
Atskaite par Dubnas pagasta pārvaldē                      
2018.gadā paveikto



 Dubnas pagasta pārvalde saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pilda valsts 
vietējās pārvaldes un sociāli ekonomiskās attīstības, kultūras un izglītības 
funkcijas savā administratīvajā teritorijā. 

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

 Dubnas pagasta pārvalde savā darbībā ievēro Satversmi, likumu „Par 
pašvaldībām”, Daugavpils novada pašvaldības nolikumu un citus spēkā esošos 
tiesību normatīvos aktus, kā arī Daugavpils novada domes lēmumus.

 Dubnas pagasta pārvalde tiek finansēta no Daugavpils novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Dubnas pagasta pārvaldei ir norēķinu konti Valsts kasē, 
AS «Swedbank».



Izveidotas un darbojas 8 komisijas : 

Iepirkumu komisija; 

Mazvērtīgo, ātri nolietojamo priekšmetu un materiālu norakstīšanas  komisija;

Inventarizācijas komisija;

Kases atlikuma līdzekļu revīzijas komisija;

Ekspertu komisija;

Komisija ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanas pārbaudes veikšanai;

Ceļu un ielu inventarizācijas komisija;

Nekustāmā īpašuma nodošanas/pieņemšanas komisija



Dubnas pagastā deklarēto iedzīvotāju skaits uz 1.janvāri

2015.gadā 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā 2019.gadā

820 821

(+1)

787

(-34)

764

(-23)

735

(-29)

Reģistrētas dzimšanas Reģistrētas miršanas

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

14 3 3 5 7 8 11 10



Dubnas pagasta pārvaldes pamatbudžets EUR

2017.gads 2018.gads Plāna

izpildes %

Plāns Izpilde

Ieņēmumi 272167 258148 246119 95.34

Izdevumi 260364 285235 237509 83.27



2018.gadā paveiktie darbi:

Veiktas 4 tirgus izpētes procedūras par preču iegādi un

pakalpojumiem.

Dubnas ciemā veikti ielu apgaismojuma laternu

remontdarbi par summu EUR 2191.

Dubnas pagasta pārvaldes ēkai veikti ārsienas

remontdarbi, nomainot bojātās sienas apšuvumu.

Dubnas pagasta kapos veikta bīstamo koku zāģēšana, kur

Dubnas kapsētā nozāģētas 2 priedes, Zarānu kapos - 2 bērzi

un viena kļava, Petrānu kapos - 3 bērzi.



- Pagasta pārvalde veica pašvaldības ceļa Nr.52-28 «Kondavnieki-Jadrova-

Borovaja-Viselki-Valsts mežs» grāvju rakšanu, grants seguma remontu 0,54 

km garumā par summu EUR 19 708. Darbus veica SIA «BauForm»



Pagasta  ceļi.

Dubnas pagasta ceļu garums sastāda 65.04 km, kas sadalīts pēc 

uzturēšanas klasēm:    

•A klase - 39.00 km

•B klase – 3.72 km

•C klase - 22.32 km

•Dubnas ciema ielu garums ir 2.579 km

No visiem pagasta ceļiem 21.46 km ir ar grants segumu,  kur 1/3 jau 

ir fiziski nolietojusies.  Pārējie ceļi ir bez seguma.

Pagasta pārvaldes tehnika ceļa profilēšanu veica aprīlī, maijā, jūnijā,

jūlijā, augustā, septembrī un novembrī. Kopumā noprofilēti 721

pārgājienkilometri .

Šī gada jūnijā, augustā tika veikta pagasta ceļu ceļmalu

appļaušana, kopumā appļauti 184 km.

Notika ceļmalu izciršana no krūmiem, ko veica Eiropas Sociālā

fonda projektā iesaistītie stipendiāti. Kopumā no krūmiem atbrīvoti

aptuveni 6.21 ha pagasta ceļu.



Parāds par komunālajiem pakalpojumiem uz 1.janvāri   EUR

Dzīvojamais fonds.

Dubnas pagasta pārvalde ar Daugavpils novada domes lēmumu ir

nodevusi apsaimniekošanā visas 4 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Dubnas pagasta pārvalde ir izīrē 4 dzīvokļus, no tiem vienu sociālo

dzīvokli. Sociālajā dzīvoklī ir neizīrēta 1 istaba. Vienam divistabu un

vienam trīsistabu dzīvoklim ir vajadzīgs remonts.

