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Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja uzruna 
Godātie gada pārskata lasītāji! 

Ar 2013.gadu noslēdzās novada darbības pirmā četrgade un sākas 
jaunā sasaukuma domes deputātu darbības termiņš. Vēlēšanu rezultātā domes 
deputātu sastāvs ir atjaunojies par 53%, kas tālāk prasīja nelielu 
piestrādāšanās periodu. Deputāti ievēlēti no četrām politiskajām partijām ar 
savu redzējumu novada attīstībā.  

Ar pagājušo gadu noslēdzās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 
pirmais periods. Nepabeigtie un iesāktie projekti realizēšanai pārgāja uz šo 

2014.gadu. 
2013.gadā ieguldījumi veikti, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti Vidsalas un Mežgales 

ciemos, lai paaugstinātu Zasas katlumājas efektivitāti un nodrošinātu iedzīvotājiem normālu siltuma 
padevi dzīvokļos. Pēc šo projektu realizācijas ūdens saimniecību uzlabošanas pasākumi veicami 
Dubultu, Slates un Liepu ciemos. 

Zasas ciemata apkures sistēmas rekonstrukcija dod gan kurināmā ekonomiju, gan arī 
komfortablākus siltuma režīmus dzīvokļos. Vienlaikus jāņem vērā, ka māju iekšējie siltumtīkli ir 
novecojuši, piesārņoti ar dažādām nogulsnēm, bieži vien neatbilstoši izveidoti, tāpēc nedod 
vajadzīgo siltumatdevi.  

Visas apkures sezonas garumā varēja just, kādu efektu dod Zasas pagasta administratīvā un 
Rubenes PII nosiltinātās ēkas.  

Nozīmīgs ieguldījums vides uzlabošanas jomā ir četru izgāztuvju – Prūsāni, Sīpulāni, Siliņi, 
Starenieki, rekultivācija. Šīs bijušās izgāztuves tagad ir slēgtas, un ir stingri jāseko, lai iedzīvotāju 
un ražošanas radītie atkritumi nonāktu reģionālajā atkritumu apglabāšanas poligonā „Dziļā Vāda”.  

Svarīga nozīme ir iedzīvotāju mūžizglītības veicināšanas projektiem, kas ļauj ikviena 
vecuma iedzīvotājam papildināt zināšanas, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, būt aktīvam dažādos 
vecuma un darbspējas dzīves posmos.  

Pagājušajā gadā tāds bija pārrobežu sadarbības projekts starp Rumāniju un Latviju, lai 
iepazīstoties ar sadarbības partneru pieredzi, uzlabotu izglītības piedāvājumu kvalitāti. Jo vairāk 
cilvēku ir ieinteresēti un iesaistās šajā izaugsmes procesā, jo lietderīgāk tiek izmantota bāze kultūras 
namos, izglītības iestādēs, sporta zālēs un sabiedrisko organizāciju veidotajos centros. 

Liela uzmanība ir jāpievērš pašvaldībai piederošo vai apsaimniekošanā esošo ēku stāvoklim. 
Daudzās no tām ir bojāti jumti, dūmeņi un citi koplietošanas mezgli, kam nepieciešams remonts.  

Reāls drauds sekmīgai budžeta sastādīšanai un funkciju izpildei nākotnē var izvērsties 
straujā iedzīvotāju skaita samazināšanās. Iedzīvotāju ienākuma nodoklim ir tendence pieaugt, tomēr 
iedzīvotāju skaita sarukums dod lielāku negatīvu ietekmi budžeta ieņēmumu daļā un līdz ar to arī 
iestāžu uzturēšanā. Tāpēc ir uzsāktas diskusijas, priekšlikumu izskatīšana par novada tālākās 
darbības modeli.  

Lai pilnveidotu un uzlabotu pārvaldību, nākotnē paredzēta pārvalžu juridiskā statusa maiņa, 
centralizētās grāmatvedības ieviešana un citas iespējamas izmaiņas.  

Sākoties jaunajam plānošanas periodam mazajām un vidējām pašvaldībām attīstībai 
iezīmēta rīcība, kas domāta nodarbinātības sekmēšanai, stiprinot pieejamību un vietējo resursu 
izmantošanu, kā arī ELFLA finansējums pašvaldību infrastruktūras attīstībai. Tas domāts arī 
pašvaldību ceļu rekonstrukcijai. Mūsu novadam tie varētu būt ap 40 km.  
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Šajā periodā vajadzētu sekot arī Valsts reģionālās un vietējas nozīmes autoceļu nozīmīgam 
uzlabojumam, kas mūsu novadam būtu saistīts ar P72 un V738 autoceļiem. Tas dotu cerību 
iedzīvotājiem, ka Valstī kaut kas mainās uz labo pusi, ka uzņēmēji, lauksaimnieki var plānot sava 
biznesa attīstību. Šogad pavasarī iedzīvotāju savāktie 1500 paraksti skaidri liecina, ka ceļu 
infrastruktūras problēmas pašlaik ir ļoti aktuālas, kamēr esošā valdība aizvien domā savādāk.  

Šogad domājot par novada iestāžu darbības uzlabošanu un pilnveidošanu, jāapzinās, ka 
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu klāsts nedrīkst samazināties. Tie ir jātuvina viņu dzīvesvietai, 
jāuzlabo sociālā aprūpe, savstarpējā sapratne.  
 
 
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs      Edvīna Meņķis 
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1. JĒKABPILS NOVADS 
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 teritorijā ietilpst 7 pagasti – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes 
un Zasas. Novada administrācija atrodas Jēkabpilī (neietilpst novadā). Mazākais pagasts pēc 
teritorijas ir Dignājas pagasts, bet lielākais – Rubenes pagasts. Savukārt, pēc iedzīvotāju skaita 
mazākais ir Leimaņu, bet lielākais – Rubenes pagasts. Novada teritorijas platība ir 90441,7 ha jeb 
904 km2. 

Jēkabpils novadu šķērso valsts autoceļi P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži, P 74 Siliņi – Aknīste 
un P 75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas robeža, kā arī vairāki vietējas nozīmes valsts autoceļi. 
Pašvaldības autoceļu un ielu garums sastāda 481,981 km, tai skaitā 469,514 km ir autoceļi un 
12,467 km ir ielas. Autoceļu garums ar melno segumu ir 4,4 km. Ielu garums ar melno (asfalta) 
segumu sastāda 4,47 km, ar grants segumu 7,997 km. Veloceliņš ar trases kopgarumu 1592 m. 
Pārskata gadā veikts vērtējums A grupas ceļam Liepas - Mežniecība ar melno segumu 0,33 km 
garumā Ls 11747.  

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību (graudkopība, 
piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību. 

 
1.1. attēls. Zemes lietojuma struktūra Jēkabpils novadā, % 

No attēla redzams, ka meži –sastāda 49%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme novadā - 
37%, purvi – 4%, ūdens - 3%, pārējās zemes, krūmāji un ceļi – 2%, apbūve – 1%. 
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1.2. Novada iedzīvotāji 

 
1.2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošiem datiem uz 02.01.2014., Jēkabpils novadā deklarēti 
5326 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits 2013. gadā samazinājies par 141 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās Jēkabpils novadā joprojām ir saistīta ar iedzīvotāju došanos uz ārzemēm un 
deklarēšanos citu pašvaldību administratīvajās teritorijās. Iedzīvotāju blīvums 5,89 cilvēki/km2. 
 

 
1.3. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju dinamika 2010.- 2013. gadā 

Salīdzinot 2010.gadu, ar 2013.gadu iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir samazināties par 
421 iedzīvotāju. 

 
1.4.  attēls. Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība pagastos (pašvaldības dati uz 02.01.2014.) 
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Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un 
mirušo skaitu. Jēkabpils novada pašvaldībā pārskata gadā kopā dzimuši 40 iedzīvotāji un miruši 89 
iedzīvotāji. Dzimušo skaits salīdzinot ar 2012. gadu ir palicis nemainīgs, bet miršanas gadījumi ir 
samazinājušies par 25. Jēkabpils novada pašvaldībā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs – 
49 iedzīvotāji.  

 
1.5.  attēls Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika 2011. – 

2013.gadā 

Analizējot iedzīvotāju vecuma struktūru novadā 1.4. attēlā (PMLP dati uz 01.01.2012.un 

02.01.2014.) redzams, ka lielāko iedzīvotāju skaitu sastāda iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā. 
Jēkabpils novadā 2012.gadā demogrāfiskās slodzes līmenis 511, bet 2013.gadā demogrāfiskās 
slodzes līmenis samazinās par 3 un sastāda 508, tas ir, darbspējas vecumu nesasniegušo un 
pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā.  
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2. JĒKABPILS NOVADA DOME 

2.1. 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 
Jēkabpils novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Jēkabpils novada 

pašvaldības un Jēkabpils novada domes darbību nosaka ar Jēkabpils novada domes 2009.gada 9. 
jūlija sēdes lēmuma protokolu Nr.2, 1.§ apstiprinātie Jēkabpils novada saistošie noteikumi 
“JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 

2.2. Jēkabpils novada domes sastāvs 

Jēkabpils novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumam sastāv no 15 deputātiem. Pašvaldību vēlēšanas Latvija notika 2013.gada 1.jūnijā. Jēkabpils 
novada pašvaldības domē ievēlēti sekojoši deputāti: 

2.1. tabula 
Jēkabpils novada domes deputāti pēc pašvaldību vēlēšanām 2013.gadā 

Nr.p.k. Vārds uzvārds Ievēlēts no saraksta 
1. Edvīns Meņķis Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
2. Aivars Vanags Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
3. Ieva Jātniece Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
4. Andis Timofejevs Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
5. Edmunds Erdlāns Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
6. Olita Spēka Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
7. Daiga Geidāne Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
8. Aivis Kokins Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
9. Gints Audzītis Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK” 
10. Andis Bikaunieks Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK” 
11. Armands Ķiploks Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK” 
12. Uldis Auzāns Jēkabpils reģionālā partija 
13. Ināra Blumberga Jēkabpils reģionālā partija 
14. Anita Lemaka Latvijas Zaļā partija 
15. Modris Pavārs Latvijas Zaļā partija 

 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, amatā ar 01.07.2009. 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags, amatā ar 20.06.2013. 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, amatā ar 01.07.2009. 
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī 

– katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 11:00, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 
Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs.  

2013. gadā notikušas 18 domes sēdes, tai skaitā 5 ārkārtas. Domes sēdēs pieņemti 443 
lēmumi, kuri pirms tam tika izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un komisijās. 

