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1. Pagasta pārvaldes vispārējs raksturojums 
 

Pārskata periodā Leimaņu pagasta pārvaldes struktūrvienībā izmaiņu nav. 
Pagasta pārvalde darbojas saskaņā ar Leimaņu pagasta pārvaldes 
nolikumu.Pagasta kopējā platība 10172,7 ha, no tās meži aizņem 4727 ha jeb 46%  
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 4370 ha jeb 42%. Pagasta teritorijā atrodas 
divi ciemi – Leimaņi un Mežgale. 

Pagasta kopējais iedzīvotāju skaits 538 . 2012.gadā dzimuši 2 bērni , miruši 6  
pagasta iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums vidēji ir ≈ 5,5 cilvēki  uz km². 

 
2. Pagasta pārvaldes teritoriālās iestādes un struktūrvienības 
 

* Bērzgala pamatskola akreditēta 2010.gadā uz 6 gadiem . Skolā mācās 
28 bērni. Piecgadīgo un sešgadīgo grupā mācās 2 bērni. 

 
* Leimaņu pagasta bibliotēka ir akreditēta 2012.gada jūnijā uz 5 gadiem. 

Tajā tiek abonētas datu bāzes „Alise”,  Letonika, kā arī finansēts 
projekts „Trešais tēva dēls”. 

 
* Leimaņu kultūras namā 2011.oktobrī par  vadītāju apstiprināts Gints 

Audzītis. 
 
* Veco ļaužu namā – pansijā dzīvo 14 iemītnieki. Katrs iemītnieks īrē 

atsevišķu istabu. Apkalpojošais personāls – 3 apkopējas. Pieejamas 
visas sadzīviskās iekārtas un tehnikas. Ir iespēja izmantot ģimenes 
ārsta un ārsta palīga pakalpojumus. Pansijā tiek ievietoti vientuļie 
novada iedzīvotāji, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe. 
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* Sociālā nodrošināšana – sociālais darbinieks sadarbībā ar bāriņtiesu 
regulāri veic sociāli maznodrošināto iedzīvotāju apzināšanu, 
apsekošanu un iespēju robežās sniedz palīdzību.  

 
* Mājokļu apsaimniekošanā ir 6 daudzdzīvokļu mājas  Mežgales ciemā, 

Bērzgala skolas ēka, Ērmītes, Mežgales ciema un privātmāju, Bērzgala 
pamatskolas ūdensapgāde. Atkritumu savākšanu  no pagasta 
sabiedriskajā iestādēm un  pagasta iedzīvotājiem uz līguma pamata 
veic „Jēkabpils pakalpojumi”. 

 2012.gadā ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi noslēgti ar 73 saimniecībām ( 69 %) , ar 
pagasta pārvaldi noslēgti 38  īres īgumi, 13 apsaimniekošanas līgumi. 

 
3. Galvenie noteikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību un finanšu 

rezultātus pārskata gadā: 
 

* Pagastā saglabājies  bezdarba līmenis, ir pieaudzis trūcīgo personu un 
ģimeņu  skaits. Līdz ar to palielinājies izmaksāto sociālo pabalstu 
skaits. 

 
* Izmaiņas Bērzgala pamatskolas darbībā 2012.gadā nav notikušas. 

Pedagogi  strādā ar samazinātām darba slodzēm. 
 
* Iekasētais dzīvokļu apsaimniekošanas un uzturēšanas ,  dzīvokļu īres 

un komunālo maksājumu nodokļu  apjoms salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu nedaudz palielinājies. 

* Mazo saimniecību grupā MLA maksājumiem ir liela nozīme kā tiešam 
ienākumu atbalstam. 

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

 
* Sakarā ar elektroenerģijas, degvielas cenu kāpumu, palielināsies 

budžeta izdevumi. 
 

* Pasliktinoties ceļu infrastruktūrai, līdzekļu trūkums to pilnvērtīgai 
uzturēšanai vēl vairāk samazina pakalpojumu sasniedzamību..  

 
* Skolēnu skaita samazināšanās Bērzgala  pamatskolā. 
 
* Iespējamās teritoriālās reformas. 
 

5. Būtiski riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem pašvaldība saskaras. 
 

* Faktori kas iespaido iedzīvotājus izvēlēties dzīvesvietu laukos – ne 
parāk labā nodrošinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 
nepieciešamība pēc iekšējo ceļu infrastruktūras uzlabošanas. 

 
* Nepieciešamība pēc ražošanu attīstošu un jaunu darba vietu 

nodrošinošu objektu izveides. Tas paaugstinātu darba resursu līmeni 
veicinot investīciju piesaisti. 
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* Neracionāla sociālā un ekonomiskā politika veicina negatīvu virzienu 

demogrāfijas jautājumā.  Mirstības procents ir lielāks nekā dzimstība. 
 
 
5. Attīstības pasākumi. 
 
 * Uzsāktie projekti 

- projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Leimaņu pagasta 
Mežgales ciemā”izsludinātsiepirkums. 

 
* Realizētie projekti par pagasta pārvaldes līdzekļiem:  

 
- veiktadzīvojamās mājas „Mežvijas ”jumta rekonstrukcija; 
- trenažieru telpas atklāšana Leimaņu tautas namā; 
- veikta slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves 

„Bērzgala”rekultivācija ( finansējuma no dabas resursu 
nodokļa). 

 
6. Finanšu instrumenti un finanšu vadības mērķi 
 

* Pagasta pārvaldes teritorijā ir grants – smilts atradnes, no kurām 
zināmas platības ir iznomātas izstrādātājiem. Autoceļa Aknīste – 
Lāčkalns kapitālajam remontamno karjera 2012.gadā izņemti ≈ 76400 
m³. 

 
* Bezdarbs radīs iedzīvotāju  ienākuma nodokļa iemaksu samazināšanos. 
 
* Joprojām Projekta „ Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas 

rekonstrukcija” uzņemtas kredītsaistības 10% apmērā.  
 
* Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Leimaņu pagasta Mežgales 

ciemā ”  realizēšana.  
 
* Uzkrātie malkas atlikumi samazinās izdevumus par kurināmo. 
 
 

 
Pārvaldes vadītājs ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU 
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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