2018.gads 2019.gads %

1216 1343 +10



Nekustamā īpašuma 

nodokļu parāds uz  

1.janvāri 

EURO 

2018 2019 %

2127 4332 +51



Daugavpils novada dienu ietvaros Dubnas pagasts prezentēja 

sava pagasta ievērojamākās vietas





Dubnas pagasta iedzīvotāji un pašdarbības kolektīvi 

piedalījās Daugavpils novada dienu svētkos.





Daugavpils novada dienu gadatirgū no Dubnas pagasta ar 

saviem izstrādājumiem katru gadu piedalās amatnieks Aigars 

Smelters.  Biškopības produkciju tirgoja Aleksandra Mošegova.  

Pinumus no avīzēm tirgoja Anita Drozdova.



Dubnas pagasts piedalījās Daugavpils novada dienās ar lauku gardumu 

ielu.



Dubnas pagasta lauksaimnieku piedalīšanās Daugavpils 

novada domes pasākumā «Zelsim savam novadam», kur tika 

nominēts z/s  «Jāņukalns» īpašnieks Jānis Guds,



Ģimeņu svētkos «Savij ap mani gadus!» no Dubnas 

pagasta sumināja Nešporu un Vasiļjevu ģimeni.



Dubnas pagasta seniori piedalījās Daugavpils novada senioru 

pasākumā, kurā sveica mūsu rokdarbnieci Anastasiju Ķeļausku.



Daugavpils novada dome sadarbojoties ar Daugavpils novada 

uzņēmējiem 2018.gadā jau piekto gadu īsteno Daugavpils novada 

skolēnu vasaras nodarbinātības programmu.

Pagājušajā gadā  tika nodarbināti Špoģu vidusskolas skolēni. Elīna 

Trubača un Ariana Gribuste veica zemeņu vākšanu un ravēšanu Viktora 

Ptašņuka saimniecībā.Viktorija Žvirble, Kristīne Kuzmina un Aleksejs 

Livickis strādāja veikalā SIA «ELLI V».



Sociālais darbs.

2018.gada laikā Daugavpils novada Sociālais dienests ir pieņēmis 102 

lēmumus, t.sk.

- 56 lēmumi par trūcīgas ģimenes vai personas statusu; 

- 46 lēmumi par sociālās palīdzības piešķiršanu, t.sk. pabalsts garantētā 

minimālā līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts; 

Dubnas pagasta pārvaldē, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, 

2018.gadā kā obligātie izmaksāti pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai  EUR 2042   8 ģimenēm un  11 personām.
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GMI pabalsts

2016.gads- 5121.00 euro

2017.gads- 4102.00 euro

2018.gads- 2042.00 euro



2016.gads- 2520.00 euro

2017.gads- 2520.00 euro

2018.gads- 900.00 euro

Dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2018.gadā  900.00 euro

10 ģimenēm  - 17 personām

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017 2018

Dzīvokļa 

pabalsts



Ēdināšanas pabalsts 
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Ēdināšanas pabalsts

2016.gads- 400.00 euro

2017.gads- 194.00  euro

2018.gads- 152.00  euro 



2016. gads- 2706.00 euro

2017. gads- 2551.00 euro

2018. gads- 2922.00 euro

Pārējie  sociālās palīdzības pabalsti, kuri noteikti pašvaldības 

saistošajos noteikumos (bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, 

pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, bēru pabalsti, 

svētku pabalsti, pabalsti onkoloģiskajiem slimniekiem, pabalsti 

invalīdam kopš bērnības) izmaksāti 2018.gadā:

2922.00 euro - 30 ģimenēm 

2706

2551

2922

Pārējie pabalsti



*Piešķirts trūcīgas ģimenes statuss 30 ģimenei (60 personas);

*Klientiem klātienē vai telefoniski sniegtas konsultācijas 293 par

sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem;

*Sadarbojoties ar „Latvijas Sarkano Krustu” pagasta

iedzīvotājiem, kuriem bija piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas

statuss, tika izsniegtas 287 Eiropas pārtikas pakas, 18

saimniecības un higiēnas pakas, 11 mācību piederumu

komplekti, 5 somu komplekti un humānā palīdzība (apģērba un

apavu veidā);

*Organizētas 4 donoru dienas;

*Bezdarbnieki iesaistās pasākumā ESF projekts „Algotie

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Izveidotas 7 darba vietas

ik mēnesi.

