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Par Zasas pagasta pārvaldes 2012.gada pārskatu.
Tuvojas nobeigumam pirmā deputātu sasaukuma darbība, kopš strādājam Jēkabpils
novadā. Pārvaldes darbinieki un speciālisti sniedz pakalpojumus pagasta un novada
iedzīvotājiem, savukārt pakalpojumus, kuru funkcijas izpilda novada dome, var saņemt
novada administrācijā.
Zasas pagastā strādā sekojošas pašvaldības iestādes:
Zasas vidusskola,
Zasas kultūras nams,
Zasas bibliotēka,
Liepu bibliotēka,
Pašvaldības SIA „Zasas aptieka”.
Izglītība
Zasas vidusskolā 2012. gadā pilnībā izremontētas piecas mācību telpas-datorklase,
interaktīvā klase, divas sākumskolas klases un angļu valodas kabinets. Skolas internātā
izremontētas trīs telpas. Ar vācu sadarbības partneru palīdzību ar mēbelēm aprīkoti mācību
kabineti un skolas ēdnīcas ēdamzāle. Administrācijas ēkā skola iekārtojusi mācību telpas
Zasas vidusskolas pirmsskolas grupām. Zasas vidusskola iesaistījusies mūžizglītības
programmā-projekta nosaukums „Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā
izglītības piedāvājumu uzlabošanai.” Projekta ietvaros iegūta daudzfunkcionāla iekārta,
tāfeles, izstāžu stends, kancelejas preces. Vasaras periodā skolas materiāli tehniskā bāze tiek
izmantota sporta un mācību nometņu vajadzībām.
2012.gadā Zasas vidusskola saņēmusi jaunus datorus datorklases aprīkošanai,
interaktīvo tāfeli un citu aprīkojumu Ls 14630 vērtībā projekta „Izglītības iestāžu informācija”
ietvaros.
2012. gada beigās noslēgts līgums ar VA „Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra” par Zasas vidusskolas projekta „No kurienes mēs nākam” realizāciju 2013. gadā
programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Kopējais plānotais finansējums-Ls 19685, no
kuriem Ls 16438 finansē jauniešu apmaiņas apakšprogramma.
Kultūra
Zasas kultūras namā darbojas seši mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un Jēkabpils
novada koris „Putni”. Visi kolektīvi piedalījušies skatēs un ieguvuši pirmās pakāpes atzinības.
Jēkabpils novadu 2013. gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā pārstāvēs deju kolektīvi
„Dzirnupe” un „Solis”, kultūras nama dramatiskais kolektīvs un novada koris „Putni”.
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Zasas bibliotēka
2012. gadā fonds papildināts par 97 vienībām par kopējo summu Ls 609. Preses
abonēšanai izlietoti Ls 400. Lasītāju kopskaits-115, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadu
vecumam-32. Bibliotēkā notikušas 28 tematiskās izstādes. Sniegti pakalpojumi pagasta
iedzīvotājiem datoru zinību apguvē. Bibliotekāre aktīvi sadarbojas ar novada bibliotēkām un
Jēkabpils galveno bibliotēku fondu apmaiņā.
Liepu bibliotēka
Bibliotēkas krājumi (grāmatas, periodika) 2012. gadā no pārvaldes budžeta papildināti
par 694 latiem. Bibliotēkā pieejamas divas datu bāzes-Letonika un Lursoft. 2012. gada
februārī, martā un aprīlī notika datorapmācības kursi senioriem un bezdarbniekiem. 2012.
gadā, sadarbojoties ar biedrību „Pūpols”, izstrādāts projekts „Sēļu raksti toreiz un tagad”.
Turpinās novadpētniecības darbs. Regulāri tiek īstenotas izstādes. Bibliotekāre sadarbojas ar
sava un citu novadu bibliotēkām un notiek fondu apmaiņa. Visas aktivitātes tiek apkopotas
gada grāmatā.
Amatniecības centrs „Rūme”
2012. gadā notika mākslinieku plenērs „Sēļi – zīmes 2012”, Latvija un Lietuvas
mākslinieku un amatnieku desmitgades salidojums, valsts nemateriālā kultūras mantojuma
Tradicionālās prasmju skolas pasākums „Satiec savu meistaru”. Bērnu rotaļu laukumā ierīkots
karuselis. Uzsākta ēkas otrā stāva rekonstrukcija.
Sociālais darbs
2012. gadā sniegta sociālā palīdzība – aprūpes mājas pakalpojumi, sociālais darbs,
izmaksāti sociālās un materiālās palīdzības pabalsti 17215 LVL apmērā. Iedzīvotāju sociālā
situācija ir nedaudz uzlabojusies. Salīdzinot ar 2011. gadu, izmaksātie garantētā minimālā
ienākuma sociālās palīdzības pabalsti ir samazinājušies par 32 %. Turpinās sadarbība ar
sponsoriem no Vācijas, kas divas reizes gadā piegādā trūcīgajiem iedzīvotājiem un
daudzbērnu ģimenēm humāno palīdzību apģērba, apavu, mēbeļu veidā. Trūcīgās un
maznodrošinātās ģimenes saņem Eiropas pārtikas pakas. Notiek regulārs sociālais darbs ar
ilgstošajiem pabalstu saņēmējiem, augsta riska ģimenēm ar bērniem, vecajiem vientuļajiem
cilvēkiem.
Komunālā saimniecība
Zasas ciemata iedzīvotājus nodrošinām ar visa veida komunālajiem pakalpojumiemcentralizētu siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, sauso atkritumu savākšanu, kopīpašuma
apsaimniekošanu. Akmeņāru un Liepu ciematos ir visi iepriekšminētie pakalpojumi, izņemot
centralizētu siltumapgādi. Ņemot vērā iedzīvotāju zemo maksātspēju, kopējais komunālo
maksājumu parāds ik gadus palielinās.
Pašvaldības SIA „Zasas aptieka”
Aptieka apkalpo Zasas un kaimiņu pagastu iedzīvotājus, nodrošina klientus ar valsts
kompensētajiem medikamentiem. Sadarbojas ar zāļu lieltirgotavām. Saimniecisko gadu
noslēgusi ar peļņu.
Projekti
2012.gadā realizēts projekts „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana” ar KPFI
līdzfinansējumu 70% apmērā. Kopējās izmaksas Ls 36470, atbalsta summa Ls 24563. Novada
pašvaldība piešķīra finansējumu Ls 7938 papildus darbu veikšanai. Kopā Zasas pagasta
ciemata elektrifikācijā ieguldīti Ls 44408.
Novads realizēja projektu ar KPFI atbalstu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Jēkabpils novada pašvaldību ēkās – Rubeņu pirmsskolas ēkā un Zasas
administratīvajā ēkā”. Projekta rezultātā administratīvās ēkas remontā ieguldīti Ls 129630.
Iekštelpu remonta laikā daļa otrā stāva telpu piemērotas pirmsskolas bērnu apmācības grupu
darbam. Iekštelpu remonta kopējā summa Ls 48742. Kopējās administratīvās ēkas remonta
izmaksas Ls 178372, ko pārvalde saņem bezatlīdzības kārtībā no novada.
Galvenais notikums pēc pārskata perioda-2013.gada janvāra sēdē novada pašvaldības
budžeta ietvaros apstiprinātas Zasas pagasta pārvaldes 2013.gada ieņēmumu un izdevumu
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tāmes. Ieņēmumi plānoti Ls 428393 apmērā, kas sastāda ap 75 % no 2012.gada faktiskajiem
ieņēmumiem Ls 572556. Plānotie 2013.gada izdevumi-Ls 451331 (2012.gada faktiskie
izdevumi-Ls 560936). Izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem segšanai plānots izmantot
finanšu resursu atlikumu uz gada sākumu.
Uzskatām, ka laika periodā pēc pašvaldības gada pārskata perioda beigām nav notikuši
nekādi būtiski notikumi, kas ietekmētu 2012.gada rezultātu.
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