MEDUMU PAGASTA PĀRVALDES
ATSKAITE PAR 2017.GADĀ
PAVEIKTO DARBU

IEDZĪVOTĀJU SKAITS
Uz 2017.gada 30.decembri Medumu pagastā bija deklarēti:
- 883 iedzīvotāji, tajā skaitā:
- 108 bērni līdz 18 gadiem;
- 573 darbspējas vecuma personas;
- 202 virs darbspējas vecuma personas.
DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI
2017.gadā Medumu pagastā:
piedzima - 2 bērni;
nomira – 12 iedzīvotāji.
MEDUMU PAGASTA PĀRVALDES STRUKTŪRA

Medumu pagasta pārvaldē strādā: 9 darbinieki, komunālās saimniecības nodaļā
– 10 darbinieki, bibliotēkā – 1 darbinieks.

NODARBINĀTĪBA
Uz 2017.gada 30.decembri NVA uzskaitē bija 68 Medumu pagasta iedzīvotāji.
MEDUMU PAGASTA 2017.GADA BUDŽETA RĀDĪTĀJI
Ieņēmumi no pamatdarbības
Pamatbudžets
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Transferti
t.sk. valsts budžeta transferti
t.sk. pašvaldību budžetu transferti
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Pamatbudžets
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Gada plāns
556008
48468
998

Izpilde
566821
53679
938

38297

40756

478245
8631
469614

471448
7354
464094

Gada plāns

Izpilde

578621
88239
67832
14189

561398
87876
66115
13881

89476

85741

5895
35200
244364
33426

3140
32661
240036
31948

Debitoru parādi:
- Nekustamā īpašuma nodoklis EUR 10473,18
- Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem EUR 2082,03
- Īres un apsaimniekošanas maksa EUR 11826,31
Kopā: EUR 24381,52

MEDUMU PAGASTA ATTĪSTĪBA
2017.gadā komunālās saimniecības vajadzībām tika iegādāta traktora
sniega tīrīšanas lāpsta TECH PSSH 02,26, traktora birste Padagas 2,0 un ceļu
pieķeramā smilts kaisīšanas iekārta Gross ROLL.

2017. gadā tika veikti Medumu pagasta sekojošu autoceļu seguma
atjaunošanas darbi:
72-27 Kščeva – Papuļi
72-14 Ziedoņi 2 – Dzeņi
72-56 A13 šoseja – Lāčplēši
72-47 Lāčplēši – Bērzaiņi
72-10 A13 šoseja – Labdari
72-31 Zirņi – Salmiņi
72-32 Māli – Mednieki
Uzstādītas plastmasas caurtekas uz autoceļiem:
72-27 Kščeva – Papuļi
72-32 Māli – Mednieki
72-31 Zirņi – Salmiņi
72-54 Ziedoņi – Kūdras
72-47 Lāčplēši – Bērzaiņi

2018.gadā tiek plānots autoceļa 72-25 “Liepnieki-Atvari” rekonstrukcijas
darbi LAD programmas grants ceļu atjaunošanas ietvaros 3,6 km garumā. Ir
plānots arī turpināt darbus pagasta autoceļu seguma atjaunošanai un uzlabošanai.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
Medumu pagasta teritorijā darbojas divi veikali SIA “Tikka” un Z/S
Griezes, logu un durvju ražotne SIA “Veter” un kokapstrādes uzņēmums SIA
“Sters”, 5 lielas zemnieku saimniecības, kuras ražo pienu un gaļu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA
Medumu pagasta pārvalde veic dzīvojamo fondu apsaimniekošanu, tajā
skaitā 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 22 un Ilgas ielā 28 un 16
dzīvokļus dzīvojamās mājās Ezera ielā 3, Ezera ielā 4, Ezera ielā 5, Alejas ielā
8, 2 dzīvokļi Alejas ielā 18, 2 dzīvokļi Alejas ielā 28 un Alejas ielā 30, 2 dzīvokļi
mājā “Kumpiniški”, māja “Abelišķi” un māja “Berhovo”.
Komunālās saimniecības daļa 2017.gadā veica Medumu pamatskolas, FVP
un pagasta pārvaldes ēkas siltumapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu
apsaimniekošanu, transporta pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem, kā
arī lauksaimniecības darbus (zemes aršana un kultivēšana utt.), kā arī pagasta
autoceļu horizontālo plānošanu, ceļmalu pļaušanu.
2017.gadā tika veikta dūmvadu tīrīšana daudzīvokļu mājās Alejas ielā 11,
13 un 22, Ilgas ielā 28, Medumu pamatskolas un Medumu pagasta pārvaldes
ēkās, tika veikti jumta un fasādes remontdarbi mājā Alejas ielā 30, ieejas mezgla
remontdarbi daudzīvokļu mājā Alejas ielā 18, tika veikts divu skursteņu remonts
daudzīvokļu mājā Alejas ielā 22, jumta remonts daudzīvokļu mājā Ilgas ielā 28.
Šajā mājā iedzīvotāji ar pašu spēkiem veica mājas kāpņu telpas kosmētisko
remontu. Materiāli tika iegādāti no mājas uzkrājuma fonda līdzekļiem.
2017.gadā tika veikti nokaltušo koku nozāģēšanas darbi Medumu parkā,
Medumu alejā, Alejas un Skolas ielās.

TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA
2017.gadā Medumu pagasta komunālās saimniecības nodaļa veica Medumu
ciema, Medumu parka un Medumu pamatskolas teritorijas labiekārtošanu, tajā
skaitā zālienu pļaušana, puķu dobju izveidošana, mazās arhitektūras formu
izgatavošana un uzstādīšana.

Tradicionāli pavasarī tiek rīkota lielā talka.

2017.gadā novembrī – decembrī Komunālās saimniecības darbinieki
atjaunoja laivu piestātnes, 16 gab. – tika nomainīti koka elementi.

Medumu pagasta atkritumu apsaimniekošanu veic operators SIA “EKO
LATGALE”, divas reizes mēnesī notiek atkritumu izvešana, Medumu ciema
2 vietās: Alejas ielā 10 un Ilgas ielā 28, izveidoti konteineru laukumu atkritumu
šķirošanai. 2017.gadā tika izvesti 550 m3 atkritumu.

IZGLĪTĪBA
Medumu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2017.gadā
 Sākumskolas 3. klašu skolēnu pašsacerēto radošo darbu konkurss “Mēs paši
par sevi” - Olga Petkune - 1.vieta
 Vizuālās mākslas olimpiāde - Līga Surmoviča - 1.vieta, Vija Cirša - 2.vieta
 Angļu valoda konkurss “Mans pagasts” - Ksenija Lukašenoka un Aļbīna
Gornovska - 2.vieta
 Daugavpils novada volejbola sacensības - Vladimirs Rižijs, Vladislavs
Binders, Maksims Poļašovs, Mārtins Duntavs - 2.vieta
 Krievu valodas olimpiāde - Jeļena Rurāne - 2.vieta
 Angļu valodas olimpiāde - Tedis Duntavs-Saunders - 2.vieta
 Pētnieciskais darbs - Ksenija Lukašenoka - 2.vieta
 Vēstures pētniecisko darbu konkurss “Lieta – pagātnes lieciniece” - Jūlija
Magrina - 3. vieta
 Informātikas olimpiāde - Oļesja Samohvalova - atzinības raksts
 Matemātikas olimpiāde - Anastasija Kuzmenko - atzinības raksts
Gada labāka skolniece

“Teicamnieku zvaigznājs”

SOCIĀLAIS DARBS UN VESELĪBA
Daugavpils novada Sociālā dienesta Medumu pagasta uzskaitē ir 41 ģimene
(80 personas), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss t.sk.:
 10 riska ģimenes;
 8 daudzbērnu ģimenes;
 3 asistenta pakalpojumu saņēmēji;
 7 vientuļas invalīdu un pensijas vecuma personas;
 32 personas ar invaliditāti;
 10 politiski represētas personas;
 2 Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki.
2017.gadā saņemti 267 iesniegumi, no tiem:
 130 iesniegumi trūcīgas ģimenes/personas statusa noteikšanai;
 137 iesniegumi dažādu pabalstu saņemšanai.
Izlietoto sociālo pabalstu struktūra
Pabalsta veids
Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai
Dzīvokļu pabalsts
Ēdināšanas pabalsts
Sociālās garantijas bāreņiem
Citi atbalsta pasākumi un
kompensācijas iedzīvotājiem (t.sk
ārkārtas situācijai)
KOPĀ

Summa
EUR

Ģimeņu
skaits

Personu
skaits

11028

23

43

1140
893
512

12
18
1

32
23
1

2738

46

54

16311

2017.gadā tika izsniegti:
 485 pārtikas paku komplekti;
 39 higiēnas un saimniecības preču komplekti;
 11 skolas piederumu komplekti un skolas somas;
 6 pārtikas pakas maziem bērniem;
 4 higiēnas preču komplektus maziem bērniem;
 Izsniegta humānā palīdzība – apģērbi, apavi, trauki.
Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākumā «Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi» 2017.gada laikā iesaistīti 33 bezdarbnieki
(bezdarbnieku skaits uz 01.01.2017.-81 bezdarbnieks).
3 bērni no trūcīgām ģimenēm apmeklēja vasaras nometni Demenes pagastā.
Pagasta seniori un personas ar īpašām vajadzībām piedalījās Jaungada
pasākumos, ekskursijas un Daugavpils un Ilūkstes novadu sporta spēlēs
personām ar īpašām vajadzībām.

KULTŪRA
Tautas nama sasniegumi 2017.gadā
Medumu pagasta Tautas nama 2017.gada darbības pamatmērķis bija veikt
kultūrizglītojošo darbu, piedāvājot daudzveidīgus kultūras pasākumus, kas
veicinātu auditorijas līdzdalības un intereses palielināšanos kultūras aktivitātēs.
2017.gadā Tautas nams organizēja dažāda veida (izglītojošus, radošus,
izklaides) pasākumus visu vecumu grupu iedzīvotājiem. Lielākie no tiem bija
Medumu ciema svētki, Jauniešu sadraudzības vakars un Līgo svētki, kur
apmeklētāju skaits pārsniedza 100 cilvēkus. Kopējais pasākumu apmeklētāju
skaits gada laikā sastādīja apmēram 1120 cilvēku.

Apmeklētāju uzmanību un interesi piesaista pasākumu neierasts formāts
neformālā gaisotnē, piedāvāto aktivitāšu daudzveidība un norises vietas maiņa.
Lai daudzveidotu un paplašinātu rīkotu pasākumu saturu, Tautas nams aktīvi
sadarbojas ar Medumu pagasta pārvaldes struktūrvienībām, proti Medumu
pagasta Jauniešu centru, Medumu pamatskolu un pagasta bibliotēku, kopīgi
iesaistoties lielāko pasākumu plānošanā un organizēšanā.

2017.gada 4.jūnijā Medumu ciemā notika noslēguma pasākums “1836
Apceļo Latviju” pa maršrutu Silene – Demene – Medumi.

2017.gada 9.septembrī Ēģiptes luterāņu baznīcas teritorijā tika uzstādīts un
atklāts informatīvais stends par vēsturiskiem notikumiem Medumu pagasta
teritorijā.

Medumu jauniešu panākumi
 Igors Lisjonoks saņēma balvu “Gada Jaunietis”
 Septiņi Medumu jaunieši piedalījās brīvprātīgajā darbā
 Visi veiktie darbi tika veltīti Latvijas Republikas simtgadei un ir veikti zem
devīzes „100 labie darbi”.






Jauniešu darbi Medumu pagastā
10-tais jauniešu sadraudzības vakars
Projekta realizācija „Medumu jaunieši par Zaļu Latviju!”
Ekskursija uz Latvijas – Baltkrievijas robežpunktu
Medumu pagasta parkā Foto-orientēšanās
Pasākums” Ziemassvētku brīnums”

Radošās darbnīcas







“Puķes no papīra”
“Masļeņicas” lelle
“Lieldienu dekori”
Dāvanu izgatavošana ģimenes svētku pasākumam
“Ziemassvētku dekors”
Ziemassvētku atklātnes novada jauniešiem, vientuļajiem un sociālās aprūpes
centros dzīvojošiem pensionāriem
 Apsveikumu lapu izgatavošana visām dāmām 8.marta svētkos un senioru
dienai, ziemassvētkiem.






