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IEVADS 
 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā 
2012. gads Jēkabpils novadā aizvadīts spraigā darbā nodrošinot pakalpojumus 

iedzīvotājiem pagastu pārvaldēs, administrācijā, rūpējoties par papildus finansējuma 

piesaisti, lai attīstītu un uzlabotu infrastruktūru, lai iedzīvotājus iesaistītu aktīvā izglītošanas 

procesā, sporta un atpūtas iespēju izmantošanā. 

Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un pašu ieguldījumu ir realizēti daudzi projekti, 

kas uzlabo apkārtējo vidi, veicina energo resursu ietaupīšanu, uzlabo satiksmes drošību un 

papildina skolu materiāli tehnisko bāzi. Nozīmīgākie projekti „Ūdenssaimniecības attīstība 

Rubenes pagasta Rubeņu ciemā”, „Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas 

ciemā” pabeigšana, „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkas - Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes 

administratīvajā ēkā”. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema 

ielu un ceļu apgaismošanā. LEADER projekti (Tautas tērpi Dunavas dejotājiem, novada 

korim „Putni”, Vides izglītības attīstība Dunavā, Ābeļu sporta centra uzlabošana), kā arī 

atbalsts daudziem biedrību realizētiem projektiem. Vides sakārtošanas jomā nozīmīgi ir tas, 

ka pašu spēkiem veikta izgāztuvju rekultivācija Dignājas un Leimaņu pagastos un 

apstiprināti 4 projekti rekultivācijai par ES līdzekļiem darbam 2013.gadā. Vairākos projektos 

notiek veiksmīga sadarbība ar ārzemju partneriem. Pabeigts „Comtour” projekts ar somiem, 

skotiem, turkiem, spāņiem. Turpinās jauniešu apmaiņas projekts „Where We Come from”ar 

Lietuvu, Norvēģiju, Spāniju, Mācīšanās no Ziemeļvalstīm - ar Averoju, Norvēģijā un 

Kauhavu Somijā, European Chamber Music ( Lietuva, Polija, Itālija, Spānija, Turcija, 

Portugāle), Pārrobežu sadarbība starp reģioniem - Latvija un Rumānija. 

Pēc Zemgales plānošanas reģiona pasūtījuma tika veikts pētījums par pašvaldībās un 

uzņēmējiem piesaistīto finansējuma apjomu no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. Tas 

rāda, ka vidēji Zemgales reģionā uz vienu iedzīvotāju piesaistīti 1064 Ls, bet no mūsu 

novada  attiecīgi - 905 Ls. Ja šo ieguldījumu vērtē tikai starp lauku novadiem, kur projektu 

apjomi mazāki, tad esam piektajā vietā. Piesaistīto līdzekļu summa liecina, ka labi esam 

strādājuši tajās nozarēs, kur bija pieejami finanšu resursi, lai sakārtotu infrastruktūras 

objektus. 
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Piesaistīto līdzekļu apjoms ir 38% no pamatbudžeta ieņēmumiem, un skar komunālo 

pakalpojumu, vides aizsardzības, kultūras un tūrisma, ēku energoefektivitātes uzlabošanas 

darbus. Vairums no realizētajiem projektiem nebūtu īstenojams, ja nebūtu ES atbalsts. 

Neskatoties uz paveikto, jāsaka, ka pašvaldība būtu varējusi piesaistīt vēl papildus ES fondu 

līdzfinansējumu, ja tas būtu iespējams, piemēram, siltumapgādes jautājumu risināšanai vai 

pašvaldības ceļu sakārtošanai. 

Svarīgs ekonomiskās un vietējās uzņēmējdarbības attīstības faktors ir Valsts reģionālās 

un vietējās nozīmes autoceļi, to kvalitāte. To asfaltētais īpatsvars ir vien 17,7%. Tas ir pats 

mazākais Zemgales reģionā ar visām no tā izrietošajām sekām. Jauni uzņēmēji neuzsāk savu 

darbību, esošajiem ir ļoti apgrūtināta eksistence un attīstība. Cilvēku mobilitāte ir 

ierobežotība, jaunie izbrauc uz ārzemēm vai lielākām Latvijas pilsētām. No gada uz gadu 

ceļu kvalitāte ievērojami pasliktinās jo samazinās atvēlētais finansējums, un līdz ar to arī 

cilvēku cerības par nākotni sāk izzust. 

 

 

Būtiskākās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātu 

 

Pašvaldību rīcībā joprojām nav tādu instrumentu, ne likumdošanā, ne finanšu, kas dotu 

tādu rīcības brīvību, kas dotu reālu atbalstu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībai, 

uzsākšanai. Līdz ar to pašvaldības nodokļu ieņēmumu bāze nepapildinās, jaunas darba vietas 

nerodas. Pašvaldība nodrošinot iedzīvotājus ar saviem pakalpojumiem, ir arī lielākā nodokļu 

maksātāja. Neatsveramu ieguldījumu iedzīvotāju aktivizēšanā, izglītošanā, objektu 

saglabāšanā un apkārtējās dzīves vides uzlabošanā dod novadā 15 sabiedriskās organizācijas. 

LEADER programma ir viena no tām, ar kuras palīdzību un finansiālu atbalstu tiek 

realizēti mazi, bet teritorijai un iedzīvotājiem nozīmīgi ideju projekti. No visa apgūstamā 

programmas finansējuma apjoma 36% ir atnākuši uz mūsu novadu. 63% no tiem 

piesaistījušas biedrības. Iepriecina, ka dzimst vēl arvien jaunas aktīvas biedrības ar savām 

idejām. 

Palīdzīga roka šķiet vajadzīga mazo uzņēmēju, zemnieku saimniecību iedrošināšanai 

startam šajā programmā. Iespējas ir arī mājražotāju atbalstīšanai ir vajadzīgi neatlaidīgi 

cilvēki. 
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Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas, un novada 

iestāžu darbība saglabājusies līdzšinējā darbībā, kas nodrošina iedzīvotājiem pakalpojumus 

iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai, izņemot dzimtsarakstu nodaļas sniegtos. Daudz tiek 

strādāts, lai dokumentu pārsūtīšana notiktu elektroniskā vidē, kas atļauj daudz ātrāk 

dokumentiem nokļūt apritē un savlaicīgāk notiktu to izskatīšana. Arvien vairāk arī iedzīvotāji 

izvēlas elektronisku informācijas saņemšanu. 

 Tika pabeigti arī Eiropas lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas 

finansētie projekti Dubultu ciemā, Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija. Iegūtais 

finansējums, kas tiek piesaistīts infrastruktūras objektu sakārtošanai, ir vienīgā iespēja 

novadam pakāpeniski savest kārtībā izmantoto ēku īpašumus, iestādes, radot iespēju 

cilvēkiem tās pilnvērtīgi izmantot atpūtai un sevis pilnveidošanai. 

 Sociālās spriedzes mazināšanai vērā ņemams atspaids bija projekta „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, 

kur nodarbinātas tika vidēji 58 personas. 

 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt darbību nākotnē 

 

Novada 2012. gads noslēdzās ar Ls 571202 pamatbudžeta līdzekļu atlikumu, kas deva 

iespēju veiksmīgāk plānot arī 2013. gada budžetu. Pateicoties atlikumam, varējām plānot Ls 

86000  investīcijām attīstības projektiem: 

Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas renovācijai un tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanas darbiem. Ņemot vērā lielo iedzīvotāju skaita samazināšanos, 2012. g. – 143 

cilvēkiem, paredzams, ka pašvaldības kopējie ienākumi varētu turpmāk samazināties  un līdz 

ar to pašvaldības funkciju izpilde būtu ierobežota. Nākotnē varētu nākties domāt par novada 

pārvaldes darba pilnveidošanu, lai esošie līdzekļi  tiktu izmantoti racionālāk un lietderīgāk, 

nesamazinot iedzīvotājiem pakalpojumu klāstu. Ar 2013. gadu pieaudzis pašvaldības līdzekļu 

ieguldījums sociālajā jomā, jo valsts nekompensē izmaksāto pabalstu līdzekļus. 

Ar nākošo plānošanas periodu pašvaldībām, kas nav apstiprināti kā reģiona nozīmes 

attīstības centri, nav zināma vienādas attīstības iespējas. Tas traucē savlaicīgi sagatavoties un 

plānot pašu vajadzīgāko un neatliekamu projektu virzību.  
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Valsts finanšu eksperti diezgan pārliecinoši runā, ka ekonomika „atveseļojas”, bezdarbs 

samazinās, tomēr lauku pašvaldībās šīs labās pārmaiņas vēl nejūt, kaut vai tāpēc, ka 

pašvaldībām, gan atvēlētie budžeta līdzekļi, ceļu un ielu uzturēšanas un atjaunošanas līdzekļi 

ir krasi samazināti. Tas liek būt piesardzīgiem 2012. gadā ar izdevumu daļu, jo visas 

pakalpojumu un energoresursu cenas ievērojami pieaugušas.  

 

Attīstības pasākumi un būtiskie riski, neskaidrības 

2013. gadā ieplānoti četru sadzīves atkritumu izgāztuvju (Siliņi, Sīpulāni, Prūsāni, 

Starenieki) rekultivācijas projekti un mazo ciematu, Mežgales un Vidsalas ūdenssaimniecības 

sakārtošanas projekti, kā ari darbi Dubultos un  Slatē. Pastāv liela varbūtība, ka VARAM 

pietrūks līdzekļu visu iesniegto projektu atbalstam, kā arī neskaidrība vai tiks izsludināta 

nākošo projektu izsludināšanas kārta. Ja situācija mūsu novadam nav labvēlīga, tad mazās 

apdzīvotās vietas uz nezināmu laiku paliek ar problēmām dzeramā ūdens kvalitātes 

nodrošināšanā, kā arī ar neatbilstošām kanalizācijas sistēmām. 

Pilnīga neskaidrība uz šo brīdi ir par līdzekļiem un iespējamo fondu izmantošanu 

nākošajā 2014. – 2016 plānošanas periodā. Ļoti nepieciešami tie būtu pašvaldības ceļu un 

ielu sakārtošanai, infrastruktūras objektu tālākai attīstībai un energoresursu taupīgai 

izmantošanai. 

Uzņēmējdarbības attīstības, cilvēku iniciatīvas bremzējošais faktors – Valsts nozīmes 

autoceļu katastrofālais stāvoklis saglabājas kā problēma nr.1. Tā veicina lauku cilvēku 

aizplūšanu uz pilsētām un ārzemēm un ļoti ierobežo iedzīvotāju pārvietošanās iespējas. 

Ņemot vērā arī dabisko cilvēku novecošanos, sociālekonomisko nelabvēlīgo situāciju 

arī dzimstība samazinās un līdz ar to kopējais iedzīvotāju skaits, kas ietekmē pašvaldības 

budžetu. 

Pastāvot lielām un smagām problēmām, neziņai, Jēkabpils novada pašvaldība kopā ar 

tās iedzīvotājiem turpinās piesaistīt iespējamos resursus, lai neatlaidīgi ietu pa attīstības ceļu.  

Jēkabpils novadam 2012. gads aizvadīts ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem, kas 
pierādījuši, ka mazas vai vidēji lielas pašvaldības var nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus 
iedzīvotājiem, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus – uzlabot sabiedrisko 
infrastruktūru, aktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos interešu kopās. 
 Viena no redzamākajām pārmaiņām ir, ka mūsu novadā ar aktīvo cilvēku darbu ir 
izveidojušās darbīgas biedrības, kas iesaistījušas cilvēkus, kas agrāk, varbūt, nevarēja 
izpausties, bet tagad kopā katrā pagasta teritorijā veic svētīgu un sabiedriski vajadzīgu darbu, 



7 
 

piesaistot ievērojamus finanšu līdzekļus no Leader plus, ESF un citām programmām. Ar to 
tiek iegūta un stiprināta dažāda veida pieredze darbam un personīgai dzīvei. 
 Kā nākošo labo pārmaiņu var minēt, ka mūsu apkārtējā dzīves vides kvalitāte, kļūst 
pievilcīgāka. Pagājušajā gadā realizēts Dunavas ciema ūdenssaimniecības projekts, kas 
nodrošinās kvalitatīvu dzeramo ūdeni un uzlabos notekūdeņu attīrīšanu. 
 Vairāki pašvaldības iesniegtie Leader plus programmā un starptautiskie projekti dod 
novadam atpazīstamību un vērtīgu pieredzi darbam. 
  Nepārdomātā valsts rīcība sociālo pabalstu politikā veicinājusi pabalstu 
prasītāju skaitu, bet ne uz izglītošanās un darba meklēšanas virzienu. Svarīgākais 
ekonomiskās attīstības faktors vai priekšnoteikums – valsts autoceļi un to infrastruktūra ir uz 
sabrukšanas robežas, jo to renovācijai vēl arvien nav līdzekļu, degvielas akcīzes nodoklis tiek 
novirzīts citur un pieaugot smagā transporta kustībai, valsts reģionālie un vietējas nozīmes 
ceļi ir nožēlojami. To stāvoklis katru gadu pasliktinās. 
 Tas kopumā rada negatīvu ietekmi uz jaunu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību 
vadīšanu, uz jaunu cilvēku palikšanu laukos, uz teritorijas attīstības indeksu, kas 2010. gadā 
noteikts 0,271 un dod tikai 72. vietu starp novadu pašvaldībām. Par 2012.gadu datu nav. Tas 
nav pilnīgi objektīvs rādītājs, taču reālo situāciju parāda samērā labi. 
 

2012. gadā VARAM ministrijai tika iesniegts novada attīstības prioritāro projektu 
saraksts, nākošajam plānošanas periodam no 2014. – 2020. gadiem. Šajā dokumentā ietverti 
realizējamie nākotnes projekti, kas vērsti uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu, uz ceļu 
infrastruktūras sakārtošanu, jo novada attīstības vislielākā problēma ir un paliek Valsts 
nozīmes autoceļu neapmierinošā kvalitāte, kas atstāj negatīvu ietekmi uzņēmējdarbības 
aktivizēšanai, kultūras pasākumu norisēm. Tā ir kā mūsdienām nesaprotama nolemtība, jo no 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” atbildēm nekādu iepriecinošu plānu nākotnei neesam saņēmuši. 
Līdz ar to zūd pašvaldības un uzņēmēju projektos ieguldīto līdzekļu atdeve. 
 Uz šo gadu pārceļas ūdens saimniecības projektu realizācija Mežgales un Vidsalas 
ciematos. Pašvaldība ir iesniegusi 6 jaunus LEADER projektus, kuru realizācija notiks 2013.- 
2014. gadā. Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība iepriekšējā gadā nav bijusi pārāk 
veiksmīga. SIA „Zasas aptieka” strādājusi ar nelielu peļņu, pārējās – SIA „Rubenes aptieka”, 
SIA „Rubenītis” – ar zaudējumiem. Neskatoties uz dažādām negācijām, pārlieko birokrātiju 
un daudzu jaunu funkciju pārbīdi pašvaldībām, Jēkabpils novada administrācija kopā ar 
pagastu pārvaldēm turpinās sekmīgi pildīt noteiktās funkcijas, lai iedzīvotāji varētu saņemt 
kvalitatīvus pakalpojumus. 
 
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs                         Edvīns Meņķis 
 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors                         Jānis Subatiņš 
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1. Jēkabpils novada pašvaldība 

1.1. Pašvaldības vispārīgs raksturojums 

 
Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas ielejas kreisajā krastā. Novads 
robežojas ar Jēkabpils pilsētu, Krustpils novadu, Līvānu novadu, Daugavpils novadu, Ilūkstes 
novadu, Aknīstes novadu, Viesītes novadu un Salas novadu.  
Novada teritorijas platība: 90441,7 ha jeb 904 km2 

 

Iedzīvotāju skaits: 5467 (pašvaldības dati uz 02.01.2013.) 
 
Iedzīvotāju blīvums: 6.0 cilvēki/km2 

 

Administratīvais centrs: Jēkabpils (neatrodas novada teritorijā)  
 
Uzņēmējdarbība:  
Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību (graudkopība, piena 
un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību. 
 
Teritorijas attīstības indekss: 
Jēkabpils novada teritorijas attīstības līmeņa indekss, salīdzinot ar 2010.gada vidējiem 
rādītājiem ir – 0,271 (pēc 2011.gada datiem salīdzinot 2010.gada vidējo rādītāju) – 0,368  
(pēc 2011.gada datiem salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem). 
 Starp 109 novadiem Jēkabpils novads ieņem 72.vietu- pēc 2011.gada datiem. Teritorijas 
attīstības indekss ir vispārīgs rādītājs, kas parāda augstāku vai zemāku attīstību no vidējā 
valsts sociālekonomiskā attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.  
Teritorijas attīstības indekss 2012.gadam – datu nav. 
 