*Apkopota un iesniegta nepieciešamā informācija Latvenergo

trūcīgām ģimenēm atbalsta saņemšanai norēķiniem par elektrību.



*5 Dubnas pagasta iedzīvotāji ir saņēmuši psihologa konsultācijas;

*2 invalīdi saņem asistenta pakalpojumus un tiek izstrādāti rehabilitācijas plāni;

*Ir veiktas klientu apsekošanas 125 dzīves vietā;

*Piedalījās starpprofesionāļu komandas darbā 4 reizes kopā ar bāriņtiesu;

*Piedalījās 2 reizes bāriņtiesas sēdēs;

*Piedalījāmies senioru un invalīdu novada Jaungada pasākumos;

*3 absolventiem ir sagatavotas rekomendācijas Vītolu fonda stipendijai;



Nr. 

p/k

Darījumu veids Aktu veidi Darījumu 

skaits 

(kopējais)

1.

Darījuma akti – līgumi:

- sastādīšana

7

2. Darījuma akta 

apliecināšana

13

3.

Testamentu sastādīšana vai 

atsaukšana

4. Pilnvaras:

sagatavošana

11

apliecināšana 14

5. Paraksta apliecināšana

6.

Noraksta, izraksta vai 

kopijas apliecināšana

7. Nostiprinājumu lūgumu: sastādīšana 13

Apliecināšana 18

K o p ā 76

BĀRIŅTIESAS APLIECINĀJUMU IZDARĪŠANA  DUBNAS PAGASTĀ



Dubnas pagasta feldšeru vecmāšu punkts

FVP tiek veikts profilaktiskais darbs ar pieaugušajiem un bērniem. 

2016.gads 2017.gads 2018.gads

Ambulatora pieņemšana 1363 1206 1258

Mājas izsaukumi un 

patronāžas pie 

jaundzimušajiem 

348 245 365

Sadarbība ar E.Gulbja 

laboratoriju (analīzes 

otrdienās un trešdienās ) 

52 30 32

Donoru dienas Dubnas 

pagastā

4 4 4

Dubnas pagasta iedzīvotāji 

donori 

135(no tiem 

98 Dubnas 

pagasta 

iedzīvotāji)

112 (no tiem 74 

Dubnas 

pagasta 

iedzīvotāji

118(no 84 

Dubnas 

pagasta iedz.)



Tomēr gribas atzīmēt tos cilvēkus, kuri ir ziedojuši asinis 20 un vairāk reizes:

N.Kirilovs, G.Zarāne, N.Ivanova, I.Valdone, E.Skreivers, S.Naļivanaja, 

A.Jevsejeva, E.Birkmane.

Paldies jāsaka jauniešiem, kuri interesējas, nāk un nodod asinis!

Īpaši lepojamies ar A.Jevsejevu, kura nodevusi asinis -115reizes!

Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš ir kaut reizi ziedojis daļiņu savas dzīvības otra 

cilvēka labā! 



Kultūras nams

Kultūras nama galvenās prioritātes ir organizēt sabiedrības interesēm 

atbilstošus pasākumus, sniegt brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizēt tautā 

latviešu gadskārtas, nostiprināt tradīcijas, piedalīties pagasta, novada un republikas 

mēroga rīkotajos pasākumos, kā arī iesaistīt pasākumu organizēšanā  pagasta 

iedzīvotājus. Atbalstīt un organizēt amatierkolektīvu aktivitātes, sekmēt nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu.

Kultūras nama darbība notiek vadoties pēc sastādītā darba plāna un 

iedalītajiem līdzekļiem pasākumu norisei.

Kultūras namā darbojas 3 kolektīvi un interešu grupa: folkloras kopa 

,,Atzola”, bērnu vokālie ansambļi ,,Uguntiņa” un ,,Uguntiņa -1” , interešu grupa 

,,Mulda”,



Folkloras kopas 10 gadu jubilejas pasākums



Baltā galdauta svētki ar plašu 

galdautu un dvieļu izstādi



,,Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē” 

fotoizstāde.



Baltā galdauta svētku svinībās piedalījās arī kaimiņu pagasta 

pašdarbnieki un pagasta iedzīvotāji



Jāņu ielīgošanas pasākums «Kuriet Jāņu uguntiņu» 

Dubnas pagasta svētki «Es savam pagastam»,,



Latvijas simtgades ietvaros kopbilde «Dubnas pagasts»



Bērnu un jauniešu izbraukuma pasākums «Pilskalnes Siguldiņa»,  

Nīcgales Lielais akmens. 



Bērnu pasākums «Sveika skola»



Vokālā ansambļa «Uguntiņa» piedalīšanās Daugavpils novada 

svētkos







LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgais pasākums





Senioru pasākums «Kad draugi tiekas»

Senioru darba izstāde



.



Ziemassvētku pasākums bērniem 

«Piparkūka un viņas draugi»



Folkloras kopa «Atzola» dziedošo gadu uzsāka ar novada un 

Vaboles KN rīkoto pasākumu «Aizgavienī cīmā braucu».

Piedalījās Starptautiskajā Tautas Mākslas festivālā

«Augšdaugava 2018»

Folkloras kopa «Atzola»  piedalījās folkloras festivālā 

«Baltica -2018» Rīgā un Brīvdabas muzejā





 Festivāla «Baltica -2018» 

ietvaros piedalījās saulgriežu 

pasākumā Dagdā





Bērnu vokālais ansamblis «Uguntiņa» piedalījās Višķu pagasta 

svētkos 
Bērnu vokālais ansamblis « Uguntiņa» Kalupes svētkos



2016. gada oktobrī   notika  Dubnas pagasta bibliotēkas  

Kultūras ministrijas komisijas akreditācija.  Bibliotēkai piešķirts 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss uz  5 gadiem.

Dubnas pagasta bibliotēka

2017.g. 2018.g.

Lietotāju 

skaits

202 201

Izsniegums 6022 4982

Apmeklējumu 

skaits

4652 3874

Bibliotēkas izmantošana: 

Izdevumi (EUR)

Krājuma komplektēšanai izlietotā pašvaldības 

budžeta līdzekļu summa
1695

Grāmatām 652

Avīzēm, žurnāliem 1043



.

Dubnas pagasta jaunieši piedalījās Daugavpils novada pasākumos 

Jaunatnes salidojums 2018



Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles

Jauniešu pasākumā Kalupes  pagastā.

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Daugavpils pilsētā



Dubnas pagasta kapu apsaimniekošana

Kapu apsaimniekotājs veic  apbedījuma vietu ierādīšanu, 

reģistrēšanu žurnālā, kā arī seko kārtībai kapsētās.

Pagasta kapsētu teritorija aizņem 6.44 ha un uz 2018.gada 1. janvāri ir 

reģistrētas 3526 kapavietas. 

Kapsētas nosaukums Platība Apbedījumu 

skaits

Dubna 1,08 591

Zarāni 1,04 744

Klobāni 1,05 454

Lāči 0,96 449

Petrānu 1,14 564

Jadrova 0,88 411

Kondavnieki 0.29 313

Pagasta kapsētās 2018 .gadā veikti 22 apbedījumi.



2018.gadā kapu apsaimniekošanai iztērēti EUR 4652, t.sk. 

koku zāģēšanai   EUR 1200 . 

Pēc iedzīvotāju lūguma martā notika publiskā apspriešana 

par 11 koku ciršanu Petrānu, Dubnas un Zarānu kapos. Bīstamo 

koku izzāģēšanai izlietoti EUR 1200.

Visās kapsētās 4  reizes tika veikta zāles pļaušana. Kopumā

nopļauti 25.76 ha.



Dubnas pagasta pārvalde 2019.gadā plāno veikt šādus darbus:

* Iegādāties jaunu pasažieru autobusu skolēnu pārvadāšanai.

*   Veikt estrādes un sporta laukuma  labiekārtošanas darbus Dubnas 

ciemā.

*   Iegādāties konteineru pagasta pārvaldes inventāra uzglabāšanai. 

* Veikt pašvaldības ceļa «Pariža –Ceplīši» grants segas atjaunošanas 

darbus km 0.00-2.38.


