
ZIŅOJUMS

PAR  DUNAVAS  PAGASTA  PĀRVALDES  DARBU  2019.GADĀ

        Dunavas  pagasts  ir  viena  no  Jēkabpils  novada  teritoriālajām  vienībām,
dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Rubeņu, Zasas un
Dignājas pagastiem, Ilūkstes novada Dvietes pagastu, kā arī  pa Daugavu ar Līvānu novada
Jersikas pagastu un Daugavpils novada Nīcgales pagastu. Pagasta kopējā teritorijas platība
ir 124,2 km2 , t.sk. 52 % aizņem meži un 35 % LIZ no kopējās pagasta platības.
        Iedzīvotāju skaitam katru gadu ir tendence samazināties. 2019.gada laikā deklarēto
iedzīvotāju skaits samazinājies par 18 iedzīvotājiem- uz 31.12.2019. -553 iedzīvotāji, bet
uz  01.01.2019.-  571  iedzīvotāji.  2019.  gadā  pagastā  dzimuši  5  bērni  un  6  iedzīvotāji
miruši. 
        Pagasta pārvaldes tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar pagasta pārvaldes
nolikumu,  ko  apstiprina  novada  dome.  Saskaņā  ar  šo  nolikumu  pagasta  pārvaldes
darbinieki  pieņem  iesniegumus,  sūdzības,  priekšlikumus,  valsts  noteikto  nodokļu  un
nodevu maksājumus  un maksājumus  par  sniegtajiem pakalpojumiem,  reģistrē  deklarēto
dzīvesvietu, organizē komunālo pakalpojumu sniegšanu, teritorijas labiekārtošanu, mantas
apsaimniekošanu,  ceļu  uzturēšanu,  nodrošina  informācijas  apriti  starp  pašvaldības
institūcijām un citas pašvaldības funkcijas.
        Dunavas pagasta pārvaldē 2019. gadā ir reģistrēti 46 saņemtie dokumenti un 18
izejošie  dokumenti,  deklarētas  2  dzīvesvietas,  saņemti  8  iesniegumi    par  apbedīšanu
Dunavas kapsētās.
        2019. gadā  Dunavas pagasta pārvalde ir noslēgusi 8 saimnieciskos un 7 uzņēmuma
līgumus, 3 vienošanās pie zemes nomas līguma, 6 īres līgumus un vienošanās. Pagasta
pārvaldē pavisam ir noslēgti 75 zemes nomas līgumi, no tiem 18 mazdārziņiem, 35 Lauku
apvidus zemes noma un 22 zemes nomas.
       Pārskata periodā ir reģistrēti 992 kases ieņēmumu orderi, kuru iekasētā summa ir
21694.33 EUR, tai skaitā:
           •  Dažādi nenodokļu ieņēmumi  -  4.70  EUR
           •  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
               citu pašu ieņēmumi  -  15020.53  EUR
           •   NĪN par zemi un ēkām   -  6246.12  EUR
           •   Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā  -  63.99  EUR
           •    Zemes noma  - 358.99 EUR
        Pārvaldes darbinieki 2019. gadā apguvuši ZZ datu programmas – KADRI, MADIS,
LIETVARIS, SAISTĪBU SAMAKSA.
        Pagasta pārvaldē ir arī pieejami pakalpojumi – sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa,
kultūras darba organizatora,  bibliotēkas,  Lauku konsultanta pakalpojumi,  Dunavas pasta
nodaļa,  Dunavas  feldšerpunkts,  NMP  brigādes  punkts  Dunavā.  Notiek  sadarbība  ar
biedrībām “Dzīves prasme “un  “Pavadiņa. “
        Dunavā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi – amatierteātris “SATEKA “, senioru dāmu
deju kopa “CIELAVAS “, līnijdeju grupa “MAYBE “, sporta nodarbību pulciņš.
         Pasākumā “Algoti  pagaidu sabiedriskie  darbi  “  2019.  gadā tika nodarbināti  3
praktizētāji. Darba praktizētāju ieguldījums – veikta centra skvēra labiekārtošana, zālāju
pļaušana,  sakārtotas  atpūtas  vietas,  grāvmalu  pļaušana,  krūmu  izciršana,  Plostnieku
akmens  apkārtnes  sakopšana.  Vasaras  laikā  NVA  projekta  ietvaros  tika  nodarbināti  3
skolēni,
        Dunavas pagasta pārvaldes komunālā saimniecība apsaimnieko 9 daudzdzīvokļu
mājas  un  Dunavas  skolas  ēku.Tās  pārziņā  ir  centra  katlu  māja,  centra  un  Sudrabkalna
attīrīšanas iekārtas, ūdenstornis un teritorijas labiekārtošana. Pārskata periodā tika rīkotas 2
iedzīvotāju  sapulces  ar  deputātiem  un  novada  speciālistiem.  Pavisam  noslēgti  36  īres



