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Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada budžets tika sastādīts un tā izpilde nodrošināta 
ievērojot valstī apstiprinātos ieņēmumus un pašu ieņēmumu prognozes, nodrošinot Jēkabpils 
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un investīciju plāna izdevumu izpildi.  

2012.gadā nenotika būtiskas izmaiņas pārvaldes darba organizācijā, bet parādījās iespējas ar 
salīdzinoši maziem līdzekļiem veikt būtiskas izmaiņas novada pašvaldības īpašumu uzskaites 
sakārtošanā un nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanas uzlabošanā. Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas nodaļa nodrošināja, ka tuvojas nobeigumam visu pašvaldības ielu un ceļu 
reģistrācija kadastra sistēmā. Izmantojot iespēju, ka pašvaldības bez maksas varēja deklarēt tās 
teritorijā esošos īpašumus, tika veikta to inventarizācija - caurskatīšana un novads bija viens no 
aktīvākajiem valstī šajā jomā ( 423 deklarētas būves), kā arī tika pieteikts ievērojams skaits dabā 
neesošu ēku, to dzēšanai (40 būves). Gada laikā notika arī diezgan intensīva pašvaldības un tai 
piekritīgo zemju iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām, nepieļaujot to aizaugšanu. Turpinājās 
darbs pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas pašvaldības funkciju veikšanai  un 
pašvaldības īpašumu no jauna iznomāšana NVO sabiedrisko funkciju veikšanai, sakārtošanai, 
piesaistot trešo personu, ES un budžeta līdzekļus. Piemēri - Dignājas muižas īpašuma iznomāšana 
biedrībai „Dzīvības koks”. Papildus telpu noma Kaldabruņas skolā biedrībai „Ūdenszīmes”, 
amatniecības centra „Rūme” ēkas otrā stāva noma biedrībai „Sēļu pūrs”, telpu noma Dunavā 
biedrībai „Dzīves prasmes”. Vairākas no biedrībām ar pašvaldības  līdzfinansējumu, rakstot 
projektus, piesaista ES un citus līdzekļus šo telpu sakārtošanai. 

Ar pašvaldības budžeta līdzekļiem lielākie ieguldījumi īpašumu kvalitātes uzlabošanai 
notika Kultūras nama Kalna pagasta Dubultos renovācijas 3.un 4.kārta, Zasas vidusskolas telpu un 
telpu Zasas pārvaldes ēkā rekonstrukcija, apkures ierīkošana Zasas vecās ambulances ēkā, lai 
turpinātu tās renovāciju, Dignājas skolas ( skolotāju māja) pirmsskolas grupu telpu sakārtošana, 
2012.-2013.gada sākumā jumta izbūve daudzdzīvokļu ēkai – sociālās aprūpes nams „Mežvijas” 
Leimaņu pagastā. 

Kā katru gadu tika piesaistīti līdzekļi ERAF, LEADER, Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta programmās, kā arī citās ES un ES ekonomiskās zonas valsts programmās. 
Nozīmīgākie no tiem ir 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 
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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. 

Izglītības jomā nozīmīgas ir jaunu pirmsskolas grupu atvēršana Zasā un Dunavā un visu 
pirmsskolas grupu materiālās bāzes ( telpu un aprīkojuma uzlabošana). Nodrošināta visu 
pirmsskolas un mazāko klašu launagu un brokastu ēdienreižu apmaksa no budžeta. Izglītības 
iestādes periodiski uzsākta visu skolēnu ēdināšana. Panākta augsta skolēnu dalība mācību 
olimpiādēs, sporta sacensības un interešu izglītības pulciņos. Arvien vairāk novada 
kultūrizglītojošajos pasākumos iesaistās bibliotēkas, plašāk par savu darbību sniedz informāciju. 

Kultūras jomā bez tradicionāli aktīvas un kvalitatīvas kolektīvu darbības Rubeņos, Zasā, 
Dignājā un Dunavā, savu iespēju robežās iesaistīt iedzīvotājus un pasākumos realizē arī Leimaņu, 
Kalna un  Ābeļu pagastā. 

Sportā ar 2012.gada nogali aktīvu darbību uzsācis sporta koordinators pilnas slodzes 
apmērā un aktīvi ir volejbolisti, autosportisti,  motosportisti, hokejisti un citu sporta veidu un brīvā 
laika aktīvās atpūtas cienītāji. 

Sociālās aprūpes jomā, kaut arī nedaudz samazinās pabalstu pieprasītāju skaits, jo ir 
stingrāki kritēriji piešķiršanai un samazinās iedzīvotāju skaits, nemainīgi stabils ir pieprasījums pēc 
vietām ilgstošās aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes namā „Mežvijas” un mājas aprūpē. Dzīves 
apstākļu uzlabošana un veco vientuļo, slimo cilvēku aprūpe būs aktuāla ar tendenci paplašināties 
visus tuvākos gadus. 

Teritorijas sakopšanas un komunālo pakalpojumu un ceļu uzturēšanas jomā diemžēl 
līdzekļu trūkuma dēļ, izņemot projektu līdzekļus, būtisku uzlabojumu nav, izņemot, ka pakalpojumi 
ir stabili, to cenas nav pieaugušas, bet nākošajos periodos veicams liels darbs, lai iesaistītu 
iedzīvotājus enerģijas un resursu taupīšanā, pakāpeniski palielinot iedzīvotāju dalību īpašumu 
apsaimniekošanā, uzlabojot ūdens patēriņu un siltuma patēriņa uzskaiti. Ceļiem līdzekļi pietiekami 
ir tikai neatliekamo uzturēšanas darbu veikšanai. 2012.gads nozīmīgs novadam, ka valsts daļēji 
realizējusi ceļa Aknīste-Siliņi posma 13 km garumā Jēkabpils novadā asfaltēšanu, kas būtiski 
uzlabo iedzīvotāju mobilitāti Kalna pagastā. 

Iedzīvotāju informētības jomā stabili izmantoti tiek informatīvais izdevums „Ļaudis un 
darbi”- 37%, „Brīvā Daugava”- 39%, novada mājas lapa - 8%, veikta iedzīvotāju aptauja, diemžēl 
dalība aptaujā neliela, tikai 66 respondenti, bet šīs aptaujas rezultātā kopumā ar pašvaldības darbu 
apmierināti 80% iedzīvotāju un pozitīvākās atsauksmes ir  par kultūras, sporta, izglītības jomu. 
Praktiski pozitīvs viedoklis ir par visām sfērām, izņemot ceļus un uzņēmējdarbības vidi, kas lauku 
novadiem ir aktuāli visā Latvijā. Nepieciešams veikt atkārtotu anketēšanu par pašvaldības darbu, 
lai iegūtu vairāk respondentu atbildes un objektīvāku vērtējumu. 

Lielākie riski pašvaldībai turpmākajā periodā saistās ar negatīvām demogrāfiskām 
tendencēm un negatīvu iedzīvotāju migrāciju, kā rezultātā samazinās budžeta ieņēmumi, bet iestāžu 
darbības izmaksas uz vienu iedzīvotāju palielinās. Iestāžu skaita un funkciju apjoma samazināšana 
var izsaukt vēl lielāku iedzīvotāju negatīvu migrāciju. Tāpat liels risks ir lieli attālumi līdz attīstības 
centram Jēkabpilī pie nekvalitatīva ceļu stāvokļa. 



3 90009116789_ZINO_260313_00; Jēkabpils novada administrācijas vadības ziņojums 
 

 

 
 
Izpilddirektors  ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI 

PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

J.Subatiņš 

   
Subatiņš 65220733 
janis.subatins@jekabpilsnovads.lv 