Lai nodrošinātu Jēkabpils novada pašvaldības darbību un izstrādātu novada domes lēmumu 
projektus, darbojas no novada pašvaldības deputātiem 2013.gada 20.jūnijā izveidotas 3 pastāvīgās 
komitejas – finanšu (9 locekļi), attīstības un tautsaimniecības (7 locekļi), sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu (7 locekļi). 
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2.1. attēls. Domes pastāvīgās komitejas 

 

2.2. attēls. Domes komisijas 

2013. gada 25. jūlijā ir ievēlētas un darbojas: 
� Administratīvā komisija  
� Apbalvojumu piešķiršanas komisija  
� Izsoles komisija  
� Iepirkumu komisija 
� Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisija. 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2013. gadu  

10 

 

2013. gada 22. augustā ievēlēta Jēkabpils novada vēlēšanu komisija. 
2013. gada 28. novembrī izveidota Izglītības, kultūras un sporta konsultatīvā darba grupa. 
Bet no 2012. gada 24. maija darbu turpina Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas 

komisija un 2010.gada 18.februārī izveidotā Pedagoģiski medicīniskā komisija. 

2.3. Padotībā esošās iestādes 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī pašvaldības uzdevumu 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi Jēkabpils novada pagastos, Dome ir izveidojusi šādas patstāvīgas 
iestādes kā publisko tiesību juridiskas personas:  

� Jēkabpils novada pašvaldība      � Ābeļu pagasta pārvalde 
� Dignājas pagasta pārvalde     � Dunavas pagasta pārvalde 
� Kalna pagasta pārvalde     � Leimaņu pagasta pārvalde 
� Rubenes pagasta pārvalde     � Zasas pagasta pārvalde 

Pagastu pārvalžu tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem, ko 
apstiprina dome. Pagastu pārvalžu darba koordināciju veic pašvaldības izpilddirektors. Pagastu 
pārvalžu vadītāji saskaņā ar pārvalžu nolikumiem pārzina viņu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu 
saimniecisko darbību. 

Jēkabpils novada dome ir izveidojusi šādas izglītības iestādes: 
� Ābeļu pamatskola    � Bērzgala pamatskola 
� Dignājas pamatskola    � Dunavas pamatskola 
� Rubenes pamatskola    � Zasas vidusskola 

Jēkabpils novada dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes: 
� Jēkabpils novada bāriņtiesa   � Sociālais dienests 
� 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 

2.2. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības un piederošās kapitāla daļas: 

Nr.p.k. Kapitālsabiedrības nosaukums Pašvaldībai 
piederošās 
kapitālsabiedrības 

Darbības veids 

1. SIA „Rubenes aptieka“ 100% Medikamentu tirdzniecība  
2. SIA „Zasas aptieka“ 100% Medikamentu tirdzniecība 
3. SIA „Rubenītis“ 100% Vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumi 

Jēkabpils novadā 
4. SIA „Vidusdaugavas SPAAO“ 2,52 % Atkritumu apsaimniekošana 
5. SIA „Jēkabpils autobusu parks“ 12% Pasažieru pārvadājumi 

2.4. Personāls 

No 01.01.2013. – 01.01.2014. Jēkabpils novada pašvaldībā, pārvaldēs un iestādēs strādāja 
275 darbinieki. 
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2.3.  attēls. Jēkabpils novada domes, pārvaldes un iestāžu personāls uz 01.01.2014. 

Visvairāk darbinieku tiek nodarbināts izglītības sfērā – 139, pagastu pārvaldēs 68, kultūras 
jomā un bibliotēkās nodarbināti 25, administrācijā 24, sociālajā dienestā 12, bāriņtiesā 7.  

 

2.4. attēls. Jēkabpils novada personāla iedalījums pēc dzimuma 

Jēkabpils novadā strādā 62 vīrieši un 213 sievietes. 114 sievietes strādā izglītības jomā, 39 
pagastu pārvaldēs, 22 kultūras iestādēs un bibliotēkās, 19 administrācijā, bāriņtiesā un sociālajā 
dienestā strādā tikai sievietes. 29 vīrieši strādā pagastu pārvaldēs, 25 izglītības jomā, 5 
administrācijā un 3 kultūras iestādēs un bibliotēkās. 

 

2.5. attēls. Personāla iedalījums pēc vecuma 

Jēkabpils novadā strādā 18 darbinieki vecumā no 18 – 30 gadiem, tas sastāda 7% no kopējā 
personāla vecuma, 246 jeb 89% darbinieki vecumā no 31 – 61 un 11 jeb 4% darbinieki ir sasnieguši 
pensijas vecumu. 

Jēkabpils novada personāla izglītība: 
� administrācijas darbiniekiem ir augstākā vai vidējā speciālā izglītība, 
� pagastu pārvaldēs – augstākā, 1. līmeņa, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība, 
� Bāriņtiesas darbiniekiem augstākā,  
� sociālā dienesta darbiniekiem augstākā, 1 – vidējā, 
� izglītība – pedagogiem – augstākā, 
� tehniskajiem darbiniekiem – augstākā, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība, 
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� kultūra un bibliotēkas - augstākā, 1. līmeņa, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība. 
Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki darbam nepieciešamās zināšanas regulāri pilnveido 

un papildina kursos un semināros. 

2.5. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulības akta ieraksts izdarīts 7 pāriem. Divi laulības 
akti ieraksti izdarīti, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu par baznīcā noslēgtu laulību. 

No 7 reģistrētajām laulībām, pirmajā laulībā stājās 6 līgavas un 5 līgavaiņi, otrajā laulībā 
stājās 2 vīrieši, trešo reizi gredzenus mija 1 sieviete. 

Tāpat kā 2012. gadā, arī pērn kopumā Jēkabpils novadā piedzimuši 40 bērni. Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 34 dzimšanas reģistri (20 meitenes un 14 zēni). Kā pirmie 
bērni ģimenē dzimuši 14 gadījumos, otrie – 8, trešie – 6, ceturtie – 4 un kā piektie bērni ģimenē 
dzimuši 2 gadījumos. 

Salīdzinot ar 2012. gada rādītājiem, laulībā dzimušo un reģistrēto bērnu skaita ir 
palielinājies. 

2013. gadā Jēkabpils novadā mirušas 89 personas. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 80 miršanas fakti, no kuriem 41 gadījumā mirušas sievietes, bet 39 gadījumos – vīrieši. 

2.6. Bāriņtiesa 

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir izveidota 2009. gada 1. oktobrī. Bāriņtiesa darbojas pēc 
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§).  

Bāriņtiesa, izpildot amata pienākumus septiņos Jēkabpils novada pagastos, ir pārņēmusi un 
iesākusi lietas, atbilstoši ierosinot administratīvo procesu, no kurām pārskata periodā 112 lietas bija 
aktīvas, tai skaitā lietas: 

1. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības. 
2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana. 
3. Adopcija. 
4. Aizbildnība. 
5. Audžuģimenes. 
6. Aizgādnība. 
7. Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība. 
8. Apliecinājumu izdarīšana un citu funkciju pildīšana. 
Viens no svarīgākajiem bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, nodrošinot un 

ievērojot vislabākās bērnu intereses. 2013. gadā bāriņtiesa ir informējusi pašvaldības sociālo 
dienestu par 17 ģimenēm, kurām būtu pievēršama pastiprināta uzmanība, jo ģimenēs tika saskatītas 
sociālās problēmas. 
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2.6. attēls. Bāriņtiesas pieņemto lēmumu skaits Jēkabpils novadā 2013. gadā 

Atbilstoši faktiskajai situācijai, 2013. gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 32 lēmumus un 
atzinumus lēmumu veidā. Lēmumi tika pieņemti jautājumos par aizgādības tiesību pārtraukšanu un 
pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem, par prasības pieteikumu sniegšanu tiesā par 
aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, par ievietošanu audžuģimenēs, par aizbildnības izbeigšanu, 
par atļauju pieņemt nepilngadīgo vārdā mantojumus, par atļaujas došanu uzturēties bioloģisko 
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vecāku dzīvesvietā, par aizgādņu iecelšanu, par dzīvesvietas atbilstību uzturēties pie vecāka u.c. 
2013. gadā neviens no Jēkabpils bāriņtiesas lēmumiem netika pārsūdzēts. 

Visu 2013. gadu tika veikts darbs ar Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā faktiski 
dzīvojošām un deklarētām ģimenēm, kurās tika saskatītas problēmas bērnu tiesību ievērošanā. Tika 
plānota un veikta sadarbība ar vecākiem (piesaistot atbilstošus speciālistus), kuriem 2013. gadā bija 
pārtrauktas aizgādības tiesības. Dažām no šīm ģimenēm tika konstatēti uzlabojumi ģimeniskajā 
vidē, jo šie vecāki sadarbojās, ievēroja speciālistu ieteikumus un iesaistījās atbalsta programmās, 
veicot noteiktos pienākumus. Minēto darbību rezultātā 2013. gadā 12 bērni tika atgriezti savu 
bioloģisko vecāku aprūpē, jo bāriņtiesā tika pieņemti lēmumi par pārtraukto aizgādības tiesību 
atjaunošanu.  

Uz šo brīdi Jēkabpils novada bāriņtiesa ir ievietojusi 6 bērnus audžuģimenēs. Trīs no mūsu 
novada bērniem atrodas mūsu audžuģimenē. Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, 2013. 
gadā tika veikta atkārtota audžuģimeņu izvērtēšana (apsekošana, sarunas, informācijas iegūšana no 
skolas, psihologa piesaiste atzinuma sniegšanai, slēdzieni no speciālistiem u.c.) un tika atzīts, ka 
audžuģimenēs tiek ievērotas bērnu tiesības un labākās intereses.  

Šobrīd jau tikai 4 bērni (uzsākot 01.10.2009. Jēkabpils novada bāriņtiesas darbību – 14) ir 
ievietoti un atrodas ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs. Bērniem ik gadu tiek veiktas izvērtēšanas 
par iespējām piemeklēt ģimenisku dzīves vidi, bet objektīvi faktori ir šķērslis bērnu dzīvesvietas 
maiņai. 

2013. gadā Jēkabpils novada bāriņtiesa pieņēma divus lēmumus par aizgādņu iecelšanu. 
Tika iegūta informācija no iestādēm un speciālistiem, lai nodrošinātu personu ar ierobežotu 
rīcībspēju intereses Jēkabpils rajona tiesā.  

Ik gadus, arī 2013. gadā tika veiktas aizbildņu ģimeņu apsekošanas, notika sarunas ar 
aizbildņiem un bērniem, tika apsekota bērnu manta un izvērtēta bērnu mantas uzraudzība un 
apsaimniekošana. Uz šo brīdi 16 bērni ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti aizbildņu 
ģimenēs, bet papildus vēl tiek veikta uzraudzība tām aizbildņu ģimenēm, kurās bērni ir ievietoti, 
pamatojoties uz citu bāriņtiesu lēmumiem. 

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. 2013. gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 292 vēstules (papildus pielikumus) lietu materiālu 
nodrošinājumam, veikusi aptuveni 1406 konsultācijas, pārrunas un 374 apsekošanas gan aprūpes 
iestādēs, gan ģimenēs.  