Labiekārtošanas darbi
Ozolu stādīšanas akcijas “Augsim Latvijai”
Pasākums Lielā talka
Sakopta baznīcas teritorija
Izzāģētas, izkrāsotas un uzstādītas dekoratīvas figuras Medumu ciemā








Piedalīšanās un palīdzība pagasta kultūras un sporta pasākumos
“Masļeņica”
Mini-maratons Medumu ciema ielās
Bērnu aizsardzības diena
Līgo
18.Novembra veltīti pasākumi
Ciema svētkiem veltītais pasākums











Novada un kaimiņu pagasta pasākumi:
Pasākums „kafija ar politiķiem”
Pasākums „profesiju nakts”
Piedalīšanās jaunatnes salidojumā
Piedalīšanās intelektuālajās spēlēs Demenē, vadīti radošo darbnīcu Baltā
galdauta svētki
Labā garastāvokļa vakars Sventē
Vecsalienas pagasta svētki, kur jaunieši organizēja radošās eko-darbnīcas
Pasākums jauniešiem “Jauno līderu skola”
Piedalīšanās jaunatnes ziemas sporta spēles
Piedalīšnās Latvijas simtgadei veltītajā izstādē “4 skati”, kura notika
Salienas pagastā

BIBLIOTĒKAS DARBĪBA
2017.gadā Medumu pagasta bibliotēku apmeklēja 172 lietotāji.
Bibliotēkas galvenās lietotāju grupas ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
(84), skolotāji un audzinātāji, pensijas vecuma iedzīvotāji un bezdarbnieki,
darbspējīgā vecuma iedzīvotāji.
Bibliotēkas krājums uz 2018. gada 1. janvāri ir 6641 eksemplāri. Gada laikā
bibliotēkas fonds papildināts ar 163 grāmatām. Bibliotēka abonēja 17
periodiskos izdevumus latviešu un krievu valodās. Bibliotēka piedāvāja
lietotājiem bezmaksas pakalpojumus; iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas
tehnoloģijas. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejama abonēta elektroniskā datu
bāze Letonika, Lursoft un citi interneta resursi.
Gada laikā bibliotēka regulāri rīkoja dažādus pasākumus: tematiskas
pēcpusdienas, tikšanās, jauno grāmatu dienas, radošus konkursus. Bibliotēkas
lietotājiem tiek piedāvātas individuālās konsultācijas un palīdzība interneta
lietošanā un informācijas meklēšanā.
Bibliotēka piedalījās skolas organizētajos pasākumos, piedāvājot aktuālu
informāciju par jaunumiem bibliotēkā; piedāvā grāmatu krājumus lasīšanai un
uzziņu materiālus, organizē tematiskās grāmatu izstādes. Skolas vecāku dienas
laikā bibliotekāre iepazīstināja vecākus ar grāmatu klāstu „Bibliotēku resursu
palīdzība bērnu audzināšanā”. Bibliotēkas lasītava, bērnu nodaļa, datoru telpa un
interneta iespējas regulāri tika izmantoti dažādām nodarbībām. Maijā mēnesī
bibliotēka piedalījās ekskursijā, kas kopā ar skolu bija organizēta aktīvākajiem
lasītājiem un pasākumu dalībniekiem.

Sadarbībā ar skolu tika organizēti gadskārtu svētki. Gada laikā skolēni
piedalījās radošajās darbnīcās un konkursos „Lieldienas gailis”., „Kartupeli,
kādi tavi brāļi?, „Ziema tuvojas klusiņām” u. c. Kopā ar skolu bibliotēka organizē
dažādas tematiskas nodarbības un pasākumus: spēles „Cik labi Tu pazīsti
Latviju?”, „Lieli putni, mazi putni”; lasīšanas dienas „Kopā lasīt ir jautri!” ;
ekskursiju mazākajiem bērniem „Bibliotēka – lasītāju pilsēta”. Tika organizētas
dažādas nodarbības skolēniem, piemēram, „Interneta resursi - skolēniem”, „Mēs
internetā – gudri, apdomīgi, pozitīvi”, „Kas ir Latvijas kultūras kanons”. Tika
organizēti bibliotekmācību un literāras stundas un dažādas grāmatu izstādes.

Tradicionāli septembrī notiek Dzejas dienas. Dzejas dienu ietvaros,
bibliotēkas apmeklētāji varēja iepazīties ar jaunajiem dzeju krājumiem.
Sākumskolas skolēni tika aicināti lasīt dzejoļus un piedalīties konkursā
„Labākais dzejoļu runātājs”. Pirmsskolas vecuma bērniem regulāri tika
organizētās lasīšanas dienas „Lasīsim mazajiem”, „Kopā lasīt ir jautri!”. Kopā ar
bibliotēkas palīgiem bērni lasīja pasakas, spēlēja, zīmēja. Mazie lasītāji mācību
gada sākumā iepazinās ar bibliotēku, tās krājumu un iespējām.

Bibliotēkā regulāri tika piedāvātas rakstnieku un dzejnieku jubilejām
veltītas grāmatu izstādes, apskati, literāras pēcpusdienas un citas aktivitātes.
Katru gadu bibliotēka piedalās Daugavpils novada Grāmatu svētkos.
Bibliotēka sāka gatavoties Latvijas valsts 100 gadu jubilejai, organizējot
grāmatu un fotogrāfiju izstādes, nodarbības ar skolēniem, tikšanas, turpinās
sadarbība ar skolu un skolas muzeju, Tautas namu.

SPORTS
Medumu pagastā 2017.gadā ir norisinājušies vairāki sporta pasākumi.
2017.gada 4.maijā notika tradicionālais skrējiens pa Medumu ielām veltīts
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai.

Ziemas periodā Medumu pamatskolas sporta zālē un vasaras periodā notiek
sporta pasākumi futbolā, volejbolā, badmintonā un galda tenisā. 2017.gada
septembrī Medumu ciema svētku ietvaros tika organizētas sporta aktivitātes
bērniem un pieaugušajiem.

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Medumu pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās Medumu pagasta ezeru vides
un zivju resursu aizsardzībā. Medumu pagasta pārvalde aktīvi sadarbojas ar
biedrībām “Medumu ezers” un “Medumu Cerība” projektu iesniegšanā.
2017.gadā SIA “BIOR” izstrādāja Lielās Ilgas un Mazās Ilgas
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus par kopējo summu 1550 EUR.
2017.gada jūnijā tika ielaisti līdaku mazuļi, kuru organizēja biedrība “Medumu
ezers”.

Sadarbībā ar biedrību “Medumu Cerība” tika iesniegts Daugavpils un
Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi” projekts “Bērnu rotaļu laukuma
“Mazputniņš” izveidošana bērnu fiziskās attīstības un vides izglītības
veicināšanai Medumu ciemā, kurš tika atbalstīts Lauku atbalsta dienestā ar
kopējo finansējumu 7919,33 EUR. 2017.gada augustā SIA “LD Būve” uzstādīja
aprīkojumu un Medumu pagasta pārvaldes Komunālais dienests veica
labiekārtošanas darbus.

REĢIONA, NOVADA, PAGASTA APBALVOJUMI
2017.gadā par nopelniem Medumu pagasta attīstībā ar Daugavpils novada
pateicības rakstu tika apbalvoti:
 Medumu pagasta pārvaldes traktora vadītājs Eduards Bikuļčs
 Medumu pamatskolas pavāre Vita Mikulāne.

GALVENIE UZDEVUMI 2018.GADĀ
Medumu pagasta pārvaldes uzdevumi 2018.gadam ir pildīt autonomas un
Daugavpils novada domes deleģētās funkcijas teritorijas apsaimniekošanā
attīstībā, sociālo jautājumu risināšanā.
LAD projekta grants ceļu atjaunošanas autoceļa “Liepnieki-Atvari”
realizēšana, pagasta autoceļu seguma atjaunošana un autoceļu uzlabošana.
Projektu iesniegšana zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība. Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzība pasākumu nodrošināšanai Medumu pagasta ūdenstilpēs”. Plānots
nopirkt niedru pļāvēju ar laivu, grābekli un piekabi.

PALDIES
Medumu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbiniekiem,
Medumu pamatskolas kolektīvam un Jauniešu centram par paveikto darbu
2017.gadā.
Medumu pagasta pārvalde izsaka pateicību Daugavpils novada domei,
Daugavpils novada pašvaldībai par atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.
Izsakām pateicību Medumu pagasta iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
mājražotājiem, zemnieku saimniecībām par jūsu ieguldījumu Medumu
pagasta attīstībā, teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā.
Tikai mūsu kopīgais ikdienas darbs ļaus mums sasniegt iecerēto!