 
Zemes resursi: 
Lielu daļu novada teritorijas klāj meži – 48% no novada kopplatības. Meži ir viena no 
lielākajām novada izmantojamām dabas bagātībām. 
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Attēls 1.1.1.: Zemes lietojuma struktūra 

 

IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA 
Salīdzinot iedzīvotāju skaitu Jēkabpils novadā no 2010.gada līdz 2012.gadam, vērojama 
tendence samazināties visos pagastos. Iedzīvotāju skaits 2012.gada laikā kopā novadā 
samazinājies par 143 iedzīvotājiem.  

1.1.1.tabula 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos 

Pagasts 2010.g. 2011.g. 2012.g. 
 Ābeļu 995 996 976 

Dignājas 578 555 536 

Dunavas 750 718 690 

Kalna 700 687 666 

Leimaņu 564 546 538 

Rubenes 1167 1120 1096 

Zasas 993 988 965 

Kopā 5747 5610 5467 
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1.1.2.attēls Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju dinamika 2010.- 2012.gadā 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un mirušo 
skaitu. Jēkabpils novada pašvaldībā pārskata gadā kopā dzimuši 40 iedzīvotāji un miruši 114 
iedzīvotāji. Jēkabpils novada pašvaldībā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs – 74 
iedzīvotāji. 

  
                1.1.2.tabula 

 Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība pagastos ( pašvaldības dati uz 02.01.2013.) 

 Pagasts Dzimuši Miruši 

 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 
Ābeļu 3 2 5 15 12 21 
Dignājas 5 1 6 3 13 11 
Dunavas 2 2 2 15 11 17 
Kalna 8 8 5 12 3 12 
Leimaņu 4 4 5 5 10 6 

Rubenes 4 5 8 18 30 30 

Zasas 5 12 9 15 18 17 
Kopā  31 34 40 83 97 114 

 
 
 
Analizējot iedzīvotāju vecuma struktūru novadā 1.1.2. attēlā (PMLP dati uz 01.01.2012.un 

01.01.2013.) redzams, ka lielāko iedzīvotāju skaitu sastāda iedzīvotāju skaits darbspējas 
vecumā. Jēkabpils novadā 2011.gadā demogrāfiskās slodzes līmenis 508, bet 2012.gadā 
demogrāfiskās slodzes līmenis pieaug par 3 un sastāda 511, tas ir, darbspējas vecumu 
nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā.  
 

 
1.1.3.attēls Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika 2011.un 

2012.gadā 
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1.2. Pašvaldības juridiskais statuss 

Pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Tai ar likumu ir piešķirta sava autonoma 
kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Pašvaldībai var būt 
sava manta. 
Jēkabpils novada pašvaldība reģistrēta 2009.gada 7.jūlijā, reģistrācijas nr.90009116789 

1.3. Domes deputāti un vadība 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome – 
pašvaldības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 
struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 
kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 
izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Novada dome atbilstoši kompetencei ir 
atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

Jēkabpils novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notika 2009.gada 
6.jūnijā. Jēkabpils novada pašvaldības domē ievēlēti sekojoši deputāti: 

 
 

1.3.1.tabula  

Jēkabpils novada domes deputāti 2012.gadā 
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Nr.
p. 
k. 

Vārds, uzvārds Ievēlēts no saraksta 

1. EdvīnsMeņķis Zaļo un Zemnieku savienība 
2. Aija Raginska Zaļo un Zemnieku savienība 
3. Aivars Vanags Zaļo un Zemnieku savienība 
4. Dzidra Jakovicka Zaļo un Zemnieku savienība 
5. Edmunds Erdlāns Zaļo un Zemnieku savienība 
6. Inga Martinova Zaļo un Zemnieku savienība 
7. Arturs Akmens Zaļo un Zemnieku savienība 
8. Ilgvars Prodišķis Zaļo un Zemnieku savienība 
9. Māris Urbāns Zaļo un Zemnieku savienība 
10. Aldis Jasis Jaunais laiks 
11. Uldis Auzāns Jaunais laiks 
12. Ināra Blumberga Jaunais laiks 
13. Anita Lemaka Pilsoniskā savienība 
14. Anda Svarāne Tautas partija 
15. Gints Audzītis Visu Latvijai 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, amatā ar 01.07.2009. 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Raginska, amatā ar 01.07.2009. 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, amatā ar 01.07.2009. 
 

1.3.2.tabula 

Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāju amatā apstiprināti  
 

1. Jānis Raubiška Dignājas pagasta pārvalde 
2. Andris Baltaruņķis Dunavas pagasta pārvalde 
3. Maruta Cankale  Kalna pagasta pārvalde 
4. Antons Tropiks  Leimaņu pagasta pārvalde 
5. Intra Kurme Rubenes pagasta pārvalde 
6. Juris Krūmiņš Zasas pagasta pārvalde 
7. Raimonds Jaudzems Ābeļu pagasta pārvalde 

 

 

 

 

 

1.4. Domes pastāvīgās komitejas 
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Lai nodrošinātu Jēkabpils novada pašvaldības darbību un izstrādātu novada domes 
lēmumu projektus, darbojas no novada pašvaldības deputātiem 2009.gada 1.jūlijā izveidotas 
pastāvīgās komitejas : 
Finanšu komiteja 9 (deviņu) locekļu sastāvā: 
Priekšsēdētājs: Edvīns Meņķis  
Locekļi: Aija Raginska, Aivars Vanags, Ināra Blumberga, Anita Lemaka, Uldis Auzāns, 
Arturs Akmens, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis  
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā: 
Priekšsēdētājs: Uldis Auzāns  
Locekļi: Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Inga Martinova, Aija Raginska, Anda Svarāne, 
Gints Audzītis. 
Attīstības un tautsaimniecības komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā: 
Priekšsēdētājs: Aivars Vanags  
Locekļi :Arturs Akmens, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Gints Audzītis, Māris 
Urbāns 
 Domes komisijas 
Jēkabpils novada dome ar 2009.gada 23.jūliju ir izveidojusi un darbojas:  
 Iepirkuma komisija 9 (deviņu) locekļu sastāvā:  
Priekšsēdētāja Maruta Cankale  
Locekļi: Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Ilvija Daņiļeviča, Aina Daukste, Intra Kurme, 
Airīte Liepiņa, Jāzeps Šesters ( līdz 26.07.12.), Aivars Vanags 
Administratīvā komisija 7 (deviņu) locekļu sastāvā: 
Priekšsēdētāja Sandra Vecumniece,  
Locekļi: Rita Ušacka( līdz 2012.gada 30. novembrim),Ingrīda Irbe (ar 2012.gada 1.decembri) 
Rita Baltaruņķe, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Gints Audzīts, Arnita Pore 
Ar 2009.gada 31.jūliju izveidota Interešu izglītības programmu un sporta skolu 
mērķdotāciju sadalīšanas komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā: 
Priekšsēdētāja Ludmila Bērziņa Locekļi: Anda Svarāne, Biruta Vaivode 
 
2009.gada 17.septembrī ievēlēta Jēkabpils novada vēlēšanu komisija 7 (septiņu) locekļu 
sastāvā: Priekšsēdētājs Aleksandrs Vītols. Locekļi: Velga Bruka, Inita Zaharevska, Ieva 
Valtere, Sarmīte Vanaga, Lolita Matuseviča, Vilnis Stūrītis. 
2009.gada 15.oktobrī izveidota Apbalvojumu piešķiršanas komisija 5 (piecu) locekļu 
sastāvā: Edvīns Meņķis, Intra Kurme, Inta Tomāne, Uldis Auzāns, Jānis Subatiņš. 
2009.gada 17.decembrī Izsoles komisija 5(piecu) locekļu sastāvā: Dzidru Nartišu, Aivaru 
Vanagu, Intru Kurmi, Rasmu Mazulāni un Birutu Vaivodi. 

2010.gada 26.augustā izveidota Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija 5 
(piecu) locekļu sastāvā: Dzidra Nartiša, Jānis Bebris, Rasma Mazulāne, Anita Lemaka, Aldis 
Jasis. 

2012.gadā izveidota Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija – 3( trīs) 
locekļu sastāvā: Rasma Mazulāne, Dzidra Nartiša, Ingrīda Feldmane. 

Jēkabpils novada domes struktūras shēma - pielikums Nr.2. 

1.5. Pašvaldības darbības virzieni, mērķi un uzdevumi 
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Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jēkabpils novada pašvaldība nodrošina pašvaldībai 
noteikto pastāvīgo  un deleģēto funkciju izpildi.  
Jēkabpils novada pašvaldības galvenais darbības virziens ir pašvaldības darba un sniegto 
pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana.  
Pašvaldības mērķi: 

- organizēt kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 
- gādāt pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
- veicināts sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību 
- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību 
- rūpēties par bezdarba samazināšanu 

 
Pašvaldības galvenie uzdevumi:  

- Informācijas par novada darbību novadīšana iedzīvotājiem un ierosinājumu, iniciatīvu 
uzklausīšana un izvērtēšana. Novada teritorijas sasniedzamība, pielietojot arī 
elektroniskos pakalpojumus 

- pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas nodrošināšana; 
- Sociālās palīdzības nodrošināšana novada iedzīvotājiem un bezdarbnieku iesaistīšana 

ES un Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos; 
- mērķtiecīgai un lietderīgai plānotu projektu līdzekļu izmantošanai,vadīties no 

izstrādātās novada attīstības programmā noteiktajām novada attīstības prioritātēm 
- Eiropas Savienības un citu fondu, valsts programmu līdzekļu piesaistīšana novada 

pamatdarbības funkciju nodrošināšanai, tās infrastruktūras sakārtošanai, iniciatīvu 
atbalstam. 

 

 

 

 

 

1.6. Padotībā esošās iestādes 

 
Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts ar Jēkabpils novada 
domes (09.07.2009. lēmumu, protokols nr.2.,1.§) un grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr.1 „ Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti Jēkabpils novada domes 
sēdē (2009.gada 17.decembrī, protokols Nr.10., 56.§) ar grozījumiem 24.05.2012. saistošie 
noteikumi Nr.8 (apstiprināti ar 24.05.2012. domes sēdes lēmumu Nr.209, protokols Nr.8) un 
precizēti 26.07.2012. domes sēdes lēmumu Nr.247, protokols Nr.11), stājas spēkā 28.07.2012 
pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes 
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• Ābeļu pagasta pārvalde 

• Dignājas pagasta pārvalde 

• Dunavas pagasta pārvalde 
• Kalna pagasta pārvalde 
• Leimaņu pagasta pārvalde 
• Rubenes pagasta pārvalde 
• Zasas pagasta pārvalde 
• Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk-pašvaldības administrācija) 
• Ābeļu pamatskola 
• Bērzgala pamatskola 
• Dignājas pamatskola 
• Dunavas pamatskola 
• Rubenes pamatskola 
• Zasas vidusskola 
• Ābeļu tautas nams 
• Dunavas kultūras nams 
• Kalna kultūras nams 
• Leimaņu tautas nams 
• Rubenes kultūras nams 
• Zasas kultūras nams 
• Ābeļu bibliotēka 
• Dignājas bibliotēka 
• Dunavas bibliotēka 
• Kalna bibliotēka 
• Leimaņu bibliotēka 
• Liepu bibliotēka 
• Mežzemes bibliotēka 
• Rubeņu bibliotēka 
• Slates bibliotēka 
• Tadenavas bibliotēka 
• Zasas bibliotēka 
• Jēkabpils novada bāriņtiesa 
• Sociālais dienests 

 

 

 

1.6.1.tabula 
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Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības un piederošās kapitāla daļas 

 

Nr.p.k. 
kapitālsabiedrības 

nosaukums 

pašvaldībai 
piederošās 

kapitāldaļas 
darbības veids 

1. SIA „ Rubenes aptieka” 100 % 
medikamentu 
tirdzniecība vietējiem  
pagasta iedzīvotājiem 

2. SIA „ Zasas aptieka”  100 % 
medikamentu 
tirdzniecība vietējiem  
pagasta iedzīvotājiem 

3. SIA „Rubenītis” 100 % 
vietējās nozīmes 
pasažieru pārvadājumi 
Jēkabpils novadā 

4. 
SIA „ Vidusdaugavas 
SPAAO” 

daļas nominālvērtība 
Ls1(viens lats)  

742 kapitāldaļas 
2,52 % 

atkritumu 
apsaimniekošana 

5. 
SIA „Jēkabpils autobusu 
parks”  

daļas nominālvērtība 
Ls1 (viens lats)  
132007 
kapitāldaļas 12 % 

pārvadājumi 

 
 
 

1.7. Personāls 
 
 

Cilvēkresursu profesionālās un personības attīstības veicināšana ir svarīga personāla vadības 
funkcija . Jēkabpils novada pašvaldība 2012.gadā darbinieku profesionālajai attīstībai un 
kompetences paaugstināšanai nodrošināja semināru apmeklēšanu un pieredzes apmaiņas 
pasākumus. Jēkabpils novada pašvaldībā kopā strādā 200,59 darbinieki, tai skaitā 46 sezonas 
strādnieki – kurinātāji. Izglītības iestādēs kopā ir 88,934 pedagoģisko likmju skaits. 
    
Pārskata gadā Jēkabpils novada pašvaldībā tika veikta darbinieku individuālās kvalifikācijas 
un prasmju novērtēšana. 
2012.gadā novada administrācijā tika izveidotas amata vienības: sporta koordinators – 0,5, 
zemes lietu speciālists – 1.0. Dažādu iemeslu dēļ no darba atbrīvojās 2 iestāžu vadītāji.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Pašvaldības darbības rādītāji 
2.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izpilde 
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Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžets apstiprināts 16.02 2012. 

protokols nr.3., 81.lēmums ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.4 
„Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”. Sakarā ar nepieciešamību 
veikt korekcijas starp ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām 2012.gada laikā 
Jēkabpils novada domes apstiprinātajā pamatbudžetā izdarīti grozījumi. Informācija 
pašvaldības mājas lapā jekabpilsnovads.lv uz saiti 
http://jekabpilsnovads.lv/lv/saist_noteikumi/  

 
Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā ir Ls 3 420 
714, kas salīdzinājumā ar 2011.gadu ir samazinājušies par Ls 125417 jeb – 3,5%. Nodokļu 
ieņēmumi lielāki par 16,9%, kur lielāko pieaugumu18,4% sastāda iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis. 

 

2.1.1.tabula  

Jēkabpils novada pašvaldības  2011.- 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu 

izpilde un 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
 

Rādītāja nosaukums 

2011.gada 
budžeta 
ieņēmumu 
izpilde Ls 

2012.gada 
budžeta 
ieņēmumu 
izpilde Ls 

2012.gada 
Budžeta 
 Izpilde 

pret 
iepriekšējo 

gadu % 

2013.gada 
budžeta 

ieņēmumi 
plāns Ls 

1 2 3 4 5 

Ieņēmumi kopā 3 546 131 3 420 714 96,5 2 594 268 

Nodokļu ieņēmumi 1 013 291 1184923 116,9 1 130 237 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļi 

816 122 966 030 118,4 954 859 

Īpašuma nodokļi 197 169 218893 111,0 175 378 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 
188 506 206 039 109,3 164591 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām 
3 941 5 487 139,2 5177 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par  

mājokļiem 

4 722 7 367 156,0 5610 

Nenodokļu 
ieņēmumi  

315 690 194 972 61,8 36 735 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

0 0 0 80 
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valsts (pašvaldību) 

nodevas un 

kancelejas nodevas 

2 795 2 328 83,2 2445 

Naudas sodi un 

sankcijas 
5 982 7 405 123,8 5685 

Ieņēmumi no zemes, 

meža, īpašuma 

pārdošanas 

204 559 183 314 89,6 28425 

Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 
102464 1925 1,9 100 

Maksas 
pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi 

185  326 227 364 122,7 256 182 

Valsts budžeta 
transferti 

1 952 129 1714807 87.8 1 092 114 

Pašvaldības 
budžeta  transferti 

79 695 98648 123,8 79 000 
 

 
Pārskata gadā  nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par Ls 120 718  jeb 38,2%.  
Vislielāko samazinājumu nenodokļu ieņēmumu daļā Ls 100 539 sastāda pārējie nenodokļu 
ieņēmumu, kur 2011. gadā  uzskaitīja  pašvaldības saņemto pievienotās vērtības nodokli  par 
realizētajiem projektiem no Valsts ieņēmumu dienesta .  Nenodokļu ieņēmumu daļā 10,4% 
jeb Ls 21 245 samazinājumu sastāda ieņēmumi no pašvaldības zemes, meža un īpašuma 
pārdošanas. Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumi uz gada sākumu tiek iekļauti 
pamatbudžeta izdevumos.  Plānotie 2013.gada ieņēmumi ar iepriekšējiem gadiem nav 
salīdzināmi, jo valsts budžeta dotācija pedagogu atalgojumam un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām ieplānota 8 mēnešiem. 
 Ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 2012.gadā kopā 1 092 114 lati,  2012.gada budžeta 
ieņēmumos 50 % sastāda valsts budžeta transferti. Ieņēmumos no valsts budžeta transfertiem  
lielākie ieņēmumi  ir dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – Ls 666 268 jeb 
61%. 
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2.1.1.attēls Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada budžeta ieņēmumu struktūra 

 
 
Pārskata gadā nozīmīgu ieņēmumu daļu 34,6% sastāda nodokļu ieņēmumi. Novada 
pašvaldības nodokļu ieņēmumu struktūrā 81,5% sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
Nekustamā īpašuma nodoklis sastāda 18,5%, Nekustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, 
mājokļiem administrē  katra pagasta pārvalde.  