līgumi un 42 apsaimniekošanas līgumi. Visās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas un
īres  naudas  līdzekļi  galvenokārt  tiek  uzkrāti  uzkrājuma  fondā,  lai  varētu  veikt  māju
remontdarbus.
      Tika veikts darbs ar iedzīvotājiem par parādu piedziņu :
          •   Izsūtīti 12 pirmtiesas brīdinājumi ,
          •   Noslēgtas 3 vienošanās par parādu nomaksu ,
          •   Iekasētā parādu summa 2019. gadā – 918.74 EUR ,
          •  Parāds par komunālajiem pakalpojumiem uz 01.01.2019.  –  14558.64 EUR , uz
30.11.2019. –  13639.90  EUR.                                                                                
       2019. gadā skolēnu pārvadājumos pagastā tika nodarbināts viens autobusa vadītājs,
kas  nogādāja  Dunavas  pagasta  skolēnus  uz  Rubeņu  pamatskolu,  kā  arī  uz  Dignājas
skolu.Veica  kultūras  nama  pašdarbnieku  un  citu  kultūras  pasākumu  dalībnieku
pārvadājumus.
       Dunavas pagasta pārvaldes pārziņā ir  autoceļi 132.44  km garumā, A grupas ceļi –
94.77 km, B grupas ceļi – 29.37 km, C grupas ceļi – 8.3 km un 2 tilti. Regulāri tiek veikti
ikdienas  uzturēšanas  darbi  -  ceļu  planēšana,  grants  seguma  atjaunošana,  ceļu  malu
appļaušana.
Galvenās prioritātes 2019. gadā:
     • 2018. gadā tika apstiprināts un uzsākts darbs pie projekta Nr. 17-05-A00403 - 000129
“Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā “, lai
mazinātu  plūdu risku,   un 2019. gadā tas  tika  pabeigts.  Lauksaimniecības  fonda lauku
attīstībai finansējums sastādīja 249470.24 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums 32249.81
EUR. Projekta ieviešanas laikā ir veikti plānotie darbi – caurteku demontāžaa,  būve un
remonts, kā arī izteku sakārtošana.
      •  2019.  gadā  Dunavas  skolas  telpās  tika  atvērts  un  darbojas  Dunavas
feldšerpunkts.Vienu reizi nedēļā pieņem ģimenes ārsts. Feldšerpunkta izveide izmaksāja
60000 EUR.
      • Tika veikts telpu remonts daudzdzīvokļu mājā “Bērzi “7, biedrības “Pavadiņa “ un
Sudrabkalna ciema iedzīvotāju vajadzībām. Saieta vietas izveidei izlietoti 13154 EUR.
      •   Centra katlu mājā tika veikta logu, durvju nomaiņa un vispārējs kosmētiskais
remonts 2152 EUR apmērā.
      ¿   Tika  turpināti  darbi  2018.  gada  izstrādātajā  projektā  “Dunavas  centra  skvēra

apstādījumu  izveide”  –  tika  iestādīti  9  dekoratīvie  koki,  26  košumkrūmi,  uzlabota  un
mulčēta košumkrūmu - puķu dobe, kā arī veikta teritorijas sagatave nākotnē paredzētajiem
labiekārtošanas darbiem pēc izstrādātā apzaļumošanas projekta.
      • Dunavas daudzdzīvokļu mājas tika nodrošinātas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un
dūmu detektoriem.
      •    Tika  nodrošināta  komunālo  pakalpojumu nodrošināšana  daudzdzīvokļu  māju
dzīvokļu īrnieku un īpašnieku kopsapulču organizēšana.
      •   Pie Dunavas pārceltuves  pār Daugavu veica labiekārtošanas darbus.
      •  Dunavas  pagastā  visa  gada  garumā  tika  apsaimniekotas  8  kapsētas-  teritorijas
appļaušana,  veco  koku  novākšana,  atkritumu  izvešana,  sanitāri  higiēnisko  prasību
ievērošanas izpilde.
   Dunavas pagasta pārvalde 2019. gadā ir iegādājusies pamatlīdzekļus:
             •   Motorzāģis  - EUR 729
             •   Krūmgriezis    - EUR  639
             •   Dekoratīvie stādījumi  - EUR 256
             •   Sūknis attīrīšanas iekārtām – EUR 536
      Lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju, pagasta pārvaldes darbiniekiem bija iespēja
apmeklēt kursus un apmācības.
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