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Ābeļu pagasta pārvaldes vadības ziņojums par 2012. gadu 
 
1. Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes 

 Ābeļu pagasta pārvaldes pakļautībā un pārraudzībā ir 12 628,10 ha platības, kur 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 4716,4 ha un meži – 5685,2 ha. Pārvaldes piekritībā 
lauksaimniecības izmantojamās zemes ir 155,83 ha, bet platības zem meža ir 112,21 ha. 

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 2013. gada 1. janvāri – 980 iedzīvotājs. 
Pagasta pārvaldes teritorijā darbojas šādas iestādes: 

1) Ābeļu bibliotēka; 
2) Ābeļu tautas nams; 
3) Ābeļu pamatskola (2013. gada janvārī – 94 audzēkņi). 

Pagasta iedzīvotāji var saņemt bāriņtiesas, komunālās saimniecības un sociālā darbinieka 
pakalpojumus.  

Novada dome atrodas bijušā Jēkabpils rajona padomes ēkā, turpat, kur Krustpils novada 
pašvaldība. Novada domē iedzīvotājiem tiek piedāvāti papildu pakalpojumi (tur ir būvvalde, 
civilās aizsardzības dienests, skolu valdes un dzimtsarakstu nodaļas). 

 
2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

Izstrādāts un apstiprināts LAD projekts "Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā". 
Paredzēts, ka Veselības takā atradīsies pašlaik aizvien lielāku popularitāti gūstošā t.s. ielu sporta 
inventārs (pievilkšanās stieņi utt.), kā arī ierīces, kas piemērotas fizisko aktivitāšu veikšanai 
vecākiem cilvēkiem un bērniem un atpūtas vietas. Veselības taka būs objekts, kas ne tikai 
uzlabos vietējo iedzīvotāju rekreācijas iespējas, bet rosinās arī visu gadagājumu cilvēkus no 
tuvējās un tālākas apkaimes apmeklēt Ābeļu pagastu. Tika rīkots konkurss šā projekta 
realizēšanai, kurā piedalījās trīs pretendenti, un konkursa rezultātā tiesības izstrādāt projektu un 
veikt takas izveidi uzticēts SIA "GOBA- A". Projekta realizācijas beigu termiņš ir 2013. gada 31. 
augusts. 
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Ābeļu pamatskolas sporta centra sporta zāles aprīkojuma modernizācija. LAD projekta 
ietvaros iegādāti un uzstādīti basketbola grozi ar stiprinājumiem, un pašlaik grozi atbilst FIBA 
prasībām. Pateicoties projekta realizācijai, Ābeļu pamatskolas sporta centra sporta zālē notikušas 
gan Jēkabpils novada skolu, gan starpnovadu basketbola turnīri. Lai šādi turnīri varētu notikt vēl 
augstākā līmenī, nepieciešama zāles aprīkošana ar elektronisko tablo, kas iecerēts 2013. gadā. 
Ābeļu pagasta popularitāti varētu celt arī 2012. gada augustā Ābeļu pamatskolas sporta 

infrastruktūrā notika starpnovadu sporta spēles, un tajās tika ieguldīti gan finanšu resursi, gan 
cilvēku algots un arī brīvprātīgs darbs. Viesi varēja gūt informāciju par viņus interesējošajiem 
jautājumiem. Bija izvietotas norādes uz ievērojamākajām vietām, ko viesiem aplūkot (piemēram, 
Kaupres pilskalnu, J. Akuratera piemiņas akmeni u.c.). 

 
 

3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

Pagasta pārvaldē aizvadītā gada laikā būtiski palielinājies darba apjoms sociālajam 
darbiniekam. 

2012. gadā 385 pagasta iedzīvotājiem atkārtoti piešķirts trūcīgās personas statuss. Gada laikā 
190 personām vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai. 36 personām gada laikā vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts. 29 
personām izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, tai skaitā 12 
represētajiem nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (šāds pabalsts ieviests pārskata gadā). 

Realizējot nodarbinātības pasākumu „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība”, pagastā darbs ir dots 13 bezdarbniekiem. Gada laikā, piesaistot 
bezdarbniekus, tika veikta pagasta ceļu malu un grāvju sakārtošana, bīstamos ceļu posmos 
izzāģēti krūmi, kas ierobežo autovadītāju drošību. Bezdarbnieki papildus tika nodarbināti arī 
Brodu ciemata katlumājā malkas sagatavošanas darbos un Ābeļu brīvdabas estrādes un 
pamatskolas apkārtnes sakārtošanā. 