2.1.2. tabula 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 2011. – 2012.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un  

2013.gada plāns atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

 

Rādītāja nosaukums 
2011.gada 
budžeta 
izpilde Ls 

izdevumu 
struktūra 

% 

2012.gada 
budžeta 
izpilde Ls 

izdevumu 
struktūra 

% 

 
2013.gada 
budžeta 
plāns Ls 

izdevumu 
struktūra 

% 

Uzturēšanas izdevumi 2599658 81.4 2571049 71.6 2641606 88.2 

Atalgojums 1094796 42.1 1138266 44.3 1127712 42.7 

Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

263086 10.1 304116 11.8 315103 11.9 

Komandējumi un dienesta 
braucieni 

9414 0.4 8546 0.3 32949 1.2 

Pakalpojumi 338001 13.0 384926 14.9 416851 15.8 

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 

343855 13.2 324401 12.6 339479 12.9 

Izdevumi periodikas iegādei 3855 0.2 3881 
 

0.2 
4150 0.2 

Budžeta iestāžu nodokļu 11584 0.4 21703 0.8 13535 0.5 



20 
 

 
 
Pamatbudžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskajām  kategorijām 2012.gadā uzturēšanas 
izdevumi sastāda 71.6% un kapitālie izdevumi – 28.4%. Uzturēšanas izdevumi pārskata gadā 
salīdzinājumā ar 2011.gadu samazinājušies par Ls 28609. Uzturēšanas izdevumu 
samazinājums saistīts izdevumu pieaugumu kapitālajiem izdevumiem. Pārskata gadā 
pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ek0nomiskajām  kategorijām veido atalgojums Ls 1 138 
266 jeb 44.3%. Attiecībā pret 2011.gadu izdevumi atalgojumam pārskata gadā ir par Ls 43 
470 vairāk. Līdzekļus atalgojumam plāno ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  nosacījumus. Kapitālie izdevumi sastāda Ls 
1 019 024 jeb 28.4%. no kopējie izdevumiem. 
  

 

 

2.1.3. tabula 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 2011. – 2012.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un  

2013.gada plāns atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
 

Rādītāja nosaukums 2011.gada budžeta 
izdevumu izpilde Ls 

2012.gada budžeta 
izdevumu izpilde Ls 

2013.gada budžeta 
izdevumu plāns Ls 

Kopā izdevumi 3 195 272 3 590 073 2 995 755 
Vispārējie valdības 

dienesti 
407 143 407237 507 392 

Sabiedriskā kārtība un 
drošība 

3 381 3 444 4 191 

Ekonomiskā darbība 362 120 175 503 192 304 

Vides aizsardzība 138 897 430 475 110 400 

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

392 932 812 782 
 

526 109 

Veselība 13 726 10 457 14 821 

Atpūta, kultūra un 
reliģija 

340 795 353 125 358 585 

Izglītība 1 259 331 1 122 170 986018 

 
Sociālā aizsardzība 

276 947 274880 
295 935 

 
 

maksājumi 

Procentu izdevumi 30578 1.2 10614 0.4 9585 0.3 

Sociālie pabalsti 254558 9.8 160450 6.3 176060 6.7 

Izdevumi par savstarpējiem  
norēķiniem 

249931 9.6 214146 8.4 206182 7.8 

Kapitālie izdevumi 595096 18.6 1019024 28.4 354149 11.8 

Pārējie izdevumi, kas nav 
klasificēti iepriekš 

518  0  0  

Izdevumi - kopā 3195272 100 3590073 100 2995755 100 
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2.1.2. attēls Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpilde atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

 
 
 
Vispārējie valdības dienesti 

                 2.1.4.tabula 

Vispārējie valdības dienesti – pamatbudžeta  izdevumi  2011.- 2012.gada izpilde  

 

Funkcionālā kategorija 2011.gada izpilde  2012.gada izpilde  
2012.gada izpilde pret 

iepriekšējo gadu % 

Vispārējie valdības 
dienesti kopā  

407143       407237          100 

t.sk.     
Izpildvara, finanšu un 
fiskālā darbība 

373 470       394149         106   

Pašvaldības budžeta 
parāda darījumi 

33 513         12038           36   

Izdevumi 
neparedzētiem 
gadījumiem 

160           1050          656  

 

 

 
Funkcionālajā kategorijā -vispārējās valdības dienesti izdevumos veido izpildvara, finanšu un 
fiskālā darbības izdevumi, pašvaldības budžeta parāda darījumi, transferti, izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem 
Pārskata gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem sastāda Ls 407 237, kas salīdzinot ar 
izdevumiem 2011.gadā nav pieauguši. 
Izpildvaras, finanšu un fiskālās darbības izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras uzturēšanai, 
tai skaitā domes uzturēšanai, deputātu atalgojums, pagastu pārvalžu uzturēšana un darbinieku 
atlīdzība. 
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Pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumi pieauguši izpildvara, finanšu un fiskālā 
darbība par 6% jeb 20679 un sastāda Ls 394149 jeb 11,3 % no kopējiem budžeta 
izdevumiem. Izdevumu būtiskākais pieaugums saistīts ar izdevumu pieaugumu darba 
samaksai, jo pamatojoties uz likumu “ Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu” ieplānoti līdzekļi naudas balvai, atvaļinājuma pabalsts.  
 
 
 
 
 
Izglītība  
Jēkabpils novada izglītības iestāžu un funkciju nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti Ls 1 
122 170, jeb 31,2 % no kopējiem budžeta izdevumiem. No izdevumiem izglītībai atalgojuma 
un sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 525 268 jeb 46.8%, kapitālie izdevumi Ls 70 400 jeb 
6.3%. Kapitālajos izdevumos iekļauti projektu: Izglītības iestāžu informatizācija, Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos izmaksas. 
Mūžizglītības programma Grundtvig „Kopienas pieeja pieaugušo nodarbināšanai laukos caur 
tūrismu” 
Pārskata gada izdevumi izglītībā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par Ls 137 161 mazāk, 
kas saistīts ar izmaksu samazinājumu kapitālajiem izdevumiem. 
Jēkabpils novada pašvaldības norēķinos ar citu pašvaldību par bērniem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Jēkabpils novadā, bet kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes pārskata gadā 
Ls 133209 jeb 11,9% no izdevumiem izglītībai. 

  
2.1.3.attēls Jēkabpils novada pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai 2011.-2012.gadā. 
 

 

2012./2013. mācību gadā novada teritorijā darbojas sešas vispārizglītojošas skolas: Ābeļu 
pamatskola, Bērzgala pamatskola, Dignājas pamatskola, Dunavas pamatskola, Rubenes 
pamatskola, Zasas vidusskola. 
Informācija par skolēnu skaitu pa izglītības iestādēm apkopota tabulā 2.1.5. 

2.1.5.tabula 

 Jēkabpils novada skolēnu skaits pa izglītības iestādēm 2012./2013. mācību gadā 
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Nr. 
p.k. 

Izglītības iestādes 
nosaukums 

Skolēnu 
skaits uz 
01.09.2012.  

Pirmsskolas 
bērni uz 
01.09.2012 

Skolēnu 
skaits uz 
01.01.2013. 

Pirmsskolas 
bērni uz 
01.01.2013. 

1. Ābeļu pamatskola 96 3 94 4 

2. Dignājas pamatskola 46 8 46 14 

3. Dunavas pamatskola 28 2 28 7 

4. Rubenes  pamatskola 75 18 73 17 

5. Bērzgala pamatskola 28 2 28 2 

6. Zasas vidusskola 134 32 134 32 

 Kopā 407 65 403 76 

 
 Ar valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs darbojas sekojoši interešu pulciņi : 
Ābeļu pamatskola – 1-4.klašu koris, vokālais ansamblis „Mazie ābolēni” folkloras kopa 
„Mikalēni”, vieglatlētikas pulciņš 2.-9.klase, tautisko deju pulciņš „Žiperi” 
 
Dignājas pamatskolā – folkloras kopa „ Dignōjīši”, mazpulki, 1.-9.klašu ansamblis, spēlēsim 
teātri  
 
Dunavas pamatskola – Ansamblis, sporta pulciņš, kokapstrādes pulciņš, skatuves runa, 
mākslas pulciņš (ar 2012.gada 1.septembri)  
 
Bērzgala pamatskola – 2.- 9. klašu sporta pulciņš, ansamblis, radošo darbu pulciņš 4.-7, 
klase, dramatiskais pulciņš, mūsdienu deju pulciņš.  
 
Rubenes pamatskolā – 1.- 4. klašu deju kolektīvs, 1.- 4.klašu koris, 1.- 4.klašu vokālais 
ansamblis,5.-9.klašu vokālais ansamblis, sporta pulciņš kokapstrādes pulciņš, jauno 
satiksmes dalībnieku pulciņš. Sākot ar 2012.gada 1.septembri vēl darbojas  vizuālās mākslas 
pulciņš un skatuves mākslas pulciņš. 
 
Zasas vidusskola – 2.-3. klašu koris, 4.-9. klašu koris, 1.-2.klašu tautisko deju pulciņš, 3.-4. 
klašu tautisko deju pulciņš,5.-6. klašu tautisko deju pulciņš,7.-9. klašu tautisko deju pulciņš, 
10.-12.klašu tautisko deju pulciņš, ansamblis 2.-5.klase, sporta pulciņš, kokapstrādes pulciņš 
5.-9.klase( līdz 2012.gada 31.decembrim),skolas avīze 5.-11.klase. Sākot ar 2013.gada 
1.decembri vēl darbojas vides izglītības pulciņš. 
 Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs starp novadiem, reģionā un valstī. Labākie 
skolēnu rezultāti reģionā un valstī apkopoti 2.1.6. tabulā. 
 
 
 
 
 

2.1.6.tabula 
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Jēkabpils novada skolēni – valsts un reģionālo olimpiāžu, SZPD lasījumu dalībnieki 

2012./2013. mācību gadā 
 

Olimpiāde, 
SZPD 
lasījumi 

Skolēna 
uzvārds, 
vārds 

Skola Klase Skolotājs 

Dalība 
(nav 

iegūta 
godalga 

) 

Iegūta vieta 

  valstī reģionā 

Vēsture 
Laura 
Briede 

Zasas 
vidusskola 

9.klase 
Sarmīte 
Upeniece 

Dalība  
valstī 

  

Skolēnu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbu 
lasījumi 

Dagnija 
Krukovska 

Zasas 
vidusskola 

12.klase 
Baiba 
Gabranova 

 3.vieta 1.vieta 

 
Atpūta, kultūra un reliģija 
Jēkabpils novada pašvaldības kultūras iestāžu uzturēšanai un funkciju nodrošināšanai 
izdevumi pārskata gadā Ls 353 125 jeb 9.8 % no kopējiem izdevumiem, kas salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu ir par Ls 12 330 vairāk, kas saistīts ar izdevumiem kapitālajiem 
izdevumiem. 2012.gadā turpinās darbs pie projekta Jēkabpils novada Kalna pagasta kultūras 
nama vienkāršotā rekonstrukcija. 

 
2.1.4.attēls Jēkabpils novada budžeta izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai 2011. un 

2012.gadā 
 
Novadā kultūras pakalpojumu pieejamība nodrošināta  6 kultūras namos un 4 brīvdabas 
estrādēs: Ābeļu tautas nams un brīvdabas estrāde,  Dunavas kultūras nams, Kalna kultūras 
nams, Leimaņu tautas nams  un brīvdabas estrāde, Rubenes kultūras nams un brīvdabas 
estrāde, Zasas kultūras nams, Dignājas estrāde. 
Pagastu kultūras iestādes novada iedzīvotājiem piedāvā iespēju aktīvi un radoši pavadīt brīvo 
laiku 27 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos:  
 
Ābeļu pagasts – amatierteātris, sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”, vīru ansamblis „Pieci 
+”; 
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Dignājas pagasts – sieviešu ansamblis „ Madaras”, dramatiskais pulciņš, folkloras kopa 
„Dignōjīši” , 
Dunavas pagasts – sieviešu vokālais ansamblis „ Variācija”, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„ Luste”, senjoru deju kopa „Cielavas´, 
Kalna pagasts – dramatiskais kolektīvs, līnijdejas, 
Leimaņu pagasts – ansamblis, 
Rubenes pagasts – deju kolektīvs „ Rasa”, ansamblis „Kantilēna”, Ansamblis A”RE, bērnu 
ansamblis, bērnu teātra pulciņš, senjoru dāmu deju kopa „ Peonijas”, folkloras kopa „ 
Kāre”,,sporta pulciņš; 
Zasas pagasts – jauniešu deju kolektīvs „ Solis”, bērnu deju kolektīvs, sieviešu ansamblis, 
amatierteātris, bērnu ansamblis „ Smaidiņi”, bērnu dramatiskais kolektīvs, Jēkabpils novada 
koris ”Putni”, apvienojot dziedātājus no novada pašvaldības pieciem pagastiem- Ābeļu, 
Zasas, Kalna, Leimaņu un Rubeņu.  
 . 
Starptautiskajā folkloras festivālā „ Baltica-2012” – piedalījās 2 folkloras kopas: Dignājas 
pagasta folkloras kopa - Dignōjīši” un Rubenes pagasta folkloras kopa „Kāre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.5.attēls Flokloras kopa „Dignōjīši” un „ Kāre” - Baltica - 2012 

 
   Kultūras namos liela uzmanība veltīta mūžizglītībai. Rubenes kultūras nams sadarbībā ar 
Zasas vidusskolu ir partneri ES Mūžizglītības Comenius apakšprogrammas reģionālās 
partnerības projekta „ Cross border cooperation between reģions in Latvia and 
Romania to improve educational offer” /COACTION/ ( Pārrobežu sadarbība starp 
reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanā). Šī starptautiskā projekta 
ietvaros kultūras namā notiek svešvalodas ( angļu valoda) apmācības. 
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Novadā izveidojusies tradīcija kopējiem svētkiem: 

� Politiski represēto pasākums – martā;  
2012.gada 23. martā Rubenes kultūras namā notika Jēkabpils novada politiski represēto 
atceres pasākums. Kā katru gadu, pavasarī uz pasākumu tiek aicināti politiski represētie  
iedzīvotāji no septiņiem novada pagastiem. 

 
  2.1.6.attēls – Politiski represēto pasākums Rubenes kultūras namā 
 

 
� Novada svētki – maijā, 

 
Novada svētkus šogad rīkoja Kalna, Leimaņu, Zasas un Rubenes   pagasti. 
Svētki tika svinēti trīs dienas, un to norises sākās jau ceturtdienas, 17.maija, pēcpusdienā. 
Kalna pagasta doktorātā skanēja Literāri muzikālās pēcpusdiena „Kas būtu mēs bez 
mīlestības…” 
 
Otrais svētku pasākums notika piektdien, 18. maijā Leimaņu pagastā – Latvju zīmju parkā. 
Šis pasākums izcēlās ar etnogrāfiski krāšņu atklāšanu, par ko bija gādājis Leimaņu 
Tautas nama vadītājs Gints Audzītis – viņš pats uz atklāšanas ceremoniju ieradās 
zirga mugurā, stalti nesot novada karogu Arī sagatavotā tautasdziesmu kompozīcija 
radīja pacilājošu svētku noskaņu. Tautas mūzikas koncertā „Es mācēju, es 
dziedāju” piedalījās folkloras kopas „Dignojīši”, „Kāre”, „Raksti”, „Lākači” un tautas 
mūzikas ansamblis „Rakari” no Daugavpils. 
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2.1.7.attēlā: Svētku atklāšana Leimaņu pagastā – Latvju zīmju parkā 
 
Lielā svētku diena – 19. maijs – tika atklāta Zasas pagasta laukumā. 
 

