta)

Skolotāja L.Korotkova

Daugavpils novada vieglatlētikas saciensības “Draudzība” ( metienes – 4.vieta) Skolotāja L.Korotkova

Vizuālās mākslas konkurss “Krasaina Latvija”. ( Darja Adahovska 3.kl. - 2. un 3. 

vieta, Adelina Solovjova 3.kl. - 3.vieta)

Skolotāja V.Vasiļonoka  

Projekti: 

1. Aktivitātes projekta “Globe” ietvaros

2. Projekta “Kopā būt!” īstenošana

Skolotāja L.Peipiņa

Skolas direktore L.Peipiņa 



Interaktīvās nodarbības Randenes pamatskolā

 2016. gada 14. aprīlī biedrība “Stāvais krasts” sadarbībā

ar Zinātkāres centru bērniem “Zili brīnumi” Randenes

pamatskolā rīkoja interaktīvās nodarbības: „Gaisa

raķešu darbnīca”, kurā katram skolēnam bija iespēja

pašam izveidot un ārā palaist gaisā raķeti, un „Ūdens

nodarbība”, kurā skolēni veica dažādus eksperimentus

ar ūdeni.

 Skolēni ar nepacietību gaidīja dienu, kad viņiem būs

iespēja piedalīties šajās nodarbībās, kā arī pēc

nodarbībām viņi vēl ilgi dalījās savos iespaidos par

nodarbībās redzēto un to, ko viņi paši savām rokām bija

darījuši.



Dalība Zaļās jostas festivālā 

“Mēs par tīru Latviju!”

 27. maijā Randenes pamatskolas 6.klases skolēni kopā ar dabaszinību skolotāju Lidiju Peipiņu

devās uz Rīgu, lai piedalītos Zaļās jostas festivālā “Mēs par tīru Latviju!”. Tā laikā, paralēli čaklāko

makulatūras, izlietoto bateriju un nolietotās elektrotehnikas vācēju godināšanai un Latvijā populāru

mūziķu Laura Reinika un Samantas Tīnas priekšnesumiem, ikvienam apmeklētājam bija iespēja

piedalīties daudzās bezmaksas radošajās darbnīcās un meistarklasēs.

 Kampaņā kopumā piedalījās ap 545 izglītības iestādes no visas Latvijas. Rezultātā tika savāktas

1185 tonnas un 442 kg makulatūras, 27,798 tonnas izlietoto bateriju, 178 tonnas 154 kg nolietotās

elektronikas, kas deva būtisku ieguldīju dabas resursu saudzēšanā. Prieks, ka arī mūsu skola

piedalījās šajā pasākumā.



Randnes pamatskolas skolēni pārbauda savus spēkus „Lūšu takā”

 Mācību gada nogalē skolēni ir noguruši, jo

ar pēdējiem spēkiem kārtoja mācību gada

noslēguma pārbaudījumus, tāpēc Randenes

pamatskolas 5. – 9. klašu skolēniem mācību

gada vienā no pēdējām dienām bija iespēja

aizbraukt uz Daugavpils novada Silenes

pagasta atpūtas parku „Silene”, lai gūtu

neaizmirstamus iespaidus un iegūtu

adrenalīnu, izejot virvju trasi ar šķēršļiem

„Lūšu taka”.



Arī šodien notiek zili brīnumi

 Randenes pamatskolas skolēni 25. novembrī kopā ar vecākiem

projekta “Kopā būt” noslēgumā devās uz Daugavpils zinātkāres

centru “Zili brīnumi”, lai izbaudītu uz sevis fizikas likumsakarības.

Tā bija vienreizēja iespēja pieskarties tik vienkārši lielajai zinātnes

pasaulei. Un par to jāpateicas projektam “Kopā būt”.
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Kalkūnes bibliotēka

Uz 2016. gada beigām bibliotēkā ir 517 lietotāju, no kuriem 130

– bērni. Izsniedzām 7695 grāmatu eksemplāru. Gada laikā

rīkojām vairākas mūsu lasītāju vaļasprieku izstādes: padomju

laiku nozīmīšu, senu pasta atklātņu, senu naudas monētu un

banknošu izstādes, dažādas fotoizstādes.

Bibliotēkas galvenais pamatuzdevums ir fondu komplektēšana

atbilstoši mūsdienu prasībām saskaņā ar budžeta iespējām.

Galvenais finanšu avots ir Kultūras pārvalde.

No Daugavpils novada Kultūras pārvaldes saņemtas 224

grāmatas uz summu 1385.08 euro. No Latvijas pasta saņemti

žurnāli 453 eks. Uz gada beigām krājumā ir 6022 eks. grāmatu.

Regulāri organizējam grāmatu un gleznu izstādes, informācijas

dienas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, literatūras apskati

pa konkrētām tēmām. Abonementā ir alfabētiskais katalogs.

Bibliotēkā ir 10 datori. Darbojas arī skeneris, printeris, krāsu

multifunkcionālā iekārta.

Ciemojas 

žurnāls 

«Privetik»



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kalkūnes bibliotēka

Grāmatu 

svētki 

Biķerniekos

Radošo darbu un 

gleznu izstāde



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kalkūnes bibliotēka

Rokdarbu 

izstāde

Gleznu 

izstāde



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kalkūnes bibliotēka

Literāras tikšanās ar bērniem

Tikšanās ar 

černobiliešiem



Kalkūnes pagasta pārvalde

Kultūra

2016. gadā Kalkūnes pagasts rīkoja 15 kultūras pasākumus; no tiem 2 Daugavpils novada

pasākumi: “Aprīļa ģitāras- 4” un “Muzeju nakts –Veram durvis”.

Kalkūnes pagasta pārvalde darbojas trīs kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis “Pērles”- vadītāja

Brigita Madelāne; bērnu vokālais ansamblis “Zariņi”- vadītāja Larisa Sauleviča; bērnu un

jauniešu deju grupa “Vivat Kalkūne”- vadītāja Ludmila Timofejeva.

«Pērles»
«Zariņi»

«Vivat Kalkūne»



Kalkūnes pagasta pārvalde

Kultūra

Senioru balle



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra

Jautrā Masļeņica



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra



Kalkūnes pagasta pārvalde

Kultūra

Muzeju 

naktis-

Veram 

durvis



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra

Bērnu kolektīvu 

koncerts «Visi kopā» 

Uzstājas bērni no 

VSAC «Latgale»



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra

Aivara Jansona piemiņas vakars



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra

Rudens balles 

ietvaros notika 

«Kalkūnes 

lepnums» 

nominantu 

sveikšana



Kalkūnes pagasta pārvalde
Kultūra



Jauniešu aktivitātes
 Kalkūnes pagasta jaunieši ir piedalījusies dažādos Daugavpils novada domes pasākumos -Ziemas

Sporta spēles, Intelektuālajās spēlēs, Salidojumā u.c. Jaunieši aktīvi apmeklēja un piedalījās citu

pagastu pasākumos, kuri bija saistīti ar sportu, kultūru, kulināriju, lietderīgām laika pavadīšanas

iespējām, jaunu transversālo prasmju apguves pasākumos utt. Jaunieši ir dibinājuši kontaktu ar

jauniešiem no citiem Daugavpils novada pagastiem. Kalkūnes pagastā jaunieši aktīvi piedalījās

dažādās radošajās darbnīcās, vietējo kultūras pasākumu organizēšanā.



Aktivitātes kurās piedalījāmies novadā
Aktivitāte Kad? Kur? 

“Jautrās sporta sacensības” 03.10.2015. Maļinova

“Latvijas tautību nacionālie ēdieni” 13.11.2015. Medumi

“Sniega diena” 17.01.2016. Daugavpils

“Jauniešu vakars” 22.01.2016. Maļinova

“Jauniešu draudzības vakars” 29.01.2016. Medumi

“Jauniešu Ziemas sporta spēles” 06.02.2016. Špoģi

“Jauniešu Intelektuālā spēle” 19.03.2016. Silene

“Melnā kaste” 16.06.2016. Medumi

Daugavpils novada jauniešu salidojums 27.08. – 28.08.2016. Višķi

Lāpu gājiens 11.11.2016. Daugavpils

“Jauniešu Intelektuālā spēle” 26.11.2016. Demene

Konkurss “Mans novads Latvijā”



Aktivitātes pagastā

 Jaunatnes lietu speciāliste – Natālija Polovaja

Aktivitāte Kad? Kur? 

Radošā darbnīca “Stikla apgleznošana” 08.01.2016. Kalkūni

Radošā darbnīca “Ziepju vārīšana” 12.02.2016. Kalkūni

Radošā darbnīca “Pavasaris” 15.03.2016. Kalkūni

Radošā darbnīca “Dekupāža” 12.04.2016. Kalkūni

Fotoizstāde Viss aprīlis Kalkūni

Daugavpils novada intelektuālā spēle  (2 spēle) 16.04.2016. Kalkūni

Muzeju nakts Berķenelē 21.05.2016. Berķenele

Veloizbrauciens 28.05.2016. Kalkūni

Akcija “Augsim Latvijai” 28.05.2016. Kalkūni

Radošā darbnīca “Uztaisi pats” 13.10.2016. Kalkūni

Radošā darbnīca “Sveces” 28.10.2016. Kalkūni

“Kalkūnes pagasta lepnums 2016” fotoizstāde Viss novembris Kalkūni

Aktīvāko Kalkūnes pagasta jauniešu apbalvošana 17.11.2016. Kalkūni



Kultūras pasākumi pagastā
Papildus saviem jauniešu pasākumiem jaunieši aktīvi piedalījās arī Kalkūnes pagasta

kultūras pasākumu organizēšanā:

Aktivitāte Kad? Kur? 

Masļenica 12.03.2016. Kalkūni

Muzeju nakts 21.05.2016. Berķenele

Skrējiens pa  Kalkūni 18.06.2016. Kalkūni

“Visi kopā” 01.06.2016. Kalkūni

Vasaras svētki Kalkūnos 18.06.2016. Kalkūni

“Maza mana tēvu zeme” 17.11.2016. Kalkūni

Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem 28.12.2016. Kalkūni







Kalkūnes pagasta pārvalde

Sports

2016.gada sporta aktivitātes un sasniegumi:

1. Roku cīņas kausa izcīņa 2016;

2. Boksa sacensības «Kalkūni 2016»;

3. Jauniešu akcija «Mēs ar sportu»;

4. Novada augstākās līgas sacensības telpu futbolā 5.vieta;

5. Novada augstākās līgas sacensības minifutbolā 4.vieta;

6. Daugavpils pilsētas čempionāts futbolā (7x7) 2. vieta;

7. Boksa nometne «Silene 2016».



Kalkūnes pagasta pārvalde 
Sports

Jaunieši 

sporta 

centrā



Kalkūnes pagasta pārvalde 
Sports



Kalkūnes pagasta pārvalde 

Kalkūnes pagasta pārvaldes komanda piedalījās 

Daugavpils novada Ziemas Sporta spēlēs



Kalkūnes pagasta pārvalde 
Apbalvojumi 2016.gadā

2016.gadā ar Daugavpils novada Pateicības rakstu tika apbalvota pagasta iedzīvotāja Lidija Šļapkova un ar 

Kalkūnes pagasta Goda rakstu nominācijā “Kalkūnes pagasta Lepnums 2016’’ tika apbalvoti pagasta iedzīvotāji 

un jaunatnes aktīvisti:

Marina Adahovska 

Vitālijs Pavlovskis

Aleksandrina Trofimova

Zoja Antonova

Aleksandrs Stepančuks

Natālija Gridasova

Nonna Stepanko

Arita Jevsejeva

Aleksandra Dmitrijeva

Aļona Krupeņina

Arturs Dmitrijeva



Kalkūnes pagasta pārvalde

Pasākums ģimenēm «Savij ap 

mani gadus!»

Kovaļovu, Oščenkovu un 

Koržeņevsku ģimenes no 

Kalkūniem



Paldies par uzmanību