Jēkabpils novada bāriņtiesa 2013. gadā ir griezusies rajona tiesās ar prasības pieteikumiem. 
Tika ierosinātas civillietas 7 vecākiem par aizgādības tiesību atņemšanu. Izskatītajās lietās, tiesa ir 
apmierinājusi bāriņtiesas lūgumus, apstiprinot faktu, ka iesniegtie dokumenti un pierādījumi ir 
pienācīgā apjomā un kvalitātē, lai apmierinātu prasītāja – Jēkabpils novada bāriņtiesas prasības. 
Notika sadarbība ar policiju, psihologiem, narkologiem, psihiatriem, ģimenes ārstiem un skolām. 
Plaša sadarbība tika veikta ar citām bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem visā Latvijas Republikas 
teritorijā.  
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2.7. attēls. Iekasētās valsts nodevas Jēkabpils novadā, Ls 

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.), 2013. gadā iekasējot valsts 
nodevas Ls 2299,00 apmērā. 
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3. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

3.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada ieņēmumu rādītāji 
Budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar 

kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību 
sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Tas sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuri 
apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem.  

3.1. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2012.- 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un 2014. 

gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, Ls 
Rādītāja nosaukums 2012. gada 

budžeta 
ieņēmumu 
izpilde Ls 

2013. gada 
budžeta 
ieņēmumu 
izpilde Ls 

2013.gada 
Budžeta Izpilde 
pret iepriekšējo 
gadu % 

2014.gada 
budžeta 
ieņēmumi plāns 
Ls 

Ieņēmumi kopā 3 420 714 3353021 98,0 2856985 
Nodokļu ieņēmumi 1184923 1261856 106,5 1237811 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 966 030 1042840 108,0 1030592 
Īpašuma nodokļi 218893 219016 100,1 207218 
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 206 039 205926 99,9 195140 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 5 487 4601 83,9 5182 
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 7 367 8489 115,2 6896 
Nenodokļu ieņēmumi 194 972 177698 91,1 152294 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 367 0 111 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
2 328 3035 130,4 2697 

Naudas sodi un sankcijas 7 405 5607 75,7 5923 
Ieņēmumi no zemes, meža, īpašuma 

pārdošanas 
183 314 168483 91,9 143564 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1925 206 10,7 0 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

227 364 255287 112,3 179316 

Ārvalstu finanšu palīdzība  3015 0 0 
Valsts budžeta transferti 1714807 1564998 91,3 1201564 
Pašvaldības budžeta transferti 98648 90167 91,4 86000 

 

 
3.1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2012. – 2013. gadā, Ls 

Jēkabpils novada pamatbudžeta ieņēmumi 2013. gadā sastāda Ls 3353021, t.i., par Ls 67693 
(2%) mazāk nekā 2012. gadā. Nodokļu ieņēmumi ir iekasēti par 6,5% vairāk, jo par Ls 76810 (8%) 
ir palielinājies iekasētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma nodoklis iekasēts tādā pašā 
apmērā kā 2012. gadā. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par Ls 27923 
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(12,3%) vairāk salīdzinot ar 2012. gadu. Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par Ls 17274 (8,9%), 
tas izskaidrojams ar to, ka ir samazinājušies ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas par 
8,1%, pārējie nenodokļu ieņēmumi par 89%, naudas sodi un sankcijas par 24%, bet palielinājušies 
valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas par 30% salīdzinot ar 2012. gadu. 
Samazinājušies ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem par 8,7% un pašvaldības budžeta 
transfertiem par 8,6% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti Ls 2856985 
apjomā, kas ir par Ls 403450 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā, tas saistīts ar mērķdotāciju 
piešķiršanas kārtību - 2014.gada budžetā paredzētas astoņiem mēnešiem. 

 

3.2. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada budžeta ieņēmumu struktūra, % 

Pārskata gadā nozīmīgu ieņēmumu daļu sastāda valsts budžeta transferti 47% un nodokļu 
ieņēmumi 38%. Novada pašvaldības nodokļu ieņēmumu struktūru sastāda iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 82,6% un īpašuma nodoklis 17,4 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi sastāda tikai 7% (ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, 
biļešu realizāciju, projektu īstenošanu, nomu un īri, u.c.) 

3.2. Jēkabpils novada pašvaldības izdevumu rādītāji 
3.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2012. – 2013. gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2014. gada 
plāns atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

 

Rādītāja nosaukums 
2012.gada 
budžeta 
izpilde Ls 

Izdevumu 
struktūra 

% 

2013.gada 
budžeta 
izpilde Ls 

Izdevumu 
struktūra 

% 

2014.gada 
budžeta 
plāns Ls 

Izdevumu 
struktūra 

% 

Uzturēšanas izdevumi 2571049 71,6 2712546 80,4 2751414 82,8 
Atalgojums 1138266 44,3 1210557 35,9 1192288 35,9 
Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

304116 11,8 333106 9,9 333694 10,0 

Komandējumi un dienesta 
braucieni 

8546 0,3 27220 0,8 7140 0,2 

Pakalpojumi 384926 14,9 392013 11,6 456388 13,7 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 

324401 12,6 341299 10,1 334354 10,0 
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3.3. attēls. Uzturēšanas un kapitālie izdevumi 2012. 2014., Ls 

Pamatbudžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2013. gadā uzturēšanas 
izdevumi sastāda 80,4 % un kapitālie izdevumi – 19,6 %. Uzturēšanas izdevumi pārskata gadā 
salīdzinājumā ar 2012.gadu palielinājušies par Ls 141497 (5,5%). Uzturēšanas izdevumu 
palielinājums saistīts samazinājumu kapitālajiem izdevumiem. Izdevumi atalgojumam ir pieauguši 
par Ls 72291 (6,4%) salīdzinot ar 2012. gadu. Palielinoties atalgojuma izdevumiem, palielinājās arī 
darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par Ls 28990 (9,5%). Komandējuma un dienesta 

braucienu izdevumi palielinājušies par Ls 18674 (218,5%), jo uzskaitīti komandējuma izdevumi, 
kas radušies projektu programmu aktivitāšu ietvaros. Pakalpojumu izdevumi ir palielinājušies par 
Ls 7087 (1,8%), jo palielinājās sakaru, komunālo, iestādes administratīvie izdevumi, informācijas 
tehnoloģiju un citu pakalpojumu izmaksas. Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, 

precēm, biroja precēm un inventāram palielinājušies par Ls 16898 (5,2%), jo pieauga kārtējā 
remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu, ēdināšanas izdevumi, mācību līdzekļu un materiālu un 
pārējo preču izdevumi. Izdevumi periodikas iegādei palielinājušies par Ls 452 (11,6%). Budžeta 

iestāžu nodokļu maksājumi palielinājušies par Ls 54013 (248,9%), palielinājumu sastāda budžeta 
iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi. Procentu izdevumi samazinājušies par Ls 4891 
(46,1%). Sociālo pabalstu izmaksa samazinājusies par Ls 35692 (22,2%) lielāko samazinājumu 
sastāda pabalsti ēdināšanai naudā, pabalsti garantētā minimālā ienākumi nodrošināšanai naudā, 
valsts un pašvaldības budžeta maksājumi. Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām 

pašvaldībām samazinājušies par Ls 16343 (7,6%). Kapitālie izdevumi samazinājušies par Ls 
357291 (35%) salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo samazinājās pamatlīdzekļu iegāde.  

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2014. gadā plānoti Ls 3323007 apjomā, kas ir 
par Ls 336659 mazāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 2751414, jeb 82,8 % 
no kopējiem izdevumiem, izdevumi kapitālajiem izdevumiem sastāda Ls 571593 jeb 17,2% no 
kopējiem izdevumiem. 

Izdevumi periodikas iegādei 3881 0,2 4333 0,1 4695 0,1 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 

21703 0,8 75716 2,2 74563 2,2 

Procentu izdevumi 10614 0,4 5723 0,2 3149 0,1 
Sociālie pabalsti 160450 9,8 124758 3,7 121609 3,7 
Izdevumi par savstarpējiem 
norēķiniem 

214164 8,4 197821 5,9 223533 6,7 

Kapitālie izdevumi 1019024 28,4 661733 19,6 571593 17,2 
Pārējie izdevumi, kas nav 
klasificēti iepriekš 

0  35 0,00  0,00 

Izdevumi - kopā 3590073 100 3374314 100 3323007 100 
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3.4. attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām 2013. gadā, % 

2013. gadu salīdzinot ar iepriekšējo gadu izdevumi samazinājušies par 6%. Pārskata gadā 
lielākos pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām sastāda atalgojums Ls 
1210557 (35,9%), kapitālie izdevumi sastāda Ls 661733 (19,6%), pakalpojumi Ls 392013 (11,6%), 
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs Ls 341299 (10,1%), darba 

devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 333106 (9,9%), izdevumi par savstarpējiem 

norēķiniem Ls 197821 (5,9%). Atalgojums pārskata gadā ir palielinājies par Ls 72291 (6%), bet 
izdevumu struktūrā, tas ir samazinājies līdz 35,9% attiecībā pret 2012. gadu. 

3.3. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2012. – 2013.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2014.gada 

plāns atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Rādītāja nosaukums 2012. gada budžeta 
izdevumu izpilde Ls 

2013. gada budžeta 
izdevumu izpilde Ls 

2014. gada budžeta 
izdevumu plāns Ls 

Kopā izdevumi 3 590 073 3374314 3323007 

Vispārējie valdības dienesti 407237 446 225 520 252 
Sabiedriskā kārtība un drošība 3 444 3 691 2 890 

Ekonomiskā darbība 175 503 185 576 152 042 

Vides aizsardzība 430 475 182 431 99 516 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

812 782 823 320 
539 999 

Veselība 10 457 14 885 17 506 
Atpūta, kultūra un reliģija 353 125 347 967 400 652 

Izglītība 1 122 170 1 119 513 
1 192 030 

Sociālā aizsardzība 274880 250 706 398 9 
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3.5.  attēls. Jēkabpils novada pašvaldības vispārējo valdības dienestu 2012.- 

2013. gada budžeta izpilde, Ls 
Funkcionālajā kategorijā vispārējo valdības dienestu izdevumus sastāda: 

� izpildvaras, likumdošanas varas, finanšu un fiskālās darbības nodrošināšana Ls 
439090 jeb 13% no kopējiem izdevumiem, 