 
2.1.8.attēls Deju uzvedums „Saule sēja sudrabiņu” Zasas pagasta laukumā. 
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19. maijā vakarā Rubenes pagasta brīvdabas estrādē skanēja novada svētku noslēguma 
pasākums „Zem debestiņas, zem vienas saules” 
 
 

� Saimnieku – saimnieču diena – jūlijā,  
Ikgadējais Jēkabpils novada pasākums „Saimnieku un saimnieču diena” šogad ir aizvadīta 
sestdien, 28. jūlijā, Dignājas parka estrādē. 
Pasākuma galvenais mērķis bija skates „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2012” laureātu  
godināšana. 

 2.1.9. attēls Dignājas pagasta kultūras pasākumu 

organizatore Ieva Dreimane (no kreisās) viesus sagaidīja ar īpašām pļavas zālītēm un laba 

vēlējumiem. 

 
 2.1.10. attēls Saimnieku – saimnieču dienas dalībnieki Dignājas estrādē 
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2.1.11.attēls Jēkabpils novada sakoptākais pagasts – Rubenes pagasta darbinieku kolektīvs 

 

 
 

� Senioru diena – oktobrī. 
Novada Senioru dienas pasākums Leimaņu tautas namā 

 
2.1.12.Senjoru pasākumā  
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� Godina stiprās ģimenes pasākumā „Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot” 
Mūsu novada stiprākie pāri – Zelta kāzu gaviļnieki Māra un Jānis Jankovski, 
Elvīra un Jānis Tretjaki, Janīna un Imants Miķelāni tika aicināti ieņemt vietas 
Goda krēslos un saņemt Zelta kāzu apliecības. 

 
2.1.13.attēlā Zelta kāzu gaviļnieki Māra un Jānis Jankovski, Elvīra un Jānis Tretjaki, Janīna 

un Imants Miķelāni 

 
� Novada lauksaimnieku gada noslēguma pasākums- Zemnieku balle – novembrī 

Šogad pasākums notika Zasas kultūras namā, kur katru sagaidīja Pāvuls un Prātnieks, 
cenšoties notirgot piespraudītes ar loterijas numuriem un mēģinot iestāstīt, ka loterijā būšot 
traktors. 

 
2.1.14.attēls No zemnieku balles pasākuma – Pāvuls, Prātnieks un Pietuka Krustiņš. 
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� Valsts svētku pasākums - 18. novembrī -  Rubenes kultūras namā 

 
Goda raksti un Atzinības raksti šī pasākuma laikā tika piešķirti 48 novada iedzīvotājiem 
šādās nominācijās: 

Skolotājs; Jaunietis; Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks; Sabiedriskais 
darbinieks; Uzņēmējs; Jubilārs; Ģimene; Aktīvais pensionārs.  

 
      2.1.15.attēlā – Goda rakstu nominācijā ”Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks”  

saņem Gunta Dimitrijeva.  

                                    
 
Sporta pasākumi 2012. gadā. 
 2012. gadā Jēkabpils novada pašvaldība organizēja 14 sporta pasākumus – gan 
individuālas sacensības, gan sporta spēles, gan sporta svētkus. 

2.1.7.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības sporta pasākumi 2012.gadā 

Nr. 
p.k. 

Pasākums Vieta Mēnesis 

1. Volejbola kauss Zasas pagasts Janvāris 
2. Ģimeņu sporta diena Dignājas pagasts Februāris 
3. Galda spēļu turnīrs Rubenes pagasts Marts 
4. „Zoles” kauss Dunavas, Leimaņu 

pagasts 
Aprīlis 

5. Bērnu un jauniešu svētki Rubenes pagasts Maijs 
6. Makšķerēšanas sacensības Dunavas pagasts Maijs 
7. Volejbola turnīrs Zasas pagasts Jūnijs 
8. Basketbola un pludmales 

volejbola turnīrs 
Dunavas pagasts Jūlijs 

9. Jēkabpils novada sporta svētki Rubenes pagasts Augusts 
10. Starpnovadu sporta svētki Ābeļu pagasts Augusts 
11. Futbola kauss Dignājas pagasts Septembris 
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12. Olimpiskā diena Visas novada skolas Septembris 
13. Florbola kauss Zasas pagasts Oktobris 
14. Lāčplēša dienas skrējiens Ābeļu pagasts Novembris 

 
 

 
2.1.16 attēls   Olimpiskajā dienā Zasas skolēni veido Olimpisko spēļu simbolu – 5 apļus. 
 
Jēkabpils novada pašvaldības komanda piedalījās „Starpnovadu sporta svētkos”, kas notika 
mūsu novada Ābeļu pagastā. Starpnovadu sporta spēles startēja Jēkabpils pilsēta un trīs 
novadi – Jēkabpils, Krustpils un Viesītes. Ar lielu prieku varam paziņot, ka esam arī šo spēļu 
laureāti. 

  2.1.17. attēls Novada sporta pasākumu koordinators Indars 

Mucenieks ar izcīnīto kausu par 1.vietu Starpnovadu sporta svētkos. 
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Bibliotēkas  

 
Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 2012.gadā darbojas 11 pašvaldības publiskās  
bibliotēkas. Piesaistīto lasītāju skaits kopā ir 1738 lasītāji, kas ir par 34 lasītājiem mazāk nekā 
2011.gadā, bet izsniegumu skaits kopā samazinājies par 1012. Jēkabpils novada bibliotēku 
darba rādītājus skat. 2.1.8.tabulā. 
 
 
. 
                  2.1.8. tabula 

Jēkabpils novada publisko bibliotēku darba rādītāji 2011. un  2012.gadā 

2011.gads 2012.gads 
Nosaukums lasītāju 

skaits 
apmeklējumu 
skaits 

izsniegumu 
skaits 

lasītāju 
skaits 

apmeklējumu 
skaits 

izsniegumu 
skaits 

Ābeļu 
bibliotēka 

268 3 477 13 246 267 3142 11717 

Dignājas 
bibliotēka 

212 5 129 7 747 200 3832 6801 

Dunavas 
bibliotēka 

281 16 607 8 681 278 23750 12146 

Tadenavas 
bibliotēka 

52 662 1 029 52 683 1090 

Kalna 
bibliotēka 

139 2 771 4 419 141 2182 3239 

Mežzemes 

bibliotēka 
125 1 650 3 562 120 1614 3892 

Leimaņu 
bibliotēka 

167 5 527 6 062 188 5482 5987 

Rubeņu 
bibliotēka 

222 3 176 5 001 220 3196 5405 

Slates 
bibliotēka 

96 2 152 3 481 89 2063 3260 

Liepu 

bibliotēka 
75 1 466 5 104 68 1228 4903 

Zasas 
bibliotēka 

135 10 320 5 850 115 5652 4730 

Kopā 1 772 52 937 64 182 1738 52 824 63170 
 
 
 
Piesaistīto lasītāju skaits pa bibliotēkām analizēts 2.1.18. attēlā Jēkabpils novada publisko 
bibliotēku lasītāju skaits 2011. un 2012.gadā 
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2.1.18.attēls Jēkabpils novada publisko bibliotēku lasītāju skaits 2011. un 2012.gadā 

 
 
Pārskata gadā bibliotēkām nopirktas grāmatas par Ls 5 850, kas ir Ls 743 vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. 
 
 
Sociālā aizsardzība 
 
     Sociālā dienesta darbībā tiek ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, 
pašvaldības nolikums, sociālā dienesta nolikums, domes lēmumi, rīkojumi. Sociālā dienesta 
darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada budžeta līdzekļiem 
     Sociālā dienesta darbu koordinē un vada Sociālā dienesta vadītāja.      
 Lai iedzīvotājiem sociālā darba speciālists būtu pieejams pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, 
katrā pagasta pārvaldē pieņem sociālā dienesta  darbinieks, kura darba laiks ir saskaņots ar 
pagasta pārvaldes darba laiku.  
Pārskata gadā sociālās aizsardzības funkcijas nodrošināšanai budžeta izdevumi kopā Ls 
274880 , tai skaitā bāriņtiesas uzturēšanai Ls 47719; atbalstam gados veciem cilvēkiem Ls 
21365; sociālā dienesta uzturēšanai un norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem Ls 
115446; pārējām sociālajām funkcijām Ls 90350. 
2012.gadā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus saņēmušas 844 personas. Trūcīgas 
personas statuss piešķirts 636 personām no 227 ģimenēm. Salīdzinot ar 2011.gadu trūcīgo 
personu skaits  samazinājies par 92 personām. 
Sociālās aizsardzības budžets 2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies par Ls 
2067. ( skat 2.19.attēlu) 
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2.1.19.attēls 

Jēkabpils novada pašvaldības sociālās aizsardzības 2011.- 2012.gada budžeta izpilde 

 

 

 2.1.9.tabula 

         Jēkabpils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti iedzīvotājiem  

 
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai vidēji gadā vienai personai 
izmaksāti Ls 170,14,  jeb mēnesī Ls 26,75. Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personai 6,36 mēneši. 

• Novada pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi par 37 personu, summa – Ls 59 360  
• Novada pašvaldības nodrošināti sociālie pakalpojumi 17 personām par summu Ls 15 019 

2011.gads 2012.gads 
Rādītājs Personu 

skaits 
Ls 

Personu 
skaits 

Ls 

 Sociālā palīdzība kopā 847 106 524 844 93 513 
tai skaitā     
pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai 

414 73 291 345 58 698 

dzīvokļa pabalsts 479 9 800 497 10 355 
pabalsts brīvpusdienām 133 5 928 134 7 262 
pabalsts veselības aprūpei 1 150 14 1 655 
vienreizējais pabalsts ārkārtas 
situācijā 

20 9 307 28 3 123 

pabalsts –sociālās garantijas 
bāreņiem un audžuģimenēm 14 8 048 21 12 420 

pabalsts bērnu izglītībai, 
audzināšanai 0 0 0 0 
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• Bezdarbnieku stipendijas - izmaksātas Ls 32832 
• Ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojumus saņēma 3 personas 

Sociālais dienests sadarbībā ar Valsts Bērnu Fondu un sertificētiem psihologiem, ir radis 
iespēju 6 vardarbībā cietušiem bērniem sniegt rehabilitāciju dzīvesvietā.  

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu nodrošina piedalīties Eiropas Sociālā 
fonda  pasākumā „Darba prakse ar stipendiju”. 
Sociālais dienests nodrošina izsniegšanu trūcīgām personām AS „Latvenergo” dāvinājuma 
kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” elektrības patēriņa apmaksai vienai 
mājsaimniecībai. Pārskata gadā izsniegtas 62 elektrības norēķinu kartes ģimenēm ar bērniem 
par summu Ls 3 297.  

Sociālā dienesta darbinieki kopīgi ar bāriņtiesas darbiniekiem risina dažādas 
problēmas ģimenēs, veic padziļinātu darbu ar riska ģimenēm, sastāda ģimenes palīdzības un 
atbalsta programmas, sniedz atzinumus par vecāku spējām rūpēties par bērniem.  
        
 
Bāriņtiesa 

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir izveidota 2009.gada 1.oktobrī, pamatojoties uz Jēkabpils 
novada domes sēdes lēmumu (2009.gada 20.augusta protokols Nr.5, 1§) (turpmāk tekstā – 
bāriņtiesa). Bāriņtiesa darbojas vadoties no saistošajiem normatīvajiem aktiem, 
publiskajiem tiesību principiem un saskaņā ar Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikumu, 
kurš apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu (protokols Nr.8, 
35§). Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 4.panta otrajai daļai un 17.panta nosacījumiem, bāriņtiesa 

prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesības un tiesisko interešu 

aizsardzību, tai skaitā arī, izskata iesniegumus un sūdzības, izšķir domstarpības, piedalās 

lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus pēc tiesas pieprasījuma, sadarbojas ar valsts un 

pašvaldības iestādēm, informē sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, 

kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama 

palīdzība, sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības ir 

vērsusies bāriņtiesā, kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai 

aizgādnībā esošu personu kriminālprocesā, pieņem lēmumus, saskaņā ar lietā iegūtajiem 

materiāliem, veic apliecinājumu un citu uzdevumu izpildīšanu. 

Bāriņtiesa, izpildot amata pienākumus septiņos Jēkabpils novada pagastos, ir pārņēmusi 
un iesākusi lietas, atbilstoši ierosinot administratīvo procesu, no kurām pārskata periodā 162  
lietas bija aktīvas, 

Viens no svarīgākajiem bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, nodrošinot 
vislabākās bērnu intereses. Atbilstoši faktiskajai situācijai, 2012.gadā bāriņtiesa ir 
pieņēmusi 55 lēmumus: par nepilngadīgo personu kontu slēgšanu un naudas līdzekļu 
noguldīšanu uz citiem kontiem, par atzinumu sniegšanu tiesai, par aprūpes tiesību atņemšanu 
un atjaunošanu vecākiem, par aizgādņu iecelšanu un atlaišanu, par aizbildnības nodibināšanu, 
par aizbildņu iecelšanu un atlaišanu, par bērnu ievietošanu aprūpes iestādēs, par bērnu 
izņemšanu no aprūpes iestādes, par atļauju nepilngadīgo vārdā pieņemt viņiem pienākošo 
mantojumu, par uzturēšanās pārtraukšanu audžuģimenē, par bērnu ievietošanu audžuģimenē, 
par ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, par audžuģimenes statusa 
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piešķiršanu. Vislielākais lēmumu skaits 2012.gadā tika pieņemts par Kalna pagasta teritorijā 
esošajām personām (16 lēmumi), bet Leimaņu pagasta ģimene tika novērtēta kā piemērota 
audžuģimenes pienākumu veikšanai, apguva audžuģimenes apmācības un veiksmīgi 
nokārtoja eksāmenu, kā rezultātā Jēkabpils novada bāriņtiesa pieņēma lēmumu par 
audžuģimenes statusa piešķiršanu un ievietoja 3 Jēkabpils novada bērnus šajā ģimenē. 
Papildus ir pieņemti 2 vienpersoniskie lēmumi. 

Pildot bāriņtiesas funkcijas, katrā lietā tiek ievietoti nepieciešamie dokumenti objektīva 
lēmuma pieņemšanai. Lai pieņemtu motivētus lēmumus, bāriņtiesa ir gatavojusi lietas, 
savācot dažādus materiālus: ziņas, informāciju un atzinumus no trešajām personām, veicot 
apsekošanas, sarunas. 2012.gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 466 izejošos dokumentus lietu 
materiālu nodrošinājumam, veikusi aptuveni 1698 konsultācijas, pārrunas un 531 
apsekošanas gan aprūpes iestādēs, gan ģimenēs. Jēkabpils novada bāriņtiesa ir griezusies 
policijā ar lūgumiem ierosināt krimināllietas par personām, kuru darbībā tika konstatēta 
vardarbība pret nepilngadīgajiem, notika sadarbība ar psihologiem, narkologiem, psihiatriem 
un ģimenes ārstiem. Plaša sadarbība tika veikta ar citām bāriņtiesām un sociālajiem 
dienestiem visā Latvijas Republikas teritorijā.  

Atbilstoši Jēkabpils novada bāriņtiesas iesniegtajām prasībām par aizgādības tiesību 
atņemšanu, tiesas ir pieņēmušas spriedumus un apmierinājušas visas prasības par 
pieņemtajiem lēmumiem 2012.gadā. Jēkabpils novada bāriņtiesa ir pārstāvējusi nepilngadīgo 
intereses tiesā kā šo personu interešu pārstāve. 2012.gadā neviens no Jēkabpils bāriņtiesas 
lēmumiem netika apstrīdēts. 

Saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem, bāriņtiesu darba kontroli un uzraudzību 

veic Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 
2012.gada jūnijā Latvijas Republikas Tiesībsargs, atbilstoši savai kompetencei, pieprasīja 
lietas materiālus, izvērtēja tos un atzina Jēkabpils novada bāriņtiesas darbību kā atbilstošu 
personas interesēm. 2012.gada jūlijā tika veikta Labklājības ministrijas izlases veida vienas 
lietas visu dokumentu pārbaude, kuras rezultātā konstatēts, ka Jēkabpils novada bāriņtiesa 
darbojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, 
veicot pārbaudi 2013.gada 11.janvārī, tai skaitā arī par veikto bāriņtiesas funkciju izpildi 
2012.gadā, Jēkabpils novada bāriņtiesas darbs tika atzīts par ļoti labu.  

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir veikusi uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Jēkabpils 
novada iedzīvotājiem (darījumu apliecināšana, testamentu sastādīšana un atsaukšana, 
pilnvaru sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, kopiju, norakstu, izrakstu pareizības 
apliecināšana, nostiprinājumu lūgumu sastādīšana, parakstu apliecināšana u.c.), iekasējot 
valsts nodevu LVL 1889,00 apmērā (lielākie ienākumi Ābeļu pagasta pārvaldē - LVL 864,00 
un Rubenes pagasta pārvaldē – LVL 331,00). 

 
 
 

 

 
Ekonomiskā darbība 
Ekonomiskās darbības izdevumi pārskata gadā samazinājušies par Ls 186 617 un sastāda Ls 
175 503 jeb 4,9% no kopējiem budžeta izdevumiem. Izdevumu samazinājums saistīts ar 
izmaksu samazinājumu kapitālajiem izdevumiem par Ls 129795. Izdevumi vispārējiem 
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nodarbinātības pasākumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras projekta ietvaros, sastāda Ls 
33527.  Vislielākos izdevumus Ls 107 934 jeb 61.5% sastāda izdevumi transportam.   

 
2.1.20.attēls Jēkabpils novada pašvaldības ekonomiskā darbība budžeta izpilde 2011.-

2012.gadāi 
 
 
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
Pārskata gadā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izmaksas Ls 812782 jeb 22.6% no 
kopējiem izdevumiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar izmaksām kapitālajiem 
izdevumiem Ls 505037, kas ir par Ls 397 517 vairāk nekā 2011.gadā. Kapitālo izdevumu 
izmaksas saistītas ar realizēto projektu skaita palielināšanos. 
 

 
2.1.21.attēls Jēkabpils novada pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana budžeta 

izpilde 2011.-2012.gadā. 

 
Vides aizsardzība 
Vides aizsardzības izmaksas pārskata gadā sastāda Ls 430 475, kas ir par Ls 291 578 vairāk 
salīdzinot ar 2011.gadu.Izmaksu pieaugums saistīts ar kapitālo izmaksu pieaugumu pa Ls 
336 029, kas pārskata gadā sastāda Ls 356 561.Vides aizsardzības izmaksas sastāda 
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atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu apsaimniekošana un bioloģiskās daudzveidības un 
ainavas aizsardzība. 
 
 

 
2.1.22.attēls Jēkabpils novada pašvaldības vides aizsardzība budžeta izpilde 2011.-

2012.gada izpilde. 

 
 
 
 
 
 
2.2. Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izpilde 
Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada speciālais budžets apstiprināts 16.02.2012. protokols 
nr.3.;83. lēmums ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.5 „Par 
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”. ”. Sakarā ar nepieciešamību 
veikt korekcijas starp ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām 2012.gada laikā 
Jēkabpils novada domes apstiprinātajā pamatbudžetā izdarīti grozījumi. Informācija 
pašvaldības mājas lapā jekabpilsnovads.lv uz saiti 
http://jekabpilsnovads.lv/lv/saist_noteikumi/  
 
 Speciālā budžeta ieņēmumus sastāda dabas resursu nodoklis, nenodokļu ieņēmumi un  valsts 
budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam. Pārskata gadā speciālā budžeta 
ieņēmumi sastāda Ls 140 390, tai skaitā valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 84,7% jeb Ls 
118 960. Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu ir mazāki par 2,6%, 
jo saņemta par Ls 18 594 valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija mazāk. 
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2.2.1.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2011.- 2012. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde un 

2013.gada plāns  

Rādītāja nosaukums 

2011.gada 
budžeta 
ieņēmumi 
izpilde Ls  

2012.gada 
budžeta 
ieņēmumi 
izpilde Ls  

2013.gada 
budžeta 
ieņēmumi 
plāns Ls  

Ieņēmumi 144086 140390 113202 

Dabas resursu nodoklis  6218 13154 7000 

Nenodokļu ieņēmumi 214 164 0 

 Valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 137554 118 960 106202 

Pašvaldības budžeta transferti 0 8112 0 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 44836 1289 50 522 

Pavisam kopā 188922 141679 163 724 

 
Speciālā budžeta izdevumi 2012.gadā sastāda 140 629 lati.  2012.gada 75 % speciālā budžeta 
līdzekļi izlietoti pakalpojumiem par ceļu un ielu uzturēšanu..  Kapitālie izdevumi izlietoti Ls 
20 000 kā līdzfinansējums projektam „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas 
pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” Nr. KPFI1.32. 
 
 
 

2.2.2.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2011.- 2012. gada speciālā budžeta izdevumu izpilde un 

2013.gada plāns  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rādītāji 

2011.gada 
budžeta 
faktiskā 

izpilde Ls 

2012.gada 
budžeta  
faktiskā 
izpilde Ls 

2013.gada  
budžeta 
plāns Ls 

Uzturēšanas izdevumi 130 938 110273 142023 

Pakalpojumi 116 836 105445 139023 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs 1 626 3001 2500 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 225 500 

Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem 12 476 1602 0 

Kapitālie izdevumi 9 587 30356 4700 

Izdevumi- kopā 140 525 140629 146723 
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2.3.Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2012.gadā 
 
 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieņēmumos sastāda Ls 625. Ziedojumi saņemti  Ls 300 no 
fiziskām personām transporta pakalpojumu nodrošināšanai Zivju fonda projektam, Ls 50 no 
SIA “ Alko”; Ls 100 no SIA “Sedumi”; Ls 25 no zemnieku saimniecības “ Stabiņi” ; Zasas 
kultūras nama pasākumam, Ls 150 no AS Swedbank labdarībai. Ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumi Ls 664, tai skaitā ekanomiskā darbība Ls 274, kultūrai Ls 276; sociālā aizsardzība 
Ls 114. 
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām ziedojumi un dāvinājumi sastāda Ls 1289. 
 
 
 
 
3. Jēkabpils novada pašvaldības informācija par 2013.gada budžetu 
 
Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžets 2013.gadam apstiprināts ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.2.no 24.01.2013.gada sēdes lēmumu Nr.50 (protokols Nr.1) Informācija 
pašvaldības mājas lapā jekabpilsnovads.lv uz saiti 
http://jekabpilsnovads.lv/lv/saist_noteikumi/  
 
 
Jēkabpils novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t. i. izslēgti savstarpējie darījumi. 
Budžetu veido Jēkabpils novada administrācijas, finanšu un ekonomikas nodaļas un septiņu 
pagasta pārvalžu budžeti. 
 
 

3.1 Pamatbudžeta plānotie  ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā 
 

 
 PAMATBUDŽETA PLĀNOTIE IEŅĒMUMI 2013.gadā  

 
 
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta 
transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. Budžeta 
ieņēmumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi 
par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” un likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” atbilstoši 
reāli prognozētajiem ieņēmumiem. 
Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā plānoti Ls 2 594                                                    
268 apjomā , kas ir par Ls 681 537 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā. Tas saistīts ar 
mērķdotācijas piešķiršanas kārtību 8 mēnešiem.  Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu 
Ls 571 202 plānotie finanšu resursi ir Ls 3 165 470. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz 
gada beigām Ls 47 453.  
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Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta 
transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. Pēc 
3.1.1.attēla redzama plānoto budžeta  līdzekļu ieņēmumu struktūra.        
 

 
        attēls 3.1.1 Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumu struktūra 

 
Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. 
Nodokļu ieņēmumus sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 954 859 jeb 36,7 % no 
ieņēmumu kopējā apjoma un nekustamā īpašuma nodokļi Ls 175 378. Nodokļu ieņēmumi 
plānoti Ls 1 113 0237 apjomā un ir 43.3% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi plānoti par Ls 11 522  vairāk nekā 2012.gadā..  
Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, šajā 
gadā plānots iekasēt Ls 175 378, kas budžeta ieņēmumos veido 6,7%.  
Šī nodokļa maksājumus veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, kas šajā 
gadā plānoti Ls 164 591, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām – Ls 5 177 un nekustamā 
īpašuma nodoklis par mājokli Ls 5 610. 
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi 
no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma 
pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti Ls 36 735, tas ir 1,4% no kopējiem 
ieņēmumiem.  
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi 2013.gada budžetā plānoti Ls 256 182, tas 
sastāda 9,8% no kopējiem ieņēmumiem. 
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām 
pašvaldībām un valsts budžeta. 2013. gadā tie plānoti Ls 1 171 114 apjomā, kas sastāda 
45,1%.  Lielāko šo ieņēmumu daļu veido dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
Ls 666286, tas ir 56,8%.  
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 PAMATBUDŽETA PLĀNOTIE IZDEVUMI 2013.gadā 
 

 
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, 
ņemot vērā 13.12.2009. grozījumus Nr.1404 un Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” un apstiprinātajai Attīstības programmai 
2012.-2018.gadam. Atbilstoši Attīstības programmai galvenās prioritātes 2013.gadā un 
turpmākajos gados ir: 
1. Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības nodrošināšana un attīstība; 
2. Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība; 
3. Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta  attīstība; 
4. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība. 

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2013. gadā plānoti Ls 2995755 , kas ir 
par Ls 826 446 mazāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 2 641 606, jeb 
88,2 % no kopējiem izdevumiem, izdevumi kapitālajiem izdevumiem sastāda Ls 354 149 jeb 
11,8 % no kopējiem izdevumiem. 
Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls 716 821 apmērā, 
Ābeļu pagasta pārvaldei Ls 345 248, Dignājas pagasta pārvaldei Ls 214 961, Dunavas 
pagasta pārvaldei Ls 222 944, Kalna pagasta pārvaldei Ls 139 635, Leimaņu pagasta 
pārvaldei Ls 259 883, Rubenes pagasta pārvaldei Ls 38 7332, Zasas pagasta pārvaldei Ls 451 
331, finanšu un ekonomikas nodaļai Ls 2 196 521. Konsolidācija veikta par Ls 1 938 911.  
Izdevumi budžetā plānoti atbilstoši pašvaldības budžeta funkcionālajām kategorijām( skatīt 
3.1.2. attēlu) : 
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas Ls 507392; 
Sabiedriskā kārtības un drošibas nodrošināšanai Ls 4191; 
Ekonomiskā darbība Ls 192304 
Vides aizsardzība Ls 110400 
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana Ls 131121 
Mājokļu attīstībai Ls 394988 
Veselība Ls 14821 
Atpūta, kultūra un reliģija Ls 358585 
Izglītība Ls 986018 
Sociālā aizsardzība Ls 295935 
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attēls3.1.2. Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumu struktūra atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām  

 
 

3.2. Speciālā budžeta plānotie  ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā 
 

 

Jēkabpils novada pašvaldības speciālais budžets 2013.gadam apstiprināts ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.3. no 24.01.2013.gada sēdes lēmums Nr.51 (protokols Nr.1) Informācija 
pašvaldības mājas lapā jekabpilsnovads.lv uz saiti 
http://jekabpilsnovads.lv/lv/saist_noteikumi/  

 

 Speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadam plānoti Ls 113 202, ko sastāda valsts budžeta 
mērķdotācija ceļu fondam Ls 106 202 un dabas resursu nodoklis Ls 7000. Speciālā budžeta 
ieņēmumu samazinājumu sastāda valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācijas samazinājums par 
Ls 11 508.  
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attēls 3.2.3. Jēkabpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

Speciālā budžeta izdevumi 2013.gadā plānoti kopā Ls 163 724. Speciālā budžeta izdevumu 
segšanai iekļauts naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu Ls 50522..Pakalpojumu apmaksai 
plānoti izlietot Ls 154 133 (94,2%).Kapitālajiem izdevumiem plānoti  Ls 9590  (5,8 %) no 
kopējiem izdevumiem, Lielākos izdevumus sastāda izdevumi pakalpojumiem un precēm  Ls 
154  133 ( 94,1% ). 
Novada ceļu fondā plānoti izdevumi Ls 146 723, tai skaitā  

• Ls 139 023 plānoti satiksmes drošibas uzlabošanai,  
• Ls  2500 plānoti ceļa zīmju iegādei un uzstādīšanai,  
• Ls 500 nodevu nomaksai par ielu un ceļu kadastra izziņām,  
• Ls 4700 pamatlīdzekļu iegādei. 

 Izdevumi apkārtējās vides uzlabošanai un aizsardzībai plānoti Ls 17001, tai skaitā 
• Ls 7924 pakalpojumiem,  
• Ls 4187 stādāmā materiāla un inventāra iegādei, 
• Ls 4890 pamatlīdzekļu iegādei. 

 Speciālajā budžetā uz gada beigām nav plānots līdzekļu atlikums.  
 
 

 Ziedojumi un dāvinājumi 
 
Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem iekļauts 
līdzekļu atlikums uz pārskata gada beigām Ls 1 289, ko plānots izlietot pakalpojumu 
apmaksai un materiālu iegādei A.Grīna piemiņas vietas labiekārtošanai Ls 500, dažādiem 
kultūras pasākumiem Ls 150, sociāla rakstura pasākumiem Ls 500. Atlikums uz gada beigām 
netiek plānots. 
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4.Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

4.1.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Īpašuma veids 
Atlikusī bilances 

vērtība uz 
 31.12.2010. Ls 

Atlikusī bilances 
vērtība uz  

31.12.2011. Ls 

Atlikusī bilances 
vērtība uz 

31.12.2012. Ls 

Dzīvojamās ēkas 300 810 313 289 285 043 

Nedzīvojamās ēkas 2 208 658 2 313 355 2 626 034 
Transporta būves 2 585 550 2 302 839 1 901 744 
Zeme zem ēkām un 
būvēm 

283 800 260 731 266 349 

Kultivētā zeme 418 886 437 427 461 784 
Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

19 771 19 771 19 771 

Pārējā zeme 425 807 417 958 424 426 
Inženierbūves 662 760 620 282 1 011 987 
Pārējais nekustamais 
īpašums 

76 981 718 477 675 946 

Pazemes un 
bioloģiskie aktīvi 

1 745 902 1 699 392 1 783 567 

Mežaudzes 136 697 134 794 144 850 
 

 

 

5. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas 

5.1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
Jēkabpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (pašvaldības 
līdzdalība 100%) uz 2012.gada beigām sastāda Ls 18 350.Veikta ieguldījumu pārvērtēšana 
atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem un kopējais samazinājums ir Ls 8605. 
Gada laikā veikta ieguldījuma pārvērtēšana SIA „Rubenes aptieka” un ieguldījums 
samazinājies par Ls 419 un uz gada beigām sastāda Ls 3 321 
Ieguldījumu vērtība palielināta SIA „Zasas aptieka” par Ls 23 un uz gada beigām sastāda Ls 
7 391. 
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Ieguldījumu vērtība pamatojoties uz darbības rādītājiem samazināta SIA „Rubenītis” par Ls 
8209 un uz gada beigām sastāda Ls 7638. 
 

5.2. Pārējie finanšu ieguldījumi 
 
Pārējos finanšu ieguldījumos iekļauti SIA "Vidusdaugavas SPAAO" Reģ.Nr. 55403015551 
742 kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas vērtība Ls 1.00 par summu Ls 742 ar ieguldījuma 
2.52% un SIA "Jēkabpils autobusu parks" 132007 kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas 
vērtība Ls 1.00 par summu Ls 132 007 ar ieguldījuma 12%. 
 

6. Pašvaldības finanšu saistības 
6.1.Aizņēmumi 

 
Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem 
pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un 
apjomā. 
 2012.gadā veikta aizņēmumu atmaksa Ls 250 084. Pārskata gadā pašvaldība noslēgusi 
līgumus ar Valsts kasi aizņēmumiem projekta „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmskolas mācību iestādē un  Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā „ par Ls 140 314 un projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Rubenes pagasta Rubeņu ciemā.” par Ls 199 548.                                                                                                       

6.1.1. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie aizņēmuma līgumi.  
 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 
parakstīša
nas 
datums 

Aizņēmu
ma         
atmaksas 
termiņš 

Aizņēmu
ma 
summa 
Ls 

Parāds uz 
2012. 
gada 
sākumu 

Parāds uz 
2012. 
gada 
beigām 

1 2 3 4 5 6 7 

Valsts 
kase 
 

ERAF projekts 
Nr.3DP/3.2.1.3.2/10/APIA/CFLA/066/023 
"Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes 
drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā" 

29.09. 
2011. 

 

20.09 
2021. 
 

74 245 
 

58 107 
 

0 
 

Valsts 
kase 
 

Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra 
ēkas un teritorijas vienkāršotā konstrukcija 

06.07. 
2010. 

 

20.06. 
2020. 
 

78 549 
 

14 371 
 

5 879 
 

Valsts 
kase 

Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas 
vienkāršotā rekonstrukcija 

27.05. 
2010. 

 

20.03. 
2020. 
 

24 319 
 

23 099 
 

20 299 
 

Valsts 
kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa 
rekonstrukcija 

20.11. 
2006. 

 

20.11. 
2031. 
 

126 338 
 

89 838 
 

83178 
 

Valsts 
kase 

Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas 
rekonstrukcija 

06.07. 
2010. 

 

20.06. 
2020. 
 

81 935 
 

11 691 
 

2 831 
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Valsts 
kase 

Ābeļu pagasta sorta zāles jaunbūve 
29.07. 
2010. 

 

20.07. 
2030. 
 

215 000 
 

11 422 
 

       0 
 

Valsts 
kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un 
energoefektivitātes paaugstināšana 

15.08. 
2005. 

 

20.07. 
2025. 
 

65 000 
 

46 190 
 

42 770 
 

Valsts 
kase 

Rubenes kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija 

19.05. 
2009. 

 

20.04. 
2014. 
 

45 816 
 

18890 11 334 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 
01.07. 
2003. 

 

20.03. 
2023. 
 

30 000 
 

17 520 
 

15 960 
 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 
 

29.06. 
2004. 

 

20.06. 
2024. 
 

225 000 
 

188 000 
 

180 000 
 

Valsts 
kase 

Pagasta administratīvās ēkas iegāde un 
remonts (Zasas pagasts) 

17.09. 
2008. 

 

20.09. 
2018. 
 

55 000 
 

38 068 
 

32 424 
 

Valsts 
kase 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts "Pārrobežu 
amatniecības tīkls kā Latvijas-Lietuvas 
pierobežas teritorijas pievilcības 
veicinātājs" 

12.02. 
2010. 

 

20.01. 
2030. 
 

68 019 
 

37 840 31 296 

Valsts 
kase 

ELFLA projekta nr.10-05-L32100-000007 
"Rubenes pagasta sporta laukuma 
rekonstrukcija" 

10.06. 
2011. 

 

20.05. 
2021. 
 

64 733 
 

 
 

9 312 
 
 
 

5 812 
 

Valsts 
kase 

ELFLA projekts Nr.11-05-L32100-000018 
"Kalna pagasta kultūras nama "Zītari" 
vienkāršota rekonstrukcija 

05.08. 
2011. 

 

20.07. 
2016. 
 

32 950 
 

32 756 
 

 
 
0 
 
 
 

Valsts 
kase 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Jēkabpils novada 
pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmskolas 
mācību iestādē un  Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā 
Nr.KPFI -7/10 KPFI 

02.04. 
2012. 

20.03. 
2022. 

140 314 0 37 404 

Valsts 
kase 

Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes 
pagasta Rubeņu ciemā. 
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/008/020ER
AF 

09.10. 
2012. 

20.10. 
2022. 

199 548 0 199 548 

 KOPĀ 1 526 766 597 110 668 734 
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6.2. Galvojumi 
6.2.1. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie galvojuma līgumi 

            

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstī- 
šanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvotā 
aizņēmuma 
summa Ls 

Neatmaksātā 
summa, kurai 
nav iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 
pārskata 
perioda beigām 

Finanšu 
ministrija 

Par valsts 
aizdevumu SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

13.12. 
2011 

20.12. 
2031 

6 397 6 397 

 Kopā 6 397 6 397 
 
 
 

7. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 
 
 

Jēkabpils novada pašvaldība 2011.gada 21.jūlijā apstiprināja Jēkabpils novada 
attīstības programmu 2012. – 2018.g. ( lēmums 22§, protokols Nr.10). 

Balstoties uz esošās situācijas analīzi, attīstības programmas stratēģiskajā daļā, 
noteikta novada ilgtspējīgas attīstības vīzija - Jēkabpils novads – laikmetīga, līdzsvarota, 
darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.   

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu Jēkabpils novada attīstību, izvirzīti šādi 
ilgtermiņa stratēģiskie mērķi: 

1. Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs; 
2. Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta; 
3. Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi. 

Izvirzīto mērķu efektīvai sasniegšanai noteikti konkrēti uzdevumi un rīcības. Veicamie 
pasākumi apkopoti rīcības plānā, bet tuvāko gadu investīciju projekti ir iekļauti investīciju 
plānā. 

2012.gads ir pirmais gads, kad pašvaldība izvērtē attīstības programmas īstenošanas 
rezultātus.  No 2013.gada janvāra līdz jūnijam tika sagatavots Pārskats par Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2012. – 2018.g. īstenošanu 2012.gadā.  Ar sagatavoto pārskatu var 
iepazīties novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv  

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumu Nr.326 „Par 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols Nr.13) ir 
uzsākta Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrāde. Plānojuma izstrādes termiņš - 
2013.gada 30.septembris. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Jēkabpils novada 
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pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša. 2012.gadā tika veiktas vairākas 
darbības Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādei: 

• Paziņojumu publicēšana „Latvijas Vēstnesī”, laikrakstā „Brīvā Daugava” un 
Jēkabpils novada mājaslapā. 

• Nosūtīta informācija par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu Jēkabpils novadā 
un pieprasīti nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei no 28 institūcijām, t.sk. no 8 
kaimiņu pašvaldībām. Nosacījumus no elektronisko sakaru objektu turētājiem nav 
sniedzis - Tele2 un no kaimiņu pašvaldībām nav saņemti nosacījumi no Krustpils un 
Līvānu novadiem un Jēkabpils pilsētas (pilsēta sagatavojusi vēstuli saistībā ar 
industriālajām teritorijām Ābeļu pagastā (17.01.2013  2-2.8/13/4)), nosacījumi nav 
saņemti arī no VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. 

• Vides pārraudzības valsts birojam tika nosūtīta vēstule un iesniegums ar lūgumu 
izvērtēt SIVN nepieciešamību šim plānošanas dokumentam un saņemts biroja 
lēmums Nr. 81 par SIVN piemērošanu. 

• Ievērojot MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums” 5.punkta nosacījumus, tika prasīti viedokļi par dokumenta 
iespējamo ietekmi un vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma nepieciešamību VVD Daugavpils  reģionālajai vides pārvaldei, 
Dabas aizsardzības pārvaldei un Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai 
(Atbilde saņemta no Dabas aizsardzības pārvaldes). 

• Notikušas Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas un darba 
grupas sanāksmes. 

• Tika aicināti iedzīvotāji izteikt viedokli un līdzdarboties - izteikt savas idejas un 
priekšlikumus jaunajam teritorijas plānojumam un noformēt savus priekšlikumus 
rakstiski iesnieguma formā. Rakstiski iesniegumi teritorijas plānojumam no zemes 
īpašniekiem netika saņemti.  

• Organizēta iedzīvotāju aptauja, anketēšanai izmantojot anketēšanas iespējas internetā 
un iespēju izsūtīt anketas uz  e-pastu adresēm. Bija iespēja arī anketas aizpildīt 
drukātā veidā. Saņemtas 24 aptaujas anketas.  

• Organizēta uzņēmēju aptauja - saņemtas tikai 3 aptaujas anketas un 1 anketa no 
pagasta pārvaldes (anketas tika sagatavotas un piedāvātas aizpildīt gan novada 
uzņēmējiem rīkotajā pašvaldības pasākumā, gan izsūtītas elektroniski uz e-pastiem 
un pieejamas pašvaldības mājaslapā). 
 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts ESF projekta „Jēkabpils novada 
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 ietvaros. 

 
7.1.Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 
Informācija par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem - uzskaites kartēm un saistībā 

ar tām pieņemtajiem turpmākajiem būvvaldes un pašvaldības lēmumiem: 
 

1. Izsniegto būvatļauju skaits – 24, t.sk.: 
a. Fiziskajām personām izsniegtas – 9; 
b. Juridiskajām personām izsniegtas – 15. 
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2. izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura: 
a. būvatļaujas privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai - 1; 
b. būvatļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai - 4; 
c. būvatļaujas saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai – 12 (t.sk. augļu 

glabātuves jaunbūve; liellopu kompleksa 400 slaucamām govīm un 
ugunsdzēsības dīķa jaunbūve); 

d. būvatļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un 
rekonstrukcijai; - 4 9 t.sk. meliorācijas sistēmu rekonstrukcija – 2, meža ceļa 
rekonstrukcija – 1, valsts nozīmes ūdensnotekas rekonstrukcija – 1); 

e. atkritumu izgāztuvju rekultivācija – 2; 
f. lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves jaunbūve – 1. 

3. akceptēto projektu skaits - 58; 
4. ekspluatācijā nodotie objekti - 15:  

a. objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības līdzekļiem (objekta 
nosaukums un kopējās izmaksas) kopā 525380.76 Ls: 

- ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā – 109495.84 Ls; 
- meža meliorācijas sistēmas „Lejiņi – 1”, „Lejiņi”, „Silvas”, „Celminieki” 

rekonstrukcija – 42223.75 Ls; 
- CSA sadzīves atkritumu izgāztuves „Banderi” rekultivācija – 7629.41 Ls; 
- CSA sadzīves atkritumu izgāztuves „Bērzgala” rekultivācija– 5739.76 Ls; 
- ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pag. Rubeņu ciemā – 360292.00 Ls; 
- ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā (objekta nosaukums, kopējās izmaksas) kopā – 
616268.77 Ls: 

- nedzīvojamās mājas rekonstrukcija, Rubenes pagasts – 70000,00 Ls; 
- ģimenes mājas jaunbūve, Ābeļu pag. – 40000,00Ls; 
- ģimenes mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Ābeļu pag. – 140000,00Ls; 
- Saimniecības ēku rekonstrukcija un būvniecība, Rubenes pagasts – 72140.03 

Ls; 
- ģimenes mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Zasas pag. – 70000,00Ls; 
- angāra graudu pirmapstrādei – tehnikas glabāšanas jaunbūve, Ābeļu pagasts – 

126143.40 Ls; 
- pirts jaunbūve, Ābeļu pagasts – 15000.00 Ls; 
- vīngliemežu audzēšanas noliktavas, žoga un voljēru būvniecība, Rubenes 

pagasts – 25926.06 Ls; 
- lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves jaunbūve, Rubenes pagasts – 12494.83 Ls; 
- gaļas liellopu novietnes jaunbūve, Rubenes pagasts – 44564.45 Ls 
 

Jēkabpils novada pašvaldības pārskata gadā izstrādāti projekti ERAF programmas 
aktivitātēs, Lauku ekonomikas dažādošanas programmā, un citās aktivitātēs. Pašvaldība 
2012.gadā turpina realizēt iepriekšējos periodos uzsāktos projektus.  
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7.2. Jēkabpils novada pašvaldības  2012.gadā realizētie projekti 

 
Izglītība 

Projekta nosaukums, 
identifikācijas numurs, 

ES fonda, programmas nosaukums 

Sasniegtais rezultāts Īstenošanas laiks 

Piesaistītais 
faktiskais 
publiskais 

finansējums Ls 
un pašvaldības  
līdzfinansējums 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos 
2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/
001 

 

 

 

�Atbalstīti pedagogi, kuri var zaudēt darbu izglītības 
iestādē strukturālo pārmaiņu dēļ.  
�Atbalstīti pedagogi, kuri izglītības sistēmas strukturālo 
pārmaiņu dēļ ir nonākuši vai nonāks jaunos darba 
apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst 
attiecīgās profesionālās kvalifikācijas.  
�Atbalstīti pedagogi, kuri strādā vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē, īstenojot izglītības 
programmu.  
 

01.10.2011.-
31.12.2012. 
 

ESF Ls 43332 
Jēkabpils 
novadam  

 
 
 
Izglītības iestāžu informatizācija 
 
2009/0333/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VI
AA/556 
ERAF 

 

 

01.01.2010. 
31.12.2012. 

ERAF 39550,56 
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�Iegādāti stacionārie datori;  
�Iegādāti portatīvie datori;  
�Iegādāti multimediju tehnika;  
�Uzlaboti lokālie datortīkli.  
 

 

 
Kopienas pieeja pieaugušo 
nodarbināšanai laukos caur tūrismu 
 
Nr.2010-1-LV1-GRU06-00905 
Mūžizglītības programma Grundtvig 

 

Noslēguma pasākums Somijā. 
�Nodrošinātas 12 starptautiskās mobilitātes,  
�Organizēts apmācību seminārs pašvaldības teritorijā,  
�Popularizēti labas prakses piemēri,  
�Apgūta vietēja mēroga pieredze, starptautiskā pieredze. 

01.09.2010. -
31.08.2012 

VIAA 10542,06 
pašvaldības 
budžets   
Ls 141,90 

Sociālā aizsardzība 
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Sporta centra izveide labiekārtošana 
Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības 
nostiprināšanai  
 
Nr. 11-05-LL13-L413204-000003 
ELFLA LEADR+ 

 

 

 
 

�Iegādāts un uzstādīts sporta aprīkojuma komplekts, 
mēbeļu komplekts – drēbju pakaramais. 

24.08.2011.-
31.10.2012. 

ELFLA-  
Ls 4936,41 
 
pašvaldības 
budžets   
Ls 1755,17 

Ekonomiskā darbība 
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Būvinženiera piesaiste Jēkabpils 
novada pašvaldībā 
 
Nr.IDP/1.5.3.10/10IPIA/VARAA/013 
ESF 

 

 

 

�Piesaistīts finansējums speciālista ar būvinženiera 
kvalifikāciju atalgojumam,  
�Veiktas apmācības speciālista profesionālās pilnveides 
paaugstināšanā,  
Aprīkota darba vieta  

02.12.2010.-
20.08.2012. 

ESF Ls 
15 822,00 

Algotie sabiedriskie darbi �18 bezdarbnieku iesaistīšana projektā 01.01.2012.- 
31.12.2012. 

 33931 Ls 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 

 

 
Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes 
pagasta Rubeņu 
ciemā.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/
008/020ERAF 

 

�Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 1 gab. 
�Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas 2 gab. 
�Izbūvēts kanalizācijas spiedvads 939 m. 
�Izbūvēti kanalizācijas kolektori 1546 m. 
�Rekonstruēti kanalizācijas kolektori 404 m. 

.  

 17.04.2012. 
16.03.2013. 

ERAF 252808,17 
pašvaldības 
budžets   
Ls 47408,02 
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Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Jēkabpils novada 
pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmskolas 
mācību iestādē un  Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā 
 
Nr.KPFI -7/10 
KPFI 

 
 
Rubeņu pirmskolas  mācību iestādē „Zelta sietiņš” veikti 
siltināšanas un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi. 
 Zasas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā veikti 
siltināšanas darbi, ventilācijas sistēmas un apkures 
sistēmas rekonstrukcijas darbi. 

.  

01.08.2010.- 
01.12.2012 

KPFI 198974,40 
pašvaldības 
budžets   
Ls 51914,71 

 
 
 
Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas 
pagasta Dunavas ciemā 
 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010
/021 
ERAF 

�Rekonstruēts ūdensvads 1155 m 
�Izbūvēts ūdensvads 50 m 
�Izbūvēti kanalizācijas kolektori 155 m 
�Rekonstruēti kanalizācijas kolektori 840 m 
. 

22.10.2010.-
23.10.2011. 

ERAF 76302,03 

pašvaldības 
budžets   
Ls 33 193,81 
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„Siltumnīcefekt
u gāzu emisiju samazināšana Zasas 
pagasta Zasas ciema ielu un ceļu 
apgaismošanā”  

Nr. KPFI1.32. 

�Rekonstruēta apgaismojuma infrastruktūra, nomainot 
dzīvsudraba apgaismes objektus uz LED apgaismes 
objektiem Zasas ciematā Sila, Parka, Zaļajā, Lauku ielās 
un pie Zasas - Mūriešu ceļa. 

26.01.2012. 
01.07.2012. 

KPFI 24562,80 
pašvaldības 
budžets   
Ls 10526,92 

 
 
Informācijas stendu izveide un 
uzstādīšana publiskās infrastruktūras 
uzlabošanā Jēkabpils novada 
pašvaldībā  
 
Nr. 11-05-LL13-L413201-00001 

 

�Savākta, apkopota un sagatavota informācija, 
izgatavoti un uzstādīti 12 stendi.  

. 
 

24.08.2011.-
31.10.2012. 

ELFLA 2133,00 
pašvaldības 
budžets   
Ls 758,40 
 

Vides aizsardzība 

 
 

 

 

24.08.2011.-
31.10.2012 

 
ELFLA- Ls 
2846,88; 
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Vides izglītības attīstība Dunavas 
daudzfunkcionālajā centrā  
 
Nr. 11-05-LL13-L413204-000002 
ELFLA LEADR+ 

 

�Iegādāts un uzstādīts mēbeļu komplekts un aprīkojums 
Vides interpretācijas centram.  
 
 
 

pašvaldības 
budžets  Ls 
1633,70 

Zivju resursu papildināšana Daugavas 
 upē no 
Dunavas līdz 
Dignājai 
 

� zandartu mazuļu 14000 gabalu iegāde un 
ielaišana Daugavas  upē. 

 Zivju fonds Ls 
1250 
pašvaldības 
budžets Ls 747,48 
 

Atpūta, kultūra, reliģija 

 
Jēkabpils novada Kalna pagasta 
kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija 
Nr. 11-05-L32100-00018 
ELFLA  LAD 

 

 

01.07.2011.-
31.12.2012. 

ELFLA 
28 849,93 
Pašvaldības 
budžets  
Ls 3305,28 
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�Veikts dūmvadu remonts,  ieejas lieveņa remonts un 
uzbrauktuves izbūve personām ar īpašām vajadzībām, 
ārsienu remonts,- logu, durvju un jumta seguma 
nomaiņa.  

 
Krēslu iegāde Rubeņu kultūras namam 
pasākumu norises kvalitātes 
uzlabošanai  
11-05 – LL13-L-413202-000002 

 

�Iegādāti 252 krēsli Rubeņu kultūras namam. 104 
krēsli ir attiecināmi uz projektu 

24.08.2011.-
31.08.2012. 

ELFLA 4492,80 
Pašvaldības 
budžets  
Ls 7603,20 
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Informācijas tehnoloģiju 
nodrošināšana iedzīvotājiem lauku 
dzīves dziņas popularizēšanai 
Leimaņu pagastā 
 
Nr. 11-05-LL13-L413201-000003 
ELFLA LEADR+ 

 

�Iegādāts un uzstādīts IT komplekts, mēbeļu 
komplekts. 
 

23.05.2011.-
30.06.2012 

ELFLA 2599,67 
Pašvaldības 
budžets Ls 993,84 

  Meža dienas 2012 
LPS projekta „ Iepazīstam koku visu 
reģionu pašvladībās „ Meža dienās 
2012.” Ietvaros Jēkabpils novada 
pašvaldībā 
 

„ Meža dienās 2012”. 

 

� Aktīvās atpūtas takas labiekārtošana Jēkabpils 
novada Kalna pagastā, pašvaldības īpašumā 
„Doktorāts” 

 

 

20.09.12.-
20.10.12 

Meža attīstības 
fonda 
līdzfinansējums 
Ls 300 
 
 
Pašvaldības 
finansējums 
Ls 100 
 
Kopā projekta 
izmaksas Ls 400 
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7.3. Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiek turpināti 
 

Projekta nosaukums, 
identifikācijas numurs, 

ES fonda, programmas nosaukums 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Īstenošana
s laiks 

Plānotais 
publiskais 
finansējum

s Ls 
Izglītība 

European Chamber Music (Eiropas 
kamermūzika) 

2011-1-ES1-COM06-34753 4 

Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas daudzpusējās 
partnerības 

projekts

 

�Kultūras apmaiņa 
starp Eiropas valstīm, 
jaunas pieredzes 
apguve, svešvalodas 
prasmju uzlabošana 

 

01.08.2011. 
– 
31.07.2013 

14 000,00 
Eiro 

Eiropas Savienības programmas 
„Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas 
apakšprogrammas 
projektā „Reiz senos laikos. Kultūras 
mantojuma izpēte caur radošo 
rakstīšanu”. 
2. Nodrošināt projekta 
līdzfinansējumu 30% apmērā EUR 
2052 (divi tūkstoši piecdesmit divi 
eiro) 

26.04.2012.Nr.6 Zasas 
vidusskola 

01.11.2011.  

Sabiedriskā mūžizglītības centra 
izveide Jēkabpils novada Zasā 
(ELFLA) LEADER 
 

 iesniegts 
izvērtēšanai 

4689,77 
 

Mācīšanās no Ziemeļvalstīm -  labas 
prakses un pieredzes apmaiņa, lai 
paaugstinātu pašvaldības 
administratīvo kapacitāti ( Learning 
from Nordic Countries -  best 
practices and experience sharing to 
raise administrative capacity of 
municipality)  
 

 

 5000,00  
eiro 
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Ziemeļvalstu ministru padomes 
Ziemeļvalstu mobilitātes programma 

Veselības aprūpe 
Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanu Gunas Zineres 
ārsta praksē  
Nr. 3DP/3.1.5.1.1.1/10/APIA/VEC/173 

�Uzlabota primārās 
veselības aprūpes 
infrastruktūra 

 15% no 
attiecināmaj
ām 
izmaksām 

Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanu Ivara Eiduka 
ārsta praksē  
Nr. 3DP/3.1.5.1.1.1/10/APIA/VEC/001 

�Uzlabota primārās 
veselības aprūpes 
infrastruktūra 

 15% no 
attiecināmaj
ām 
izmaksām 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā 
ERAF 

�2055 m ūdensvada 
rekonstrukcija; 
�1 gab. USI 
rekonstrukcija; 
�1 gab. urbuma 
tamponāža; 
�350 m pašteces 
kanalizācijas kolektora 
jaunizbūve; 
�1 gab. NAI izbūve. 

iesniegts 
izvērtēšanai 

127 884,86 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Leimaņu pagasta Mežgales 
ciemā  
 
ERAF 

�1365 m ūdensvada 
rekonstrukcija; 
�1 gab. USI 
uzstādīšana; 
�1 gab. urbuma 
tamponāža. 

iesniegts 
izvērtēšanai 

95 424,80 

,,Veselības takas izveide Ābeļu 
pagasta Brodu ciemā ,' 
(ELFLA) LEADER 
 

Labiekārtota teritorija 
Brodu ciemā 

iesniegts 
izvērtēšanai 

5838,95 
 

Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai  
ekonomiskai novada attīstībai  
 
Nr.1dp/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004
/022 
ESF 

�Izstrādāta Attīstības 
programma, Jēkabpils 
novada teritorijas 
plānojums un IVN. 

01.2011.-
01.2013. 

34 054.00 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils novada Rubenes 
pagasta Slates ciemā 

Tehniski ekonomiskā 
pamatojuma un 
tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana 

2012. -
2013. 

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras Tehniski ekonomiskā 2012. -  
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attīstība Jēkabpils novada Kalna 
pagasta Dubultu ciemā 
 

pamatojuma un 
tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana 

2013. 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils novada Zasas 
pagasta Liepu ciemā 

Tehniski ekonomiskā 
pamatojuma un 
tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana 

2012. -
2013. 

 

Vides aizsardzība 
,,Sadzīves atkritumu izgāztuves 
,,Sīpulāni, rekultivācija Jēkabpils 
novada, Zasas pagasta,,, 
(reģ,Nr.56988/870/pp\,) 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 
 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

 76508,56 
 

,,,Kalna pagasta atkritumu izgāztuves 
,,Starenieki,' rekultivācija 
(reģ.Nr.56668/850/PPV) 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 
 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

 68165,34 
 

,,Sadzīves atkritumu izgāztuves 
,,Prūsani,, rekultivācija Jēkabpils 
novada Dunavas pagastā,, 
(reģ. Nr.56648/8,14lPPV) 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 
 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

 68725,45 
 

,,Rubenes pagasta atkritumu 
izgāztuves,,Siliņi' rekultivācija,', 
(reg.Nr. 56828/856/PPV) 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

 45240,69 
 

Atpūta, kultūra, reliģija 
Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada 
jauktajam korim  

 

iegādāties tautas tērpus 2012. gada 
1. oktobra 

2997,90,t.sk
. 
attiecināmās 
izmaksas Ls 
2457,30, 
publiskais 
finansējums 
(90% 
no 
attieināmajā
m 
izmaksām) 
Ls 2211,57, 
pašvaldības 
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līdzfinansēj
ums Ls 
245,73. 

,,Sēliskums Jēkabpils novada - 
šodiena nākotnei,' 
Zemgales kultūras programmas 2012 
projektu konkurss 
 

 iesniegts 
izvērtēšanai 

2430,00 
 

Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras 
nama deju kolektīvam 
(ELFLA) LEADER 
 

iegādāties tautas tērpus iesniegts 
izvērtēšanai 

2208,60 
 

 
 
 
 
 
7.4. Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gadā plānotie galvenie uzdevumi un 
pasākumi 
 
 
 
 
 
 

Projekta nosaukums, 
identifikācijas numurs, 

ES fonda, programmas nosaukums 

Plānotās aktivitātes Īstenošanas 
laiks 

Plānotais 
publiskais 

finansējums 
Ls 

Sociālā aizsardzība 
Ābeļu pagasta sporta centra 
aprīkojuma uzlabošana-trenažieru un 
elektroniskās sistēmas iegāde 

sporta centra 
aprīkojuma uzlabošana-

trenažieru un 
elektroniskās sistēmas 

iegāde 

Iesniegts 
izvērtēšanai 

 

Ekonomiskā darbība 
Algotie sabiedriskie darbi Katru mēnesi 32 

bezdarbnieku 
iesaistīšana projektā 

01.01.2013.
-
31.12.2013 
 

33931  

Teritorijas un mājokļu attīstība 
Tehniskā projekta izstrāde un 
autoruzraudzība "Siltumtrašu 
rekonstrukcija Jēkabpils novada Zasas 
pagasta Zasas ciemā." 

Tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana un 
siltumtrašu 
rekonstrukcija 

 pašvaldības 
līdzekļi 
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Vides aizsardzība 

 
Meža dienas 2013 

„Koks ainavā” 
Koku stādīšana pie A. 
Grīna piemiņas vietas 
Koks kā ainavas 
elements. A. Grīna 
varoņu tēli uzstādītajās 
mazajās koka 
arhitektūras formās.  
 

16.05.2013.
- 
10.07.2013. 

140,45 
Meža 
attīstības 
fonds 
 

Rubeņu kapsētas kapličas būvniecība Tehniskās 
dokumentācijas 
sagatavošana 
Kapličas būvniecība 

 Pašvaldības  
līdzekļi 

Izglītība  

Sorosa fonds - Latvija iniciatīva 
"Pārmaiņu iespēja skolām 
 
Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā 
centra attīstība un darbības 
paplašināšana 
 

Attīstīt Dunavas 
pamatskolas kā 
daudzfunkcionāla 
centra darbību 

01.12.2012.
-
30.11.2013 
 

14 930 
EURO 

Jēkabpils novada Zasas vidusskolas 
ēku vienkāršotās renovācijas 
apliecinājumu karšu izstrāde un 
tehniskā projekta apkures katlu maiņai 
pret granulu konteineru ar kurināmā 
novietni un jaunu siltumapgādes tīklu 
izbūvi 

Zasas vidusskolas 
apkures katlu maiņai 

pret granulu konteineru 
ar kurināmā novietni un 

jaunu siltumapgādes 
tīklu izbūvi 
Tehniskās 

dokumentācijas 
sagatavošana 

  

Ābeļu pagasta pamatskolas telpu un 
labierīcību remontdarbi 

telpu un labierīcību 
remontdarbi 

 12780,37 
(bez PVN) 
Pašvaldības 

līdzekļi 
Zasas vidusskolas pamatu 
hidroizolācijas atjaunošana un pagraba 
ventilācijas ierīkošana 

pamatu hidroizolācijas 
atjaunošana un pagraba 
ventilācijas ierīkošana 

 35 519,71 
(bez PVN) 
Pašvaldības 

līdzekļi 
Ābeļu pagasta pamatskolas sporta 
zāles apkures sistēmas rekonstrukcija 

apkures sistēmas 
rekonstrukcija 

 Pašvaldības 
līdzekļi 

Dunavas pamatskolas kāpņu telpas 
remonts 

apkures sistēmas 
rekonstrukcija 

 Pašvaldības 
līdzekļi 

Zasas vidusskolas kabinetu 
remontdarbi 

Matemātikas, latviešu 
valodas kabineti 

 Pašvaldības 
līdzekļi 

Where We Come from Veicināt jauniešu 01.02.2013. Eiropas 
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(No kurienes mēs nākam) 

Nr. LV-11-E58-2012-R3 
 

informētību un izpratni 
par dažādām vietām un 
kultūrām; ar interneta 
bloga starpniecību 
popularizēt savu 
dzimto vietu; sagatavot 
un īstenot 4 valstu 
jauniešu grupu 
apmaiņas pasākumu 
Latvijā. 
 

- 
30.09.2013. 
 

Kopienas 
finansējums 
23390,00 
eiro 

Partnerorga
nizāciju 
līdzfinansēj
ums 
4620,00 

t.sk. 
Jēkabpils 
novada 
pašvaldības 
līdzfinansēj
ums  

 760,00 

 
 

Atpūta, kultūra, reliģija 

Drenāžas ierīkošana un teritorijas 
labiekārtošana Kalna kultūras namam 
„Zītari” 

Drenāžas ierīkošana un 
teritorijas 
labiekārtošana 

 LVL 14 
309,06 (bez 
PVN) 
pašvaldības 
līdzekļi 

Radošās attīstības centra 
rekonstrukcija Rubenes kultūras nama 
ēkā 
ELFLA) LEADER 

 iesniegts 
izvērtēšanai 

 

Aktīvās atpūtas laukuma izveide un 
aprīkošana ar bortiem Jēkabpils 
novada Rubeņu ciemā 
ELFLA) LEADER 

 iesniegts 
izvērtēšanai 

 

Tautas tērpu elementu iegāde Rubenes 
kultūras nama tautas deju kolektīviem 
ELFLA) LEADER 

 iesniegts 
izvērtēšanai 

 

„Dignājas sabiedriskā centra izveide 
un aprīkošana 
ELFLA) LEADER 

 iesniegts 
izvērtēšanai 

 

Etnogrāfiskas klēts projektēšana un 
būvniecība 
ELFLA) LEADER 

 iesniegts 
izvērtēšanai 
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8.Jēkabpils novada pašvaldības sadarbība ar starptautiskajiem 

partneriem 
 
 

 
Starptautiskās sadarbības mērķis – apgūt jaunas zināšanas, pieredzi, labas prakses 
piemērus, veidot un īstenot kopīgus projektus, meklēt inovatīvas idejas un risinājumus, 
paaugstināt pašvaldības kapacitāti.  
 
Jēkabpils novada pašvaldība īsteno aktivitātes starptautiskās sadarbības jomā divos 
virzienos: 

1. Sadarbība ar pašvaldībām ārzemēs; 
2. Starptautisku projektu izstrāde un īstenošana 

 
Sadarbība ar pašvaldībām ārzemēs 
 
1.1. 2012.gadā notika regulāra sadarbība ar Averojas pašvaldību Norvēģijā (sadarbības 

līgums noslēgts 2011.g.21.februārī). īstenota Jēkabpils novada amatnieku dalība 
Ziemassvētku tirdziņā, izstrādāts un iesniegts kopīgs projekts Baltijas un 
Ziemeļvalstu mobilitātes programmā, starptautiskajā sadarbībā iesaistīta Zasas 
vidusskola.  

1.2. Notikusi regulāra sadarbība ar partneriem Minhenē, Brēmenē kā rezultātā  
partneru brīvprātīgie organizēja humānās palīdzības piegādi pašvaldības 
iedzīvotājiem. Turpinās sadarbība ar Parchimas pašvaldību Vācijā, kuras rezultātā 
notiek kultūras apmaiņas programmas aktivitātes un arī humānās palīdzības 
organizēšana iedzīvotājiem, konkrēti velosipēdu dāvināšana.  

1.3. Starptautiska projekta ietvaros 2012.gadā ir uzsāktas sarunas par sadarbības 
veidošanu ar Kauhavas pašvaldību Somijā.   

 
Starptautisku projektu izstrāde un īstenošana 
 
Laikā no 2010.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.jūlijam īstenots Mūžizglītības 
programmas Grundtvig apakšprogrammas starptautiska mācību partnerību projekts  „A 
community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism” (Kopienas 
pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu), saīsināti ComTour.  Jēkabpils 
novada pašvaldība bija vadošais partneris. 
Projekts īstenots kopā ar partneriem: 
1. Scottish Wider Access Programme SWAPWest, Skotija 
2. Järvilakeuden kansalaisopisto, Somija  
3. Kardelen Egitimciler Dernegi-Kardelen Educators Association, Turcija  
4. Adult people education centre “VALLES DEL CERRATO”, Spānija 
Projekta ietvaros Jēkabpils novada pašvaldībā nodrošinātas 16 starptautiskās mobilitātes, 
organizēti apmācību semināri pašvaldības teritorijā, popularizēti starptautiski labas 
prakses piemēri, apgūta vietēja un starptautiska mēroga pieredze, izveidoti divi tūrisma 
bukleti  
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Tiek īstenots Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās 
partnerības projekts Dignājas pamatskolā “European Chamber Music”. Starptautiskie 
sadarbības partneri – izglītības iestādes no Spānijas, Itālijas, Polijas, Lietuvas, Turcijas. 
Dignājas pamatskola ir iesaistījusi vietējos partnerus – Dunavas un Ābeļu pamatskolas.  
Projektā skolēni un skolotāji apgūst Eiropas valstu mūziku, izmanto jaunās tehnoloģijas 
paplašina zināšanas par Eiropas kultūras dažādību. Ir īstenoti Dignājas, Dunavas un 
Ābeļu pamatskolu skolotāju braucieni pie partneriem ārzemēs.  
 
Ir uzsākta Comenius Reģionālās partnerības projekta „Cross border cooperation between 
regions in Latvia and Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu 
sadarbība starp regioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) 
īstenošana. Jēkabpils novada pašvaldība ir projekta starptautiskais koordinators. 
Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp pašvaldību, skolu un vietējo sabiedrību – 
skolotājiem, skolēniem un ģimenēm, kā arī īstenojot kopīgas aktivitātes, sniegt atbalstu 
vietējās izglītības nodrošinātājiem uzlabojot saikni starp formālo un neformālo izglītību.  
Partneris Nr.1 - projekta ieviesējs: Jēkabpils novada pašvaldība, Latvijā. Iesaistītie 
vietējie partneri: Zasas vidusskola, Rubenes kultūras/sporta nams.  
Partneris Nr. 2: Vulcana – Bay pašvaldība Rumānijā  
Iesaistītie vietējie partneri: school “ION MARES” Vulcana-Bai, Asociatia Comunelor din 
Romania. 2012.gada novembrī 12 dalībnieki no Vulcana-Bay pašvaldības piedalījās 
projekta sanāksmē Jēkabpils novadā. 
2012.gadā tika izstrādāts un iesniegts Ziemeļvalstu – Baltijas Mobilitātes un sadarbības 
programmā starptautisks projekts “Learning from Nordic countries - best practices and 
experience sharing to raise administrative capacity of municipality” (Mācīšanās no 
Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa lai paaugstinātu pašvaldības 
administratīvo kapacitāti). Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu 
starp vietējā līmeņa pašvaldībām. Paredzēts īstenot pašvaldības speciālistu mācību vizītes 
uz Averojas pašvaldību Norvēģijā un Kauhavas pašvaldību Somijā. Projekts tika 
atbalstīts un tā īstenošanai programma piešķīra 5000 Eiro.  
Jauniešu apmaiņu apakšprogrammas Jaunatne darbībā ietvaros Zasas vidusskola kopā ar 
sadarbības partneriem Īrijā, Norvēģijā, Spānijā īstenoja projektu  “Once Upon a Time” – 
Writing through exploring the cultural heritage. Jaunieši apguva radošās rakstīšanas 
prasmes, paplašināja savu vispārējo zināšanu loku, apguva ceļošanas prasmes, uzlaboja 
komunikācijas prasmes svešvalodā. 
Izstrādāts un iesniegts projekts Jauniešu apmaiņu apakšprogrammā. Zasas vidusskola 
kopā ar sadarbības partneriem - Averojas pašvaldību Norvēģijā, Bezpeļņas asociāciju 
AFAIJ Spānijā, Kupiškis Jaunatnes centru Lietuvā 2013.gadā īsteno projektu  „Where we 
come from” Projekts veicina jauniešu informētību un izpratni par dažādām vietām un 
kultūrām; ar interneta bloga starpniecību popularizē savu dzimto vietu. Zasas vidusskolas 
atbildība kā projekta koordinatoram  sagatavot un īstenot 4 valstu jauniešu grupu 
apmaiņas pasākumu Latvijā. 
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9. Komunikācija ar sabiedrību. 

9.1. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. 

 

Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, tiek nodrošināta novada iedzīvotāju informēšana 
par pašvaldības aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Ņemot vērā to, ka 
pašvaldības informatīvais izdevums iznāk tikai vienu reizi mēnesī, operatīvai 
informācijas izplatīšanai sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti būtiska.  

 

2012. gadā ir turpināta sadarbība  ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 

- Laikrakstu „Brīvā Daugava”. 
- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”. 
- Raidstaciju „ Divu krastu radio”. 
- Raidstaciju „Radio 1” 
- Vidusdaugavas televīziju. 
- Interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv  

 

Minētajiem plašsaziņas līdzekļiem ne retāk kā vienu reizi nedēļā tika izsūtītas regulārās 
preses relīzes, par atsevišķiem notikumiem vai lēmumiem, par kuriem informācija 
izplatāma steidzami, preses relīzes tiek izsūtītas speciāli. Tāpat atsevišķos gadījumos 
preses relīzes nosūtītas uz republikas nozīmes plašsaziņas līdzekļiem – ziņu aģentūrām 
LETA un BNS, laikrakstiem „ Diena”, „Latvijas Avīze”, „ Neatkarīgā Rīta Avīze” , 
interneta portāliem www.delfi.lv , www.tvnet.lv , www.apollo.lv  

 

Regulāra sadarbība ir izveidota arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs” , 
kur 2012. gada laikā ir ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem Jēkabpils novadā.  

No reģionālajiem medijiem regulāru informāciju nodrošina faktiski visi; Vidusdaugavas 
televīzija speciāli Jēkabpils novadam veltītu sižetu sagatavo vienu reizi mēnesī; Radio 1 
ziņas par Jēkabpils novada jaunumiem tiek raidītas vienu reizi nedēļā.  
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9.2. Informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi” 

 

 

Sākot ar 2009. gada oktobra mēnesi tika uzsākta novada informatīvā 

izdevuma „ Ļaudis un darbi” izdošana. 2012. gadā ir iznākuši 11 informatīvā izdevuma 
numuri, tas tiek sagatavots ar intensitāti – vienu reizi mēnesī.  

 

Informatīvajā izdevumā ir apkopota informācija par novada domes sēdēs izskatītajiem 
jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, ieviešamajiem projektiem, kultūras, izglītības 
un citu sfēru pasākumiem. Tāpat tiek sagatavotas un publicētas intervijas ar novada 
iedzīvotājiem. Satura sagatavošanas jautājumos ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, 
izraugoties iespējami aktuālākās tēmas. 2012. gada laikā daudz uzmanības veltīts 
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai, intervijām, satura veidošanā maksimāli ņemti vērā 
iedzīvotāju un pagastu pārvalžu ieteikumi.  

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm, 
iestādēm. 2012.gada laikā izdevuma tirāža ir palielināta no 1200 eksemplāriem līdz 1400 
eksemplāriem; tas  veikts pēc iedzīvotāju pieprasījuma. Salīdzinoši ar 2009.gadu, 
izdevuma tirāža ir palielināta gandrīz par 50 % . 

Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv  

2012. gadā iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums – pašvaldības informatīvā 
izdevuma saņemšana e –pastā. Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2011. gada aprīļa 
mēnesī, un līdz gada beigām to cilvēku skaits, kas saņem izdevumu elektroniskā formā, 
sastādīja 75. 
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9.3.Mājas lapa 
www.jekabpilsnovads.lv  

Mūsu novada mājaslapa ir izveidota drīz pēc paša 
novada dzimšanas – 2009. gada oktobra mēnesī. 
Tajā ielūkojoties, varam iegūt informāciju gan par 
jaunākajiem un aktuālākajiem notikumiem 
kultūras, izglītības, sabiedriskās dzīves sfērās, gan 
arī uzzināt ļoti praktiskas un svarīgas lietas: 

� visu piecpadsmit mūsu novada deputātu 
kontaktus; 

� novada administrācijas darbinieku 
kontaktus un pieņemšanas laikus; 

� pagasta pārvalžu, adreses, tālruņus un speciālistu pieņemšanas laikus. 
 
Novada mājaslapā var iepazīties arī ar pašvaldības kopējo raksturojumu, pārvaldes 
struktūru, publisko pārskatu, budžetu un amatpersonu atalgojumu, pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem un to aprakstiem.  

 
Sadaļā „ Normatīvie akti un dokumenti” ir apskatāmi teritorijas plānojumi, visu novada 
Domes sēžu protokoli, pieņemtie Saistošie noteikumi, nolikumi un noteikumi. Šai sadaļā 
ir ievietotas arī iesniegumu veidlapas, kuras var lejupielādēt un izmantot, rakstot 
atbilstošo iesniegumu pašvaldībai. 
Ielūkojoties sadaļā „ Publiskie iepirkumi” , var uzzināt, kādas iegādes un pakalpojumu 
iepirkumus pašvaldība veic. Sadaļā „Izsoles”, savukārt, ir ievietota informācija par 
pašvaldības īpašumiem vai mantu, kas tiks pārdota. 
 
 Tāpat  šai interneta vietnē var iepazīties  ar novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, 
kā arī – ar interesantajām un apskates vērtajām vietām, kas raksturotas sadaļā „Tūrisms” . 
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Sadaļā „Lauksaimniekiem un uzņēmējiem” tiek ievietota aktuāla informācija par 
semināriem, citiem Lauku atbalsta dienesta rīkotajiem pasākumiem, kā arī – informācija 
par izmaiņām nodokļu sistēmā un atskaišu noformēšanā. 
 
Sadaļā „ Publikācijas un statistika” var izlasīt pašvaldības Publisko pārskatu un visus 
informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” numurus elektroniskā formātā. 
 
Sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” – uzzināt par jaunumiem novada biedrībās un interešu 
apvienībās, kā arī par publiskajām apspriešanām.  Tāpat šai sadaļā lasāmi dažu mūsu 
novada literātu darbi, kam veltīta atsevišķa apakšsadaļa.    
 
Sadaļā „Aktualitātes” tiek ievietota informācija par aktuālajiem notikumiem pašvaldībā – 
domes un komiteju sēdēm, sabiedriskajām apspriešanām, kultūras, sporta, nevalstiskā 
sektora pasākumiem.  
 
 
 
 

9.4. Sabiedrisko pasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātes 
veicināšanai 

 

Kā būtisks iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas faktors novadā 
atzīmējama Nevalstiskā sektora darbība, kur 2012. gada laikā realizētas 
vairākas svarīgas aktivitātes: 

Saskaņā ar  noteikumiem par atbalstu novada NVO tika realizētas šādas atbalsta 
aktivitātes. 

� Līdzfinansējuma garantiju piešķiršana citu finansētāju atbalstītajiem projektiem. 
2012. gadā šādas garantijas ir saņēmušas divas novada biedrības –  „ Pavadiņa” 
un „Ūdenszīmes” . Salīdzinot ar 2011. gadu, ir sarucis līdzfinansējuma saņēmēju 
skaits( 2011. gadā – 5 biedrības), taču par 40% pieaugusi piešķirtā 
līdzfinansējuma summa.  

� NVO iniciatīvu konkurss, kas 2012. gadā notika trešo reizi. Kopumā projektu 
konkursam atvēlēti Ls 2000,-. Salīdzinot ar 2011. gadu, NVO iniciatīvo atbalstam 
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piešķirtā summa tika palielināta par Ls 500,-. Pretendējot uz šo summu, tika 
iesniegti 10 iniciatīvu projekti. Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, pilna 
mēra tika tika atbalstīti 4 projekti, un nepilnā apjomā – 6 projekti.. Atbalstu 
saņēma šādas biedrības: „Ābelzieds”, „Akācija plus”, „Mārtiņa fonds”, 
Pavadiņa”, „Sergeja Jēgera fonds” , „Sēļu pūrs”, „Ūdenszīmes”, „Cerību logi” , 
„Noskaņa”, „ Pūpols” .  

 

Novada biedrībām tiek organizēti arī kopīgi pasākumi, kuru laikā sniegta 
informācija par finansējuma piesaistes iespējām, organizatoriskajiem 
jautājumiem, kā arī – plānoti novada mēroga pasākumi. 

Tā, piemēram, 11. decembrī uz kopīgu tikšanos sanācām Kalna pagasta 
kultūras namā. Kopīgā biedrību sanākšana gada nogalē nu jau arī 
atzīmējama kā tradicionāls pasākums, kas tiek organizēts no 2010. gada.  

 

 attēlā 9.4.1  

NVO kopsapulce 2012.gada nogalē Kalna pagasta kultūras namā 

 

Kā atsevišķs iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas veids atzīmējams darbs 
ar jaunatni.  

Šīs sfēras ietvaros notiek gan jauniešu aptaujas un intervijas, gan arī 
nevalstisko organizāciju vizītes skolās un iesaistīšana dažādos projektos, 
kā arī darbības, kas sekmē jaunatnes NVO izveidošanos.   

Kā būtiskākie 2012. gada notikumi atzīmējami: 
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� Sadarbības izveidošana ar Zasas vidusskolas avīzi „Baltais Ceļš”. Šī avīze, sākot 
ar 2011. gadu tiek publicēta pašvaldības mājaslapā, un tās izdevēju kolektīvs cieši 
sadarbojas ar novada informatīvā izdevuma veidotājiem.   

 - Jēkabpils novada jauniešu erudīcijas konkursa „Pasaule, kas tevi 
gaida!” norise. Šis konkurss ir 2012. gadā izveidota, tieši jaunatnes 
auditorijai adresēta norise. Konkursa ietvaros notika trīs darba grupas – 
ģeogrāfija, ekonomika un politika. Ģeogrāfijas darba grupu vadīja 
ekoloģe, Nīderlandes Karalistes vēstniecības projektu vadītāja Ieva 
Upmane, ekonomikas darba grupu - Latvijas Hipotēku  bankas Jēkabpils 
filiāles vadītāja Mārīte Lazdiņa, politikas darba grupu – “Vienotības” 
jaunatnes frakcijas vadītājs Ivars Bandonis. Konkursa norisi organizēja 
Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar banku sektoru un 
nevalstiskajām organizācijām. Pateicība jāizsaka   Hipotēku bankai, kas 
piešķir konkursa otro balvu – portatīvo datoru, nodibinājumam “Mārtiņa 
Fonds”, kas sadarbībā ar tūrisma aģentūru “Go Adventure” piešķir 
galveno balvu – ceļojumu uz Turciju, kā arī Swedbank Jēkabpils filiālei, 
kas piešķir īpašo  balvu un “Vienotības” jaunatnes frakcijai, kas arī 
piešķir savu simpātiju balvu.  

 

Kā atsevišķs iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas veids atzīmējams darbs 
ar jaunatni.  

Šīs sfēras ietvaros notiek gan jauniešu aptaujas un intervijas, gan arī 
nevalstisko organizāciju vizītes skolās un iesaistīšana dažādos projektos, 
kā arī darbības, kas sekmē jaunatnes NVO izveidošanos.   

galveno balvu – ceļojumu uz Turciju, kā arī Swedbank Jēkabpils filiālei, 
kas piešķir īpašo  balvu un “Vienotības” jaunatnes frakcijai, kas arī 
piešķir savu simpātiju balvu.  
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attēlā 9.4.2.– konkursa laureāti.  

 

 

 

Būtiskākās iedzīvotāju pieņemšanas funkcijas tiek nodrošinātas pagastu 
pārvaldēs, kur pieejami sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa, lauku 
konsultanta pakalpojumi, kā arī iespējas veikt norēķinus.  

Novada vadība iedzīvotājus pieņem Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 
pieņemšanas laiks noteikts trešdienās, no 13 00 līdz 16 00. 

Tāpat Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, iedzīvotājus pieņem novada Sociālā 
dienesta vadītāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja. Pieņemšanas laiki ir norādīti novada mājaslapā 
http://jekabpilsnovads.lv/lv/Pasvaldibas_iestazu_un_amatpersonu_piene
msanas_laiki/   
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pielikums Nr.1. 
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Pielikums Nr.2. 

NOVADA DOME

KOMITEJAS:
1) Finanšu komiteja
2) Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja
3) attīstības un tautsaimniecības
komiteja

Domes priekšsēdētājs
Vietnieks

KOMISIJAS:
Administratīvā komisija
Iepirkumu komisija
Apbalvojumu piešķiršanas
komisija
Vēlēšanu komisija
Interešu izglītības programmu 
un sporta skolu mērķdotāciju 
sadalīšanas komisijaIzpilddirektors

Iestādes :
Sociālais dienests
Zasas vidusskola
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
11 bibliotēkas

6 kultūras nami

Lietvedības
nodaļa

Sabiedrisko
attiecību
speciālists
Datorspeciālists

Finanšu un 
ekonomikas

nodaļa

Īpašumu
apsaimniekošanas
un pakalpojumu

sniegšanas nodaļa

Juriskonsults Dzimtsarakstu
nodaļa

Pagastu pārvaldes:
1.Ābeļu pagasta pārvalde
2.Dignājas pagasta
pārvalde
3.Dunavas pagasta
pārvalde
4.Kalna pagasta pārvalde
5.Leimaņu pagasta
pārvalde
6.Rubenes pagasta
pārvalde
7.Zasas pagasta pārvalde

Bāriņtiesa

JĒKABPILS NOVADA DOMES STRUKTŪRAS SHĒMA

 