Pagastā darbojas komunālā saimniecība, kas nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu un 
daudzdzīvokļu māju kopīpašuma apsaimniekošanu Brodu ciemata centrā. Lai gan apkures 
pakalpojuma tarifs nepalielinājās, pieauga komunālo pakalpojumu maksājumu parāds. 
Neskatoties uz to, aizvadītajā gadā ciemata centrā tomēr tika saglabāta un nodrošināta 
centralizētā siltumapgāde. Vasaras mēnešos tika sagādāts kurināmais visai 2012./2013. gada 
sezonai. 

Pagasta bibliotēkā apkalpoti 267 iedzīvotāji, izsniedzot lasīšanai 11717 grāmatas un 
periodiskos izdevumus, no tiem bērnu un jauniešu auditorijai paredzētos – 1443. Bibliotēka 
papildināta ar 260 jaunām grāmatām, no tām 89 grāmatas ir bērnu literatūra. Bibliotēkā 
iespējams bez maksas izmantot interneta pieslēgumu, pie datoriem vienlaikus iespējams strādāt 5 
cilvēkiem. Ja iedzīvotājiem nepieciešams, bibliotēkas vadītāja veic grāmatu pieprasījumu 
apkopošanu un apmaiņu ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku, jo pagastā ir iedzīvotāji, kuri vēlas lasīt 
grāmatas krievu valodā. Katru mēnesi bibliotēka, saskaņojot ar pagasta pārvaldi, brauca ar 
grāmatām uz Ābeļu pamatskolu. 

Pagastā darbojas Tautas nams. Katru nedēļu mēģinājumos Tautas namā sanāca Ābeļu pagasta 
amatierteātris. 2012. gadā teātris iestudēja H. Paukša traģikomēdiju "Es pagaidīšu aiz durvīm...", 
un šis iestudējums amatierteātru skatē Sēlpilī ieguva 1. pakāpes diplomu par aktieru augstu 
skatuves kultūru. Amatierteātris ar izrādēm viesojās Zasā, Sēlijā un Jersikā. 

Pagastā darbojas sieviešu un vīru vokālais ansamblis. Ansambļi snieguši vairākus koncertus, 
tai skaitā vasaras saulgriežu priekšvakarā un valsts gadadienas svinībās. 

Martā pagasta pārvalde pensionāriem organizēja kopāsanākšanu. Vakara gaitā tika sumināti 
pensionāri, kam apritēja apaļa jubileja. Pasākums notika pie klātiem galdiņiem, priekšnesumus 
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sniedza pagasta un novada pagastu pašdarbnieki. 2012. gadā pagasta pensionāriem bija iespēja 
apmeklēt Ventspili un tās apkaimes ievērojamākās un skaistākās vietas.  

Vietu pagasta pārvaldes telpās radis pensionāru klubiņš „Ābeļzieds”, kas apvieno pagasta 
pensionārus brīvā laika pavadīšanai. Tiek austs, adīts, radītas vērtības, lai piedalītos izbraukuma 
pasākumos, popularizējot kluba vārdu ārpus pagasta. Gada nogalē ziemassvētku noskaņās 
„Ābeļzieds”, uzaicinot individuālo darbu veicējus, organizē tirdziņu savas saražotās produkcijas 
pārdošanai. Ābeļu pagasta pārvalde, atzīstot ābeļziediešu ieguldījumu pagasta labā vārda 
popularizēšanā, atbalsta pensionāru klubiņu, piemēram, piešķirot transportu izbraukumiem. 

Pagastā darbojas muzejs, ko vada bijušais Ābeļu pamatskolas skolotājs un pagasta vēstures 
apkopotājs Arnolds Jakubovskis. Muzeja ekspozīcija ierīkota trijās telpās pagasta pārvaldes ēkas 
otrajā stāvā. Muzejā izveidota ekspozīcija, kas veltīta Ābeļu pagastā dzimušajam literātam Jānim 
Akurateram; jūnijā notika dzejniekam veltīts pasākums. Muzejā izveidota arī ekspozīcija, kas 
veltīta komunisma genocīda upuriem, pagasta izsūtītajiem iedzīvotājiem. Muzeju apmeklē 
skolēni, kā arī vasaras mēnešos iegriežas tūristi un delegācijas, kas apmeklē novadu. Pateicoties 
A. Jakubovskim, muzeja apmeklētāji tiek iepazīstināti ar pagasta un visas Latvijas vēsturi, turklāt 
šī iepazīšanās notiek katrai auditorijai saistošā veidā. 

Ar pagasta iedzīvotāja A. Jakubovska mudinājumu pagasta aktīvākie iedzīvotāji piedalījās 
novada sporta svētkos Rubeņos. Katru gadu, arī 2012. gadā, novembrī pie Ābeļu kapiem notiek 
skrējēju pasākums, kas veltīts Lāčplēša dienai. Skrējiena maršruts vakara stundās tiek izgaismots 
ar sveču un lāpu gaismām. 2012. gada Lāčplēša dienas skrējienā piedalījās dažādu gadagājumu 
46 sievietes un 54 vīrieši. Uzvarētājiem balvas sarūpēja Jēkabpils novada dome un Ābeļu 
pagasta pārvalde. 

 
 4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

Pagasta pārvaldes darbību un finansiālo stāvokli negatīvi ietekmē pieaugošais komunālo 
pakalpojumu maksājumu parāds. Regulāri tika veiktas pārrunas ar parādniekiem, diemžēl šie 
pasākumi nenesa vēlamo rezultātu. Parādu slogs pieaug, jo pieaug trūcīgo personu, 
maznodrošinātā statusu ieguvušo un bezdarbnieku skaits. 

Gluži tāpat kā iepriekšējā atskaites periodā, paredzams, ka autoceļu kvalitāte valstī un jo īpaši 
Ābeļu pagasta teritorijā neuzlabosies, un līdz ar to paredzams paātrināts autotransporta 
nolietojums un neparedzēti izdevumi tā remontam. Pagasta autobusa ilgstoša remonta gadījumā 
nāksies īrēt citu autobusu, lai nogādātu bērnus uz skolu un atpakaļ uz mājām. 

2013. gada jūlijā notiks Jēkabpils novada svētki, un Ābeļu estrādē tiks rīkotas atrakcijas 
bērniem, koncerti, būs dažādas aktīvās atpūtas iespējas. 

 

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 
saskaras 

Kā pierādījās atskaites gadā, sporta zāles uzturēšana prasa prāvus finanšu līdzekļus, un arī 
turpmāk būs papildus jāuzkrāj līdzekļi, lai nodrošinātu tās izmantošanu apkures sezonas laikā. 
Lielākās izmaksas ir šķidrā kurināmā iegāde, kas nodrošina siltumu sporta zālē optimālajā 
režīmā. Sporta zālē jāuzlabo apkures sistēma, lai samazinātu izdevumus par siltumenerģiju. 
Jāturpina popularizēt Ābeļu pamatskolas sporta zāli kā vietu, kur iespējams nodarboties ar 
sportu. 

Līdzekļu trūkuma dēļ pasliktinās pagasta ceļu kvalitāte. Pagasts iespēju robežās nodrošina 
ceļu tīrīšanu ziemā un greiderēšanu vasarā, kā arī sakopj ceļmalu grāvjus, taču trūkst līdzekļu 
ceļu seguma uzlabošanai. 

Ievērojami pieaugot komunālo pakalpojumu maksājumu parādam, aizvadītajā gadā ciemata 
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centrā tomēr tika saglabāta un nodrošināta centralizētā siltumapgāde, bet iedzīvotāju maksātspēja 
samazinās, jo cilvēki nespēj atrast darbu. Par to liecina Nodarbinātības valsts aģentūras 
statistikas dati par Jēkabpili un apkārtnes novadiem. Daļa iedzīvotāju izbrauc no valsts darba 
meklējumos un par parādiem neinteresējas, un nedod ziņas par sevi. Pagastā palikušie 
iedzīvotāji, kas ir darba meklējumos, ir mazkvalificēti, un viņiem var uzticēt vien tādu darbu, kas 
neprasa profesionālās iemaņas. 

Laika periodā līdz gada pārskata parakstīšanai nav bijuši apstākļi, kas būtiski ietekmējuši gada 
pārskata finansiālās darbības rezultātu. 
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