� izdevumi parāda apkalpošanai Ls 7135 jeb 0,2% no kopējiem izdevumiem 
2013. gadā budžeta izdevumi ir pieauguši par Ls 38988 (9,6%) attiecībā pret 2012. gadu, 

izdevumi pieauguši atlīdzībai par Ls 44729 (15,2%), jo tika apstiprinātas izmaiņas Jēkabpils novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, komandējumi, dienesta braucieni 
pieauguši par Ls 4638 (1125,7%), pakalpojumiem pieauguši par Ls 3916 (6,1%), krājumiem, 

materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram samazinājušies par 8666 
(30,1%), procentu izdevumi samazinājušies par Ls 4877 (46%), kapitālie izdevumi samazinājušies 
par Ls 1042 (14,3%). 
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3.6.  attēls. Jēkabpils novada pašvaldības sabiedriskās kārtības un drošības 

2012.- 2013. gada budžeta izpilde, Ls 
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi ietver ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

un civilās aizsardzības dienestu - Ls 3691 jeb 0,1% no kopējiem izdevumiem, bet salīdzinot ar 
2012. gadu ir pieaudzis par Ls 247 (7,2%), jo atlīdzība palielinājusies par Ls 38 (3,5%), 
pakalpojumi un preces par Ls 173 (32,4%), pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām par Ls 36 (2%). 
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3.7.  attēls. Jēkabpils novada pašvaldības ekonomiskās darbības 2012.- 2013. 

gada budžeta izpilde, Ls 
Funkcionālajā kategorijā ekonomiskā darbība ietver izdevumus: 

� projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Ls 38715 jeb 1,1% no kopējiem 
izdevumiem, 

� lauksaimniecībai, mežsaimniecībai Ls 21344 jeb 0,6% no kopējiem izdevumiem, 
� par Būvvaldes pakalpojumiem un būvinženiera uzturēšanu Ls 6264 jeb 0,2% no 

kopējiem izdevumiem, 
� transporta uzturēšanai Ls 119253 jeb 3,5% no kopējiem izdevumiem. 

Salīdzinot ar 2012. gada budžetu izdevumi ir pieauguši par 10073 (6%), t.sk., atlīdzība par 
Ls 664 (1,4%), pakalpojumi Ls 1966 (7,5%) – iestādes administratīvie izdevumi, transportlīdzekļu 
uzturēšana un remonts, apdrošināšanas izdevumi, krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs par Ls 6554 (13,4%) – degviela, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli, budžeta iestāžu nodokļu maksājumi samazinājušies par Ls 3172 (24,8%), sociālie pabalsti 
– bezdarbnieka stipendija – pieauguši par Ls 5083 (15,7%), pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām pieauguši par Ls 1380 (28,3%). 

 
3.8.  attēls. Jēkabpils novada pašvaldības vides aizsardzības 2012. - 2013. gada 

budžeta izpilde, Ls 
Funkcionālajā kategorijā vides aizsardzība ietver izdevumus: 

� atkritumu apsaimniekošanai Ls 141645 jeb 4,2% no kopējiem izdevumiem, 
� notekūdeņu apsaimniekošanai Ls 27217 jeb 0,8% no kopējiem izdevumiem, 
� parku uzturēšanai un apsaimniekošanai Ls 13569 jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem. 

Salīdzinot ar 2012. gada budžetu Vides aizsardzības izdevumi ir samazinājušies par Ls 
248044 (58%). Izdevumi palielinājušies atlīdzībai par Ls 6365 (72,6%), pakalpojumiem 
samazinājušies par Ls 21875 (39,8%) – izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, ēku, būvju un 
telpu kārtējais remonts, citi pakalpojumi, kuri iepriekš nav klasificēti, krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs samazinājies par Ls 2670 (33,8%) – lielākais 
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samazinājums degvielai, budžeta iestāžu nodokļu maksājumi palielinājušies par Ls 19494 (870,3%), 
kapitālie izdevumi samazinājušies par Ls 249358 (69,9%). 
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3.9. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 2012.- 2013. gada 
budžeta izpilde, Ls 

Funkcionālajā kategorijā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver izdevumus: 
� Teritoriju attīstībai Ls 42221 jeb 1,3% no kopējiem izdevumiem, 
� ūdensapgādei Ls 338224 jeb 10% kopējiem izdevumiem, 
� teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ls 442875 jeb 13,1% no kopējiem 

izdevumiem. 
Salīdzinot ar 2012. gada budžetu, izdevumu palielinājums ir par Ls 10538 (1,3%). Izdevumi 

atlīdzība samazinājusies par Ls 15302 (8,8%), pakalpojumiem pieauguši par Ls 26887 (50,6%) – 
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, 
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs pieauguši par Ls 1197 (19,9%) 
– kurināmais un enerģētiskie materiāli, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, budžeta 

iestāžu nodokļu maksājumi palielinājušies par Ls 37333 (687,7%), kapitālie izdevumi 
samazinājušies par Ls 36253 (7,2%). 
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3.10. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības veselības 2012.- 2013. gada budžeta izpilde, Ls 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai izdevumi sastāda Ls 
14885. Salīdzinot ar 2012. gadu budžeta izdevumi ir palielinājušies par Ls 4428 (42%). Izdevumi 
palielinājušies atlīdzībai par Ls 1152 (18,4%), pakalpojumiem par Ls 3379 (158%) – izdevumi par 
komunālajiem pakalpojumiem, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi par Ls 3046 
(537,2%), krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs palielinājies par Ls 
116 (6,4%) – kurināmais un enerģētiskie materiāli. 
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3.11. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības funkcionālās kategorijas - atpūtas, kultūras un 

reliģijas 2012.- 2013. gada budžeta izpilde, Ls 

Funkcionālajā kategorijā atpūta, kultūra un reliģija ietver izdevumus: 
� Sporta pasākumiem Ls 12854 jeb 0,4% no kopējiem izdevumiem, 
� kultūrai Ls 323869 jeb 9,6% no kopējiem izdevumiem, 
� nevalstisko organizāciju atbalstam Ls 11244 jeb 0,3%. 

Salīdzinot ar 2012. gada budžetu, izdevumu samazinājums ir neliels tikai par Ls 5158 (1,5%). 
Izdevumi pieauguši atlīdzībai par Ls 9292 (5,8%), mācību, darba un dienesta komandējumiem, 

dienesta, darba braucieniem samazinājušies par Ls 186 (34%), pakalpojumiem pieauguši par Ls 
5982 (9,9%) – iestādes administratīvie izdevumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, 
citi pakalpojumi, krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 
palielinājušies par Ls 3843 (8,6%) - kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, ēdināšanas 
izdevumi, pārējās preces, valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 
palielinājušies par Ls 2466 (34,1%), kapitālie izdevumi samazinājušies par Ls 27551 (36,2%) 
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3.12. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības funkcionālās kategorijas - izglītība 2012.- 2013. 

gada budžeta izpilde, Ls 

Funkcionālajā kategorijā Izglītība ietver izdevumus: 
� Izglītībai Ls 793635 jeb 23,5% no kopējiem izdevumiem, 
� Līmeņos nedefinētai izglītībai Ls 39109 jeb 1,2%, 
� izglītības papildpakalpojumiem Ls 247427 jeb 7,3%, 
� Izglītības pārvaldes uzturēšanai Ls 39342 jeb 1,2%. 

Salīdzinot ar 2012. gada budžetu, izdevumu apmērs ir saglabājies nemainīgs, samazinājies 
par Ls 2657 (0,2%). Izdevumi pieauguši atlīdzībai par Ls 48841 (7,4%), mācību, darba un dienesta 

komandējumiem, dienesta, darba braucieniem par Ls 14266 (197,7%), pakalpojumi samazinājušies 
par Ls 12856 (11,9%) - pasta, telefona un citi sakaru un komunālo pakalpojumi ir palikuši 
nemainīgi, iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 
izdevumi palielinājušies par Ls 13248 (114,1%), remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi– 
samazinājušies par Ls 28229 (48,2%), citi pakalpojumi palielinājušies par Ls 1694 (24,4%), 
krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs palielinājies par Ls 8930 
(7,4%) - kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, ēdināšanas izdevumi, mācību līdzekļi un 
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materiāli un pārējās preces. Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi samazinājušies par Ls 317 (39,6%), 
sociālie pabalsti samazinājušies par 17048 (69,8%) – valsts un pašvaldības budžeta maksājumi, 
uzturēšanas, izdevumu transferti samazinājušies par Ls 3328 (2,5%), kapitālie izdevumi 
samazinājušies par Ls 41149 (58,5%). 
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3.13. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības funkcionālās kategorijas – sociālā aizsardzība 

2012.- 2013. gada budžeta izpilde, Ls 

Funkcionālajā kategorijā Sociālā aizsardzība ietver izdevumus: 
� atbalstam gados veciem cilvēkiem Ls 21492 jeb 0,6% no kopējiem izdevumiem, 
� Bāriņtiesas uzturēšanai Ls 47145 jeb 1,4%, 
� pabalstu izmaksai Ls 62974 jeb 1,9%, 
� Sociālā dienesta funkciju veikšanai Ls 119095 jeb 3,5%. 

Salīdzinot ar 2012. gada budžetu, izdevumu apmērs ir samazinājies par Ls 24174 (8,8%). 
Izdevumi atlīdzībai ir pieauguši par Ls 5502 (6%), pakalpojumiem samazinājušies par Ls 527 
(3,6%), krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs samazinājušies par Ls 
3164 (26,7%), sociālie pabalsti samazinājušies par Ls 26193 (27,2%), pašvaldību uzturēšanas 

izdevumu transferti citām pašvaldībām palikuši nemainīgi, samazinājums tikai par Ls 523 (0,9%), 
kapitālie izdevumi pieauguši par Ls 773 (74,8%). 

Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2013. gadā ir samazinājusies par Ls 26193 
(27,2%). Lielākais samazinājums ir pabalstam ēdināšanai naudā par Ls 4677 (90,8%) un pabalstam 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā par Ls 29501 (50,3%). No ietaupītajiem 
līdzekļiem ir palielināta pārējo pabalstu izmaksa. Lielākais pieaugums pabalstam veselības aprūpei 
naudā par Ls 700 (233,3%) un pašvaldības vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā par Ls 1839 
(195,6%). 

3.4. tabula 
Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2013. gadā, Ls 

Kods Sociālā aizsardzība 2012. 2013. 
+/- 2013/2012 

% 
 KOPĀ 96 366 70 173 -26193- -27,2 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 27 313 30 626 +3313 +12,1 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 300 1 000 +700 +233,3 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 5 152 475 -4677 -90,8 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas 
situācijā 940 2 779 +1839 

+195,6 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 
naudā 10 215 10 564 +349 

+3,4 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 10 706 15 808 +5102 +47,7 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai naudā 58 698 29 197 -29501 

-50,3 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 10 355 10 350 -5 0,0 
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3.14. attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2013. gadā, % 

Budžeta izdevumu struktūru pēc funkcionālajām kategorijām lielāko daļu sastāda izglītība 
33%, teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 24%, vispārējās valdības dienesti 13%, atpūta, kultūra 
un reliģija 10%, sociālā aizsardzība 8%, ekonomiskā darbība 6%, vides aizsardzība 5%. 

3.3. Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta izdevumi 2013.gadā sastāda 160451 lati. 2013.gadā Ls 148656 (92,6%) 
speciālā budžeta līdzekļi izlietoti pakalpojumiem par ceļu un ielu uzturēšanu. Kapitālos izdevumus 
Ls 5194 (3,2%) sastāda ūdens sūkņa iegāde Leimaņu pagasta pārvaldei, būvatļaujas atkritumu 
izgāztuvēm un citu saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde. Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem Ls 
5120 (3,2%) un krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs Ls 1481 (1%). 

2014. gadā izdevumi autoceļu uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem plānoti Ls 218527. 
Izdevumi pakalpojumu apmaksai par ceļu uzturēšanu, satiksmes drošības uzlabošanu plānoti un ceļa 
zīmju uzstādīšanai, norādes zīmju programmas izstrādei un realizācijai Ls 215013, nodevu 
nomaksai par ielu un ceļu kadastra izziņām Ls 70, pamatlīdzekļu iegādei, lai nodrošinātu satiksmes 
drošības uzlabošanu plānoti Ls 700, plānots izstrādāt tehnisko projektu Zasas ciema Sila ielai Ls 
2108. Izdevumi apkārtējās vides uzlabošanai un aizsardzībai plānoti Ls 34903. Izdevumi 
pakalpojumu apmaksai par ūdens analīzēm u.c. pakalpojumiem, kas saistīti ar šī pakalpojuma 
uzlabošanu plānoti Ls 25969, stādāmā materiāla un inventāra iegādei Ls 7493, pamatlīdzekļu - zāles 
pļāvēja iegādei Ls 949 un Ls 492 vides objekta uzstādīšanai.  

3.5. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2012. - 2013. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 
un 2014. gada plāns, Ls 

Rādītāja nosaukums 
2012.gada budžeta 
ieņēmumi izpilde Ls  

2013.gada budžeta 
ieņēmumi izpilde Ls  

2014.gada budžeta 
ieņēmumi plāns Ls  

Ieņēmumi 140390 170997 192432 
Dabas resursu nodoklis  13154 19181 17570 
Nenodokļu ieņēmumi 164 70 70 

Valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 118 960 151746 174792 

Pašvaldības budžeta transferti 8112 0 0 
Līdzekļu atlikums gada sākumā 54789 50522 61068 
Pavisam kopā 195179 221519 253500 
Izdevumi    
Uzturēšanas izdevumi 110273 155257 249178 
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Pakalpojumi 105445 148656 240982 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs 3001 1481 7493 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 225 0 703 
Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem 1602 5120 0 
Kapitālie izdevumi 30356 5194 4252 
Izdevumi- kopā 140629 160451 253430 

 

 
3.15. attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2012. – 2013. gadā, Ls 

Speciālā budžeta ieņēmumus sastāda dabas resursu nodoklis Ls 19181 (11,2%), nenodokļu 

ieņēmumi Ls 70 (0%) un valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam Ls 151746 
(88,7%). Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā salīdzinot ar 2012. gadu ir lielāki par 21,8 %, jo 
palielinājās ieņēmumi par Ls 30607 (21,8) - valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija par Ls 32786 
(27,6%) un dabas resursu nodoklis par Ls 6027 (45,8%), bet samazinājās nenodokļu ieņēmumi par 
Ls 94 (57,3%) un pašvaldības budžeta transferti par 8112 Ls. 

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi no mērķdotācijas 2014. gadā plānoti Ls 
174792, kas ir par Ls 23046 vairāk kā 2013. gadā jeb 90,8% no 2014. gada mērķdotācijas 
ieņēmumiem, nodokļu ieņēmumi kopā plānoti Ls 17570, kas ir dabas resursu nodoklis, ieņēmumi 
no zvejas tiesību nomas plānoti Ls 70. Kopā ieņēmumi speciālajā budžetā plānoti Ls 192432. 

3.4. Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2013. gadā 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieņēmumos sastāda Ls 1203. Ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumi sastāda Ls 126,00 – kultūras pasākuma apmaksa. Naudas līdzekļu atlikums uz gada 
beigām ziedojumu un dāvinājumu kontā sastāda Ls 2366. 

3.6. tabula 
Saņemtie ziedojumi Jēkabpils novadā 2013. gadā, Ls 

Ziedotājs/ Dāvinātājs Mērķis Summa, Ls 
Naudas līdzekļi 

Sadraudzības partneris Parhimas 
pašvaldība Vācijā 

Ziedojums 703,00 

Privātpersona Dignājas pamatskolai mācību līdzekļu 
iegādei 

100,00 

AS Swedbank Reģ. nr. 
4003074764 

Par dalību konkursā Eiropas gada 
pašvaldība 

400,00 

 KOPĀ: 1203,00 
Naturālā veidā 

Microsoft reģ.nr.40003438292 Dāvinātās licences Rubeņu bibliotēkai 10012 
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AS Latvenergo 
reģ.nr.40003032949 

Dāvanu kartes norēķiniem par elektrību 4565 

Privātpersona Aušanas stelles 156 
Sadarbības partneri ārzemēs Inventārs 510 
Privātpersonas, dažādas biedrības 
un juridiskas personas 

Bibliotēkām grāmatas, u.c. 2430 

 KOPĀ: 17673 

3.5. Jēkabpils novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu debitoru parādi 2013. gadā ir samazinājušies par Ls 56063. 
Lielākais samazinājums Ls 61241 ir par pārmaksātajiem nodokļiem un prasības pret pircējiem un 
pasūtītājiem Ls 2163. Debitoru parādi ir pieauguši par nekustamā īpašuma nodokli Ls 7355 un 
pārējām iepriekš neklasificētām prasībām Ls 3715. 

3.7. tabula 
Jēkabpils novada debitoru parādi 2013. gadā, Ls 

Konta 
Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas 
(+,-) 

2300 DEBITORI 120 617 176 680 -56 063 
2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 43 025 45 188 -2 163 

2314 
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta 
iestādēm 

1 738 2 028 
-290 

2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 41 287 43 160 -1 873 
2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 43 329 40 536 2 793 
2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 37 487 30 132 7 355 
2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 5 842 10 404 -4 562 
2360 Uzkrātie ieņēmumi 10 766 9 905 861 
2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 10 766 9 905 861 
2370 Pārmaksātie nodokļi  2 419 63 660 -61 241 
2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 109 0 109 
2372 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 20 -20 

2373 Pievienotās vērtības nodoklis 2 310 63 640 -61 330 
2380 Prasības pret personālu  11 39 -28 
2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi 11 36 -25 
2389 Pārējās prasības pret personālu 0 3 -3 
2390 Pārējās prasības  21 067 17 352 3 715 
2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 21 067 17 52 3715 
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3.16. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem 2013. gadā, Ls 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi sastāda Ls 28814, lielākais parāds ir termiņā līdz 1 
gadam Ls 17881, 1- 2 gadi – Ls 5744, 3 – 5 gadi Ls 2629, vairāk nekā 5 gadi Ls 2560. Nekustamā 
īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm sastāda Ls 5945, lielākais parāds ir termiņā vairāk nekā 5 
gadi Ls 2346, 1- 2 gadi – Ls 2310, līdz 1 gadam Ls 857, 3 – 5 gadi Ls 432. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par mājokļiem sastāda Ls 2728, lielākais parāds ir termiņā līdz 1 gadam Ls 1585, 1- 2 gadi 
– Ls 1037, 3 – 5 gadi Ls 106. 

Salīdzinot ar 2012. gadu kreditoru parādi ir samazinājušies par Ls 750910. Ilgtermiņa 
saistības ir samazinājušās par Ls 689867, īstermiņa saistības par Ls 61043. 

3.8. tabula 
Jēkabpils novada kreditoru parādi 2013. gadā, Ls 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās Ls 

Pārskata 
perioda 
sākumā Ls 

Izmaiņas (+,-) 
Ls 

5000 Kreditori 934 853 1 685 763 -750 910 

5100  Ilgtermiņa saistības 590 466 1 280 333 -689 867 

5200–5900  Īstermiņa saistības 344 387 405 430 -61 043 

5200/ 5210 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 51 429 62 262 -10 833 

5300/ 5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 20 186 33 423 -13 237 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 33994 95609 -61615 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
(izņemot nodokļus) 1650 4865 -3215 

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 10 820 6 745 +4 075 

5810 Pārējās īstermiņa saistības 501 172 +329 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi \\ 
Nākamo periodu ieņēmumi 225 807 202 354 +23453 
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4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

4.1. tabula 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, Ls 

Īpašuma veids 

Atlikusī 
bilances 

vērtība uz 
31.12.2011. Ls 

Atlikusī 
bilances vērtība 
uz 31.12.2012. 

Ls 

Atlikusī 
bilances 

vērtība uz 
31.12.2013. 

Ls 

Izmaiņas +/- 
2013/2012 

Dzīvojamās ēkas 313 289 285 043 315391 +30348 

Nedzīvojamās ēkas 2 313 355 2 626 034 2505424 -120610 

Transporta būves 2 302 839 1 901 744 1391439 -510305 
Zeme zem ēkām un būvēm 260 731 266 349 305956 +39607 

Kultivētā zeme 437 427 461 784 458329 -3455 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 19 771 19 771 14769 -5002 
Pārējā zeme 417 958 424 426 354882 -69544 

Inženierbūves 620 282 1 011 987 1523617 +511630 
Pārējais nekustamais īpašums 718 477 675 946 621669 -54277 
Pazemes un bioloģiskie aktīvi 1 699 392 1 783 567 1734326 -49241 

Mežaudzes 134 794 144 850 129918 -14932 
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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 2013. gada beigām sastāda Ls 15460.Veikta ieguldījumu pārvērtēšana 
atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem un kopējais samazinājums ir Ls 2890. 

Gada laikā veikta ieguldījuma pārvērtēšana SIA „Rubenes aptieka” un ieguldījums 
samazinājies par Ls 1284 un uz gada beigām sastāda Ls 2037. 
Ieguldījumu vērtība samazināta SIA „Zasas aptieka” par Ls 1913 un uz gada beigām sastāda Ls 
5478. 

Ieguldījumu vērtība pamatojoties uz darbības rādītājiem palielināta SIA „Rubenītis” par Ls 
307 un uz gada beigām sastāda Ls 7945. 

5.1. tabula 
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, Ls 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārvērtēšana (+,-)/ 
vērtības 
samazinājums (+,-) 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Kapitālsabiedrības dati 

pašu kapitāls 
perioda 
beigās 

pašu kapitāls 
perioda 
sākumā 

SIA "Zasas aptieka" 7 391 -1 913 5 478 5 478 7 391 

SIA "Rubenes aptieka" 3 321 -1 284 2 037 2 037 3 321 

SIA "Rubenītis" 7 638 307 7 945 7 945 7 638 

Kopā 18 350 -2 890 15 460 x x 

 

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%. 

5.2. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības finanšu ieguldījumi, Ls 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Līdzdalība 
(%) 

perioda 
beigās 

Līdzdalība 
(%) 

perioda 
sākumā 

Kapitālsabiedrības 
dati 

Pašu 
kapitāls 
perioda 
beigās 

Pašu 
kapitāls 
perioda 
sākumā 

SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

55403015551 742 742 2,520 2,520 
-340 
093 

29 455 

SIA "Jēkabpils 
autobusu parks" 

45403003245 132 007 132 007 12,000 12,000 
1 655 

736 
1 100 

058 

Kopā x 132 749 132 749 x x x x 
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6. PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 
6.1. Galvojumi 

6.1. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie galvojuma līgumi, Ls 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšanas 
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 
 

6.2.  Aizņēmumi 

Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem 
pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 

2013. gadā veikta aizņēmumu atmaksa Ls 255874. Pārskata gadā pašvaldība noslēgusi 
līgumus ar Valsts kasi aizņēmumiem: 

� ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/146/024) "Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciemā" īstenošanai par Ls 52623, 

�  KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002 Sadzīves atkritumu izgāztuves 
"Sīpulāni" rekultivācija Jēkabpils novada Zasas pagastā īstenošanai Ls 29353, 

�  KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/009 Rubenes pagasta atkritumu 
izgāztuves "Siliņi" rekultivācija īstenošanai Ls 12813,  

� KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008 Kalna pagasta atkritumu 
izgāztuves "Starenieki" rekultivācija īstenošanai Ls 12621,  

� KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/003 Sadzīves atkritumu izgāztuves 
"Prūsāni" rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā īstenošanai Ls 24463, 

�  ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/149/026 ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā īstenošanai Ls 100181. 
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6.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie aizņēmuma līgumi 
 

A
iz

de
vē

js
 

Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmējums 

Aizņēmuma 
līguma summa 

Parāds uz 
2013. 
gada 

sākumu 

Parāds uz 
2013. 
gada 

beigām 

Valsts 
kase 

Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā 
rekonstrukcija 

06.07.2010 20.06.2020 LVL 78 549 5 879 0 

Valsts 
kase 

Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija 27.05.2010 20.03.2020 LVL 23 099 20 299 17 499 

Valsts 
kase 

Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija 06.07.2010 20.06.2020 LVL 81 935 2 831 0 

Valsts 
kase 

Rubenes kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija 19.05.2009 20.04.2014 EUR 45 816 11 334 0 

Valsts 
kase 

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

10.06.2011 20.05.2021 LVL 64 733 5 812 0 

Valsts 
kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa rekonstrukcija 20.11.2006 20.11.2026 LVL 104 833 83 178 76 518 

Valsts 
kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un energoefektivitātes  15.08.2005 20.07.2025 LVL 65 000 42 770 39 350 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 01.07.2003 20.03.2023 LVL 30 000 15 960 14 400 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 29.06.2004 20.06.2024 LVL 225 000 180 000 170 000 

Valsts 
kase 

Pagasta administratīvās ēkas iegāde un remonts 17.09.2008 20.09.2018 LVL 55 000 32 424 26 780 

Valsts 
kase 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 
pašvaldības ēkās-Rubeņu pirmskolas mācību iestādē un Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā 

02.04.2012 20.03.2022 LVL 140 314 37 403 28 544 

Valsts 
kase 

ERAF projekta nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/108/002 
ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubenes ciemā 
īstenošanai 

09.10.2012 20.10.2022 LVL 199 548 199 548 33 840 
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Valsts 
kase 

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

11.01.2012 20.01.2030 LVL 37 840 31 296 31 296 

Valsts 
kase 

ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/146/024) 
"Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta 
Mežgales ciemā" īstenošanai 

26.04.2013 20.04.2023 LVL 52 623 0 29 679 

Valsts 
kase 

KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002 Sadzīves 
atkritumu izgāztuves "Sīpulāni" rekultivācija Jēkabpils novada Zasas 
pagastā īstenošanai 

10.07.2013 20.07.2023 LVL 29 353 0 27 609 

Valsts 
kase 

KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/009 Rubenes pagasta 
atkritumu izgāztuves "Siliņi" rekultivācija īstenošanai 

10.07.2013 20.07.2023 LVL 12 813 0 11 882 

Valsts 
kase 

KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008 Kalna pagasta 
atkritumu izgāztuves "Starenieki" rekultivācija īstenošanai 

10.07.2013 20.07.2023 LVL 12 621 0 11 129 

Valsts 
kase 

KF projekta nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/003 Sadzīves 
atkritumu izgāztuves "Prūsāni" rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas 
pagastā īstenošanai 

10.07.2013 20.07.2023 LVL 24 463 0 23 188 

Valsts 
kase 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/149/026 
ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas 
ciemā īstenošanai 

20.09.2013 20.09.2023 LVL 100 181 0 100 181 

    Kopā 1 383 721 668 734 641 895 
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7. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 

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

2013. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2014. - 2030. gadam.(Jēkabpils novada domes 19.09.2013. lēmums Nr.297). 

Laika posmā no 15.07.2013. līdz 17.07.2013. pagastu pārvaldēs notika Jēkabpils novada 
ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013. – 2030. g. projekta publiskās apspriešanas sanāksmes, kurās 
piedalījās novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, izpilddirektors Jānis Subatiņš, 
teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša un arī dokumenta izstrādātāji – SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāve Līna Dimitrijeva. Sanāksmēs izskanēja gan iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi 
stratēģijas pilnveidošanai, gan tika runāts par saimniecisku lietu risināšanu novada teritorijā. Publiskās 
apspriešanas sanāksmēs iesniegti 6 būtiski priekšlikumi. Plašākā diskusija izraisījās par novada nozīmes 
centra noteikšanu. Stratēģijas gala variantā tika atbalstīts variants par trīs attīstības centru noteikšanu – Zasa, 
Rubeņi, Dunava. Kopā publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 80 dalībnieki. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam ir Jēkabpils novada 
administratīvās teritorijas plānojums, kas nosaka teritorijas esošo un plānoto teritorijas izmantošanu 
un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu līdz 2025. gadam. Jēkabpils 
novada teritorijas plānojums apstiprināts Jēkabpils novada 2013. gada 22. augusta domes sēdē 
(lēmums Nr.288). Saistošie noteikumi Nr. 9 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu" stājušies spēkā 
30.08.2013, īstenojami no 14.11.2013. 

Ievērojot MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums” izstrādāts Jēkabpils novada teritorijas plānojuma vides pārskats. Vides pārskatā 
raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas attiecināms uz tām 
plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 
2000). 

Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam publiskā apspriešana notika no 2013. 
gada 24. aprīļa līdz 23. maijam (4 nedēļas un 1 dienu) un Vides pārskata projektam no 2013. gada 24. aprīļa 
līdz 4. jūnijam.  

Pirms publiskās apspriešanas un tās laikā notika šādas aktivitātes: 
� Lašu un Brodu iedzīvotāju informatīvā tikšanās, piedalījās 21 dalībnieks. 
� Paziņojumu publicēšana laikrakstā „Brīvā Daugava”, Jēkabpils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada mājaslapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv. 

� Organizēta iedzīvotāju aptauja par ciema robežu izmaiņām Ābeļu pagastā. Saņemtas 17 
aptaujas anketas (7 – atbalstošas, 2 uzskatāmas par neizmantojamām, 6 noraidošas un 2 daļēji 
(Ābeļu ciema risinājumu) noraidošas. 

� Iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli, līdzdarboties un noformēt savus priekšlikumus rakstiski 
– iesnieguma formā.  

� Publiskās apspriešanas sanāksmes un seminārs notika 2013. gada 8.; 9.; 10. maijā pagastu 
pārvaldēs. Katrā vietā tika pārrunāta konkrētajam pagastam un vietai svarīgā informācija un 
plānotie pasākumi. Sanāksmēs piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan deputāti, gan novada 
domes un iestāžu darbinieki. 

Kopā publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 130 dalībnieki un publiskās apspriešanas 
laikā saņemti 20 būtiski priekšlikumi un iebildumi. 

Jēkabpils novada plānošanas dokumenti tika izstrādāti 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. 
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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 – 29, t.sk.: 
a. Fiziskajām personām izsniegtas – 6; 
b. Juridiskajām personām izsniegtas – 23. 

2. izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura: 
a. būvatļaujas privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai - 4; 
b. būvatļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai - 2; 
c. būvatļaujas saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai – 5 (t.sk. autoserviss, 

keramikas ražotne, eļļas spiestuve, dzīvnieku kautķermeņu apstrādes cehs, siena 
novietne); 

d. būvatļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un rekonstrukcijai; - 
11 (t.sk. meliorācijas sistēmu rekonstrukcija – 2, meža ceļa rekonstrukcija – 3, 
ūdenssaimniecības attīstība – 2; elektropārvades līniju rekonstrukcija – 2, 
stāvlaukuma rekonstrukcija); 

e. atkritumu izgāztuvju rekultivācija – 4; 
f. mēslu krātuves jaunbūve – 1; 
g. divu dzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana – 1;  
h. koģenerācijas stacijas jaunbūve – 1 
i. Kapličas jaunbūve – 1; 
j. Sporta un atpūtas būves – 2 (veselības taka Ābeļos un kroketa laukums Kalna pag.) 

3. akceptēto projektu skaits - 42; 
4. ekspluatācijā nodotie objekti – 21 

7.1. tabula 

Objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības līdzekļiem (objekta nosaukums 
un kopējās izmaksas) kopā 531333.37 Ls 

Būves nosaukums, adrese  Pasūtītājs Kopējās izmaksas 
(Ls) 

1.Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta Mežgales ciemā, Leimaņu pag., 
Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada Leimaņu 
pagasta pārvalde 

122 503,77 

2.Dzīvojamās mājas „Mežvijas” jumta 

rekonstrukcija, „Mežvijas”, Leimaņu pag., 

Jēkabpils novads 

Leimaņu pagasta pārvalde 36 455,29 

3.Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Kalna  pagasta  Vidsalas ciemā, Kalna pag., 
Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada Kalna 
pagasta pārvalde 

155 695,73 

4.Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” 
rekultivācija, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada pašvaldība 22 146,63 

5.Kalna pagasta atkritumu izgāztuves 
„Starenieki” rekultivācija, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada pašvaldība 26 682,51 

 6.Sadzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” 

rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā, 
Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada pašvaldība 38 383,66 

7.Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” 
rekultivācija Jēkabpils novada Zasas pagastā, 
Zasas pag., Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada pašvaldība 44 348,86 

8.Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta 
Rubenes ciemā, Rubenes pag., Jēkabpils novads 
(atliktie darbi) 

Rubenes pagasta pārvalde 
 

85 116,92 
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7.2.  tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā (objekta nosaukums, kopējās izmaksas) kopā – 1 463 713 Ls 

Būves nosaukums, adrese  Kopējās 
izmaksas (Ls) 

1.Kūts ēkas rekonstrukcija (Humusa ražotnes izveide), „Viesuļi”, Rubenes pag., 
Jēkabpils novads 

 
54 637,63 

2.Ģimenes mājas rekonstrukcija, „Valterāni”, Dignājas pag., Jēkabpils novads 14 000,00 
3.Nedzīvojamās ēkas daļas rekonstrukcija – pārplānošana (ražošanas ēka ar 
palīgtelpām, garāžu, administratīvā ēka) un pieguļošās teritorijas labiekārtošana, 
„Jaunskujaiņi”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 

20 000,00 

4.Saimniecības ēkas rekonstrukcija, „Skalbiņi’, Zasas pag., Jēkabpils novads 25 000,00 
5.Saimniecības ēkas – nojumes liellopu novietošanai jaunbūve, „Avotu 

Dūķernieki”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 
10 000,00 

6.Meliorācijas sistēmas „Bajāri” rekonstrukcija Rubenes pagastā Jēkabpils 

novadā un Asares pagastā Aknīstes novadā,  Rubenes pag., Jēkabpils novads 
82 333,55 

7.Veselības takas izveide Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta Brodu 
ciemā,  Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 

7 850,14 

8.Graudu kaltes rekonstrukcija, „Kalte”, Rubenes pag., Jēkabpils novads 50 945,00 
9.Meliorācijas sistēmu „Cīruļi”, „Meža Cīruļi”, „Sila Ūdenāni Silkšņi”, Kalna 
pag., Jēkabpils novads 

119 856,69 

10.Kroketa laukuma jaunbūve, „”Kalna Krūkliņi”, Kalna pag., Jēkabpils novads 3 515,86 
11.Ģimenes mājas, pirts, saimniecības ēkas jaunbūves, „Krācītes”, Ābeļu pag., 
Jēkabpils novads 

19 900,00 

12.Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, „Rubuļi”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 46 544, 70 
13.Liellopu kompleksa 400 slaucamām govīm 1.kārta – ferma 250 govīm, 
ugunsdzēsības dīķis, dziļurbums, „Krasti”, Kalna pag., Jēkabpils novads 

1 009 129,54 

 
Jēkabpils novada pašvaldības pārskata gadā izstrādāti projekti ERAF programmas 

aktivitātēs, Lauku ekonomikas dažādošanas programmā, un citās aktivitātēs. Pašvaldība 2013. gadā 
turpina realizēt iepriekšējos periodos uzsāktos projektus. 
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7.2. Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gadā realizētie projekti 

Fonda nosaukums Projekta nosaukums, identifikācijas numurs Sasniegtais rezultāts Īstenošanas 
laiks 

Piesaistītais 
publiskais 

finansējums un 
pašvaldības 

līdzfinansējums Ls 
Izglītība 

Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas daudzpusējās partnerības 

 

 

European Chamber Music (Eiropas 
kamermūzika) 

2011-1-ES1-COM06-34753 4 

� Kultūras apmaiņa starp Eiropas 
valstīm, 

� jaunas pieredzes apguve, 
� svešvalodas prasmju uzlabošana. 

01.08.2011. – 
31.07.2013 

9839,26 
(EUR 14 000,00) 

Jaunatne darbībā 

 

 

Jauniešu apmaiņas projekts „Where We Come 
from” (No kurienes mēs nākam)  

Nr. LV-11-E-58-2012-R3 

� Pieredze, komunikācija angļu 
valodā, dažādu valstu kultūras 
mantojuma izpēte, prasmju attīstīšana 
un uzlabošana, 
� Interneta bloga izveidošana un 
papildināšana – publicitāte Zasas 
vidusskolai, Zasas pagastam, 
Jēkabpils novadam, 
� Projekta laikā tapušo radošo 
tekstu krājums, kas izplatīts visās 7 
Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs, 
novada pašvaldības domē, 6 skolās, 
11 pagastu bibliotēkās un 5 skolu 
bibliotēkās. 
� Projekta vajadzību nodrošināšanai 
iegādāts projektors (Ls 330,00), kas 
pēc tam paliek skolā lietošanai 

01.02.2013. – 
30.09.2013. 

Piesaistītais 
finansējums – 
13501,41 LVL 
pašvaldības 
līdzfinansējums – 
LVL 353,97, 
nacionālās 
institūcijas 
(Norvēģija, Spānija, 
Lietuva) LVL 
1893,85. 

„Pārmaiņu iespējas skolām” Sorosa fonds – 
Latvija 

Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra 
attīstība un darbības paplašināšana 

� attīstīta Dunavas pamatskolas kā 
daudzfunkcionāla centra darbība, 

01.12.2012. – 
30.11.2013. 

Sorosa fonds – 
Latvija 10492,86 
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2012 - SM2N - 13  
2012 - SM2S - 13 

� uzlabota izglītības pieejamība 
pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem un jauniešiem,  
� pilnveidoti un dažādoti sabiedriskā 
resursu centra piedāvājumi 
iedzīvotājiem mūžizglītības, kultūras 
un sociālajā jomās,  
� uzlabota sadarbība starp skolu, 
ģimeni, sabiedrību. 

 

Veselība 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

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

� Attīstīti kvalitatīvi primārās 
veselības aprūpes pakalpojumi,  
� nodrošināta ģimenes ārsta prakses 
kabinetu un palīgtelpu vienkāršotu 
renovāciju, 
� iegādāts ārstniecības procesa 
nodrošināšanai nepieciešamās ierīces 
un aprīkojumu, tai skaitā mēbeles un 
datortehniku 

01.12.2011. – 
31.12.2013. 

ERAF finansējums 
– 11769,04 
Pašvaldības 
finansējums – 
2076,89 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

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

� . Attīstīti kvalitatīvi primārās 
veselības aprūpes pakalpojumi,  
� nodrošināta ģimenes ārsta praksei 
trīs kabinetu un palīgtelpu 
vienkāršotā renovācija, 
�  iegādāts ārstniecības procesa 
nodrošināšanai nepieciešamās ierīces 
un aprīkojumu, tai skaitā 
nokomplektēta ārsta soma un citas 
ierīces un datortehnika. 

01.12.2011.- 
31.12.2013. 
37 mēneši 

ERAF finansējums 
– 11900,00  
Privāts finansējums 
– 2100,00  

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

 

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

 

� 379 m kanalizācijas kolektora 
rekonstrukcija, 
� NAI rekonstrukcija, 
�  1435,2 m kanalizācijas kolektora 
jaunbūve, 
�  2 KSS jaunbūve, 
�  945 m kanalizācijas spiedvada 
jaunbūve. 

 17.04.2012. 
16.04.2013. 

ERAF 252808,17 
Pašvaldības 
līdzfinansējums 
44613,21 
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība (LEADER) 

  
,,Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu 
ciemā ,' 
Nr. 12-05-LL13-L413202-000003 

� Izveidota taka 276 m gara un 1,50 
m plata, 
� uzstādītas mazās arhitektūras 
formas, 
� uzstādīti vingrošanas koka 
elementi, 
� blakus katram vingrošanas koka 
elementam novietoti soliņi ar 
atkritumu tvertnēm. 

15.08.2012. – 
29.08.2013. 

LEADER 5838,95 
Pašvaldības 
līdzfinansējums 
2011,19 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta Mežgales ciemā  
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/146 

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

23.04.2012. – 
02.08.2013. 

ERAF finansējums 
86038,80 
Pašvaldības budžets 
15183,32 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Kalna pagasta Vidsalas ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/149/026 
 

� 2055 m ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija, 
� 1 kompl. USI rekonstrukcija, 
� 1 kompl. urbuma tamponāža, 
� 350 m kanalizācijas tīklu 
paplašināšana, 
� 1 kompl. NAI izbūve. 

23.04.2012. -
22.04.2014. 

ERAF finansējums 
127884,86 
Pašvaldība 
finansējums 
55667,53 
 

Kultūra 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība (LEADER) 

  
Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam 
korim  
Nr. 12-05LL13-L413204-000002 

Iegādāti tautas tērpa: 
� sieviešu brunči – 45 gab., 
� sieviešu blūzes – 45 gab. 

01.10.2012. – 
10.07.2013. 

ELFLA 
finansējums Ls 
2211,57 
Pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 
761,40 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība (LEADER) 
 

  
Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama 
deju kolektīvam 
Nr. 12-05LL13-L413204-000003 

Iegādāti 10 pāri: 
� sieviešu kurpju, 
� vīriešu zābaku. 
Tautas tērpa sieviešu: 
� brunči – 10 gab., 
� blūzes – 10 gab., 
� vestes – 10 gab., 
� tautiskās jostas – 18 gab. 
Tautas tērpa vīriešu: 
� krekli – 10 gab., 
� vestes – 10 gab., 
� bikses – 10 gab. 

22.05.2012. – 
31.03.2013. 

ELFLA 
finansējums  
Ls 2208,60 
Pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 
760,74 
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7.3. Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiek turpināti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts 

Īstenošanas 
laiks 

Piesaistītais faktiskais 
publiskais finansējums 

Ls un pašvaldības 
līdzfinansējums 

Izglītība 
Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas daudzpusējās partnerības 

 

 

 
Cross border cooperation between 
regions in Latvia and Romania to 
improve educational offer” 
/Coaction/(Pārrobežu sadarbība starp 
reģioniem Latvijā un Rumānijā 
izglītības piedāvājuma uzlabošanai 
2012-I-LV1-COMI3-03584 1 
 

� attīstīta sadarbība starp 
reģionālajām vai vietējām 
pārvaldes institūcijām par skolu 
izglītības jautājumiem, 

� partnerības reģioniem 
apmaiņa ar labas prakses 
piemēriem, 

� attīstīta ilgtspējīga starpvalstu 
sadarbība, 

� dota iespēja skolotājiem, 
skolēniem, skolas administrācijai 
un citiem tās darbiniekiem apgūt 
Eiropas pieredzi. 

01.08.2012. – 
31.07.2014. 

27525,32 
(39 165,00 EUR) 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 
Latvijas – Šveices sadarbības programma 

 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 
Nr. 2/SWU/12/16 

� Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēma, 
� Izgaismotas izeju un 
evakuācijas kustības virzienu 
norādītājzīmes. 

29.05.2013. – līdz 
līgums izpildīts 

7987,87 
Pašvaldības finansējums 
887,55 

Eiropas Sociālais fonds 

 

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 

� Paaugstināt Jēkabpils novada 
pašvaldības attīstības plānošanas 
kapacitāti, izstrādājot Jēkabpils 
novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentus, 
�  Plānotas 4 aktivitātes: 
projekta administrēšana, 
Attīstības programmas izstrādes 
procesa nodrošināšana, Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 

21.12.2010.-
31.10.2014. 

28286,17 
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izstrāde un IVN veikšana, 
informācijas un publicitātes 
pasākumi.  

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Dubultu ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/138/
040 
 

� 1 gab. urbuma tamponāža, 
� 300 m ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija, 
� 450 m kanalizācijas tīklu 
paplašināšana, 
� 250 m kanalizācijas kolektora 
rekonstrukcija 
� 1 gab. NAI izbūve 

26.08.2013. -
25.02.2015. 

ERAF finansējums 87668,45 
Pašvaldība līdzinansējums 
15470,90 
Neattiecināmās izm. 
21659,26 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta Slates ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/118/
033 
 

� 255 m ūdensvada jaunbūve, 
� 423 m kanalizācijas kolektora 
jaunbūve, 
� 1 KSS jaunbūve, 
� 100 m kanalizācijas spiedvada 
jaunbūve. 

23.08.2013. -
22.02.2015. 

ERAF finansējums 70539,00 
Pašvaldība finansējums 
29875,34 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība  

 

Radošās attīstības centra rekonstrukcija 
Rubenes kultūras nama ēkā 
Nr. 13-05-LL13-L413203-000016 
 

� aprīkota dušas telpa un 
sanitārā mezgla pieslēgšana 
ārējiem kanalizācijas tīkliem. 

30.04.2013. – 
30.06.2014. 

ELFLA 4263,85 
Līdzfinansējums 1764,43 

Vides aizsardzība 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

 

 
,,Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Sīpulāni”, rekultivācija Jēkabpils 
novada, Zasas pagastā,, 
(reģ,Nr.56988/870/pp\,) 
Nr. 
3DP3.5.1.2.1./12/IPIA/.VARAM/002 

Rekultivēta atkritumu izgāztuve 14.11.2012. – 
14.05.2014. 

Kohēzijas fonds 37654,03 
Pašvaldība 6694,83  

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

 

,,Kalna pagasta atkritumu izgāztuves 
„Starenieki” rekultivācija” 
(reģ.Nr.56668/850/PPV) 
Nr. 
3DP3.5.1.2.1./12/IPIA/.VARAM/008 

Rekultivēta atkritumu izgāztuve 2012. – 2014. Kohēzijas fonds 22637,63  
Pašvaldība 4044,88 
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Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

 

,,Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Prūsani” rekultivācija Jēkabpils 
novada Dunavas pagastā,, 
(reģ. Nr.56648/8,14lPPV) 
Nr.3DP3.5.1.2.1./12/IPIA/.VARAM/003 

Rekultivēta atkritumu izgāztuve 14.11.2012. – 
14.05.2014. 

Kohēzijas fonds  
32583,62 
Pašvaldība 5800,06 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

 

,,Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves 
„Siliņi” rekultivācija, (reg. Nr. 
56828/856/PPV) 
Nr.3DP3.5.1.2.1./12/IPIA/.VARAM/009 

Rekultivēta atkritumu izgāztuve 14.11.2012. – 
14.05.2014. 

Kohēzijas fonds 18336,23 
Pašvaldība 3810,40  

Atpūta, kultūra, reliģija 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība  

 

 
Tautas tērpu elementu iegāde Rubenes 
kultūras nama tautas deju kolektīviem 
Nr. 13-05-LL13-L413204-000003 
 

Iegādāti tautas tērpa: 
� sieviešu brunči (Augšzeme) – 
10 gab., 
� sieviešu brunči (Zemgale) – 
10 gab., 
� sieviešu ņieburi – 20 gab., 
� vīriešu krekli – 10 gab., 
� vīriešu bikses – 10 gab., 
� vīriešu vestes 10 gab., 
� pērļu vainadziņi (Zemgale) – 
10 gab.. 

30.04.2013. – 
30.06.2014. 

ELFLA 2412,00 
Līdzfinansējums 830,80 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība  

 

 
Klēts – Latviskās dzīvesziņas krātuve 
Nr. 13-05-LL13-L413201-000017 

� uzbūvēt sēļu arhitektūras 
kanonam atbilstošu un audēju 
amatam autentisku klēti, 
�  popularizēt latvisko 
dzīvesziņu un seno amatu 
prasmes. 

30.04.2013. – 
24.09.2014 

ELFLA līdzfinansējums 
6300,00  
Līdzfinansējums 9105,85 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība  

 

 
Dignājas sabiedriskā centra izveide un 
aprīkošana 
Nr. 13-05-LL13-L413203-000014 

� ,izveidots un aprīkots Dignājas 
sabiedriskais centrs, 
� iegādāti: multimediju, mēbeļu, 
sporta inventāra komplekti. 
 

30.04.2013. – 
31.03.2014. 

ELFLA finansējums 2306,95 
Līdzfinansējums 794,62 
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība  

 

Aktīvās atpūtas laukuma izveide un 
aprīkošana ar bortiem Jēkabpils novada 
Rubeņu ciemā 
Nr. 13-05-LL13-L413202-000001 

� izveidots un ar 
bortiem(apmalēm) norobežots 
aktīvās atputas laukums ar kopējo 
platību 1000m2,  
� paredzēts hokeja spēlēšanai 
ziemas periodā, 
� iedzīvotājiem uzlabota 
pieejamība saturiskai laika 
pavadīšanai lauku teritorijā.  
� aktīvās atpūtas laukuma 
ierīkošana veicina aktīva 
dzīvesveida popularizēšanu un 
ievērošanu Rubeņu ciemā. 

30.04.2013. – 
30.06.2014. 

ELFLA finansējums 4236,63 
Līdzfinansējums 3909,00 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstība (LEADER) 

 
 

Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma 
uzlabošana – trenažieru un 
elektroniskās sistēmas iegāde 
Nr. 13-05-LL13-L413202-000006 

Iegādāts: 
�  trenažieru komplekts, 
�  elektronisku rezultāta rādītājs 
ar papildus laika rādītājiem. 

30.04.2013. – 
31.03.2014. 

ELFLA finansējums 3149,68 
Līdzfinansējums 1084,88 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

 
Kompaktdiska „Pī Daugavas Loba 
dzeive” ierakstīšana 

� saglabāt un iedzīvināt tautas 
dziesmas, 
� ierakstīts kompaktdisks „Pī 
Daugavas loba dzeive” ar 12 
dziesmām 

01.06.2013. – 
30.06.2014. 

Projekta kopējais budžets ir 
1412 lati, tai skaitā Zemgales 
plānošanas reģiona 
līdzfinansējums 800 latu. 

7.4.  Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gadā plānotie galvenie uzdevumi, pasākumi, sadarbības projekti un pētījumi 

Plānotie uzdevumi, pasākumi Plānotās aktivitātes Īstenošanas laiks 
Plānotais 

finansējums Ls  
Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana un modernizācija 

Grāmatu iegāde, klašu aprīkojuma iegāde, datoru iegāde, sporta laukuma 
labiekārtošana, projekta izstrāde kanalizācijas sistēmas uzlabošanai, žoga uzstādīšana 
bērnu rotaļu laukumam, Dunavas pamatskolai mēbeļu iegāde skolotāju istabai, bērnu 
rotaļu laukuma izbūve 

2014. 65806 
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„Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā 
renovācija, Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā 
renovācija” 

Jumta seguma nomaiņa un zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana vidusskolas ēkai, 
internāta ēkas fasādes siltināšana, telpu remonts ar iekšējo komunikāciju pārbūvi 

2014 192051 

Bērnu vasaras nometņu aprīkojuma uzlabošana 
Jēkabpils novada Zasas ciemā 

Uzlabot bērnu vasaras nometņu aprīkojumu Zasas vidusskolas internāta ēkā, 
iegādājoties jaunas gultas komplektā ar matračiem un uzstādot āra trenažierus ēkai 
pieguļošajā teritorijā 

01.10.2014. – 
31.03.2015. 

3804,66 

Reengaging socially disadvantaged Adults in 
Learning through guidance, progression and the 
development of Open Educational Resources for 
adult educators 

Stratēģiskā partnerība pieaugušo izglītības jomā Iesniegts 
izvērtēšanai 

26108 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 
Kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Skaņas aparatūras iegāde Kalna pagasta kultūras namam kondicioniera iegāde zālei, 
kulises skatuvei, žalūzijas zālei, Dūņenieku kluba remonts, mūzikas pults iegāde Zasas 
kultūras namam, programmas iegāde Leimaņu Tautas namam, sintezatora iegāde 
Dunavas kultūras namam. 

2014 31122 

Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 
un attīstība 

Novada bibliotēkām grāmatu iegāde, datoru iegāde, Leimaņu bibliotēkas remonts 2014 53553 

Brīvdabas pasākumu infrastruktūras izveidošana Izbūvēta saliekama grīda brīvdabas pasākumiem un tehniskā projekta izstrāde estrādes 
rekonstrukcijai 

2014 4414 

Muzeja ekspozīcijas aprīkojuma iegāde Iegādāts aprīkojums muzeja ekspozīcijas iekārtošanai 2014 19571 
Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna 
pagastā 

Labiekārtota atpūtas vieta Kalna pagastā „Doktorāts” teritorijā uzstādot mazās 
arhitektūras formas aktīvās atpūtas nodrošināšanai iedzīvotājiem 

01.10.2014. – 
30.06.2015. 

3193,23 

Sporta inventāra iegāde Jēkabpils novada 
izglītības iestādēs 

Nodrošināt ar nepieciešamo sporta inventāru Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestādes – Dignājas un Rubenes pamatskolu un Zasas vidusskolu, veicināt izglītojamo 
izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās 

20.03.2014. – 
25.09.2014. 

3851.37 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 
Pašvaldības ēkas „Mežvijas” Leimaņu pagasts, 
telpu grupas vienkāršota rekonstrukcija par 
sociāliem dzīvokļiem 

Veikta telpu grupas vienkāršota rekonstrukcija par sociāliem dzīvokļiem 2014 198388 

Algotie sabiedriskie darbi Iesaistīti algotajos sabiedriskajos darbos 14 bezdarbnieki 2014 ESF 18000 
Sociālā dienesta un bāriņtiesas materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 

Datora un mēbeļu iegāde 2014 5677 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
Aprīkojuma iegāde ugunsdzēsības mašīnai Iegādāts ūdens sūknis, aprīkojums iedzīvotāju atbalstam plūdu risku gadījumos 2014 394 

Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 
Satiksmes drošības uzlabošana Ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana, apgaismojums 2014 27409 
Ciemu ielu seguma uzlabošana Izstrādāts tehniskais projekts un realizācija Zasas ciema Sila ielai, Kantora ielai 

Vandānu ciemā, Skolas ielai Slates ciemā 
2014 44056 

Ceļu infrastruktūras sakārