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Vadības ziņojums
„Par 2012.gada pārskatu”
1.Pagasta pārvaldes vispārējais raksturojums
Dunavas pagasts atrodas Jēkabpils novadā. Tā kopējā platība 12419 ha, t.sk. 51 %
aizņem meži , 43 % lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 6 % ūdeņi no kopējās pagasta
platības. Pagastā kopējais iedzīvotāju skaits 690. 2012.gadā dzimuši 2 bērni, miruši 18
iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums vidēji 5 cilvēki uz km2. Pašvaldības teritorijā lielākās
apdzīvotās vietas Dunava, Sudrabkalns, Tadenava un Cukuriņi.
Pagasta pārvalde darbojas saskaņā ar Dunavas pagasta pārvaldes nolikumu.
2. Pagasta pārvaldes teritoriālās iestādes un struktūrvienības
 Dunavas pamatskolā 2012.gadā mācījās 33 skolēni un 2 pirmskolas vecuma bērni,
t. i. par 6 bērniem mazāk nekā 2011. gadā. Skola akreditēta 2007. gadā uz 6 gadiem.
Pagasta skolas telpas 2010. gadā tika pārveidotas par daudzfunkcionālo izglītības,
kultūras un sociālā atbalsta centru, lai veicinātu teritorijā esošās sabiedrības attīstību
un stiprināšanu. Skola sadarbībā ar pagasta pārvaldi 2012. gada nogalē piedalījās
Sorosa fonda – Latvija (SFL) izsludinātajā iniciatīvas „ Pārmaiņu iespējas skolām”
2. kārtas konkursā „ Skola kā kopienas attīstības resurss” un guva atbalstu.
Iedzīvotājiem tiek organizētas dažāda veida aktivitātes- mācību semināri, izstādes,
radošas nodarbības. 2012. gada maijā Dunavas pamatskolā tika atklāts Vides
interpretācijas centrs.
 Izveidojot skolas telpās sabiedrisko resursu centru, tika veicināta sadarbība starp
izglītības iestādi, pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
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 Dunavas pagasta teritorijā darbojas 2 bibliotēkas – Dunavas un Tadenavas.
Dunavas bibliotēka atrodas pamatskolas telpās kopā ar Dunavas daudzfunkcionālā
izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, līdz ar to bibliotēkas darbība ir cieši
saistīta ar skolas un centra darbību. Sadarbojoties kopā, bibliotēkas darbā rodas
arvien jaunas netradicionālas bibliotēkas darba formas. Bibliotēkās tiek abonētas
datu bāzes „Alise’, NAIS un Letonika, kā arī projekts „ Trešais tēva dēls”.
Tadenavas bibliotēkā 2012. gadā izremontētas telpas, kurā atrodas grāmatu fonds,
kā arī veiksmīgi izieta akreditācija.
 Dunavas kultūras nams , tāpat kā bibliotēka atrodas Dunavas pamatskolas telpās.
Pārskata periodā darbojās sieviešu vokālais ansamblis „ Variācija” un vidējās
paaudzes deju kolektīvs „ Luste”, senioru deju kopā „ Cielavas” un 2 pagasta
iedzīvotājas dziedāja novada korī ‘Putni”.
 Sociālā nodrošināšana- sociālais darbinieks un bāriņtiesa sadarbībā ar skolas
administrāciju un medicīnas darbiniekiem veic sociāli nenodrošināto iedzīvotāju
apzināšanu un iespēju robežās palīdzības sniegšanu. Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja
izmantot ģimenes ārsta, ārsta palīga, aptiekas filiāles un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Dunavas brigādes pakalpojumus.
 Mājokļu apsaimniekošana – komunālās saimniecības pārraudzībā ir 8
daudzdzīvokļu mājas, skolas ēka un Dunavas ciemata privātmāju ūdensapgāde.
Tika veikti darbi pie Sudrabkalna attīrīšanas iekārtu sakārtošanas, tika veikta
apsekošana mājai „ Puteņi” jumta nomaiņai un citiem remontdarbiem. Projekta
ietvaros tika rekonstruēta un paplašināta kanalizācijas sistēma pagasta centrā, kā arī
rekonstruēti ūdensapgādes tīkli. Tika organizētas iedzīvotāju sapulces, lai risinātu
komunālo pakalpojumu sniegšanas vajadzības.
 2012. gadā pagasta pārvalde sadarbībā ar iedzīvotājiem un pagasta iestādēm
piedalījās novada konkursā par sakoptāko pagastu un ieguva atzinību par vides
sakoptības līmeņa saglabāšanu.

3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem
 Neliels ekonomisks atbalsts jūtams iesaistoties bezdarbniekiem sabiedrisko darbu
projektu īstenošanā.
 Elektrības un degvielas sadārdzināšanās ir ietekmējusi visu pakalpojumu cenu
paaugstināšanos, kas ietekmē komunālo pakalpojumu sniegšanu un citus budžeta
izdevumus.
 Bezdarba palielināšanās rezultātā un lauksaimniecības produkcijas realizācijas
problēmu iespaidā pašvaldībā palielinājušas sociālās problēmas iedzīvotāju vidū –
bezdarbs, maksātnespēja, nabadzība. Ļoti strauji pieaudzis sociālo pabalstu
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pieprasījums. Iedzīvotāji sāk pierast pie pabalstu saņemšanas un necenšas meklēt
risinājumus sevis uzturēšanā.
 Daudzdzīvokļu mājās palielinājies neapdzīvoto dzīvokļu skaits, kas ietekmē
komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas izmaksas.

4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārvaldes darbību nākotnē
 ES zemes platību maksājumi daudzām ģimenēm ir vienīgais ienākuma avots, bet tie
ar katru gadu samazinās.Ar šo naudu iedzīvotāju pamatā norēķinās par NĪN.
 Krasi samazinājies skolēnu skaits Dunavas pamatskolā.
 Pagasta teritorija atrodas Daugavas upes palu ūdeņu applūstošajā zonā, kas liek
veikt sagatavošanās darbus paredzamo plūdu seku novēršanai un plūdu zonā
dzīvojošo cilvēku problēmu risināšanai uz vietas šajā laika periodā.
 Veidojas lielāki NĪN parādi par zemi, jo tiek aprēķinātas soda naudas par neapkopto
lauksaimniecības zemi.

5. Būtiski riski un neskaidrie apstākļi , ar kuriem pašvaldības saskaras
 Sliktā demogrāfiskā situācija, bezdarbs, sociālā riska palielināšanās iedzīvotāju
vidū, nabadzība un daudzi citi faktori norāda uz to, ka sociāli ekonomiskā attīstība
laukos ir apdraudēta.
 Lielas neskaidrības iedzīvotājiem rada elektronisko sakaru pieejamība. Interneta
sakari pieejami galvenokārt pagasta centra iedzīvotājiem.
 Pagasta iedzīvotājiem nav skaidru un noteiktu vīziju par nākotni, kas rada cilvēkos
spēcīgu sociālo spriedzi – nav konkrētu plānu atbalsta saņemšanai no valsts sociāli
ekonomiskai attīstībai laukos.
6. Attīstības pasākumi
 2012.gadā tika realizēts ERAF projekts „ Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas
pagasta Dunavas ciemā” Projekta ietvaros tika rekonstruēta un paplašināta
kanalizācijas sistēma pagasta centrā , kā arī rekonstruēti ūdensapgādes tīkli.
 Atklāts Vides interpretācijas centrs Dunavas pamatskolā, kurš realizēts LEADER
programmas „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros projekta „ Vides izglītības
attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā” īstenošanas rezultātā (iegādātas
saliekamās gultas ,projektors, datorkomplekts, binokļi, krēsli, stendi, biroja
mēbeles).
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 Dunavas skolā realizējas Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „ Pārmaiņu iespēja
skolām” 2. kārtas „ Skola kā kopienas attīstības resurss” projekts „ Dunavas skolas
kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana”.
 Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam projekta nr. 12 -05-LL13L413204-000003 „ Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama deju kolektīvam’’
iegādāti tautas tērpi.
 Iegādāti pamatlīdzekļi un inventārs: zāles pļāvējs, 3 datorkomplekti (skolai,
pārvaldei, KN), ģenerators (komunālajai saimniecībai), sūknis (attīrīšanas
iekārtām), grāmatas Dunavas, Tadenavas un Dunavas pamatskolas bibliotēkām,
aizkari Dunavas KN.
 Veikti remontdarbi Tadenavas bibliotēkas telpām.
 Dzīvojamai mājai „ Tūjas” nomainīts centrālā ūdensvada pieslēgums.
 Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu renovācija Dunavas ciemā.
 Veikti labiekārtošanas darbi Dunavas pagasta teritorijā (pie Plostnieku akmens,
Dunavas baznīcas, pagasta kapsētās, Dunavas pamatskolas u.c.).

7. Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi
 Pagasta pārvaldei nav īpašumu, ko varētu realizēt ienākumu iegūšanai.
 Iedzīvotāju skaita samazinājums mazina budžeta ieņēmumus novadā un pagastā.

Pēc pārskata gada beigām pašvaldībā nav bijuši notikumi, kas būtiski
ietekmētu finanšu pārskata sniegto informāciju.

Pārvaldes vadītājs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

A.Baltaruņķis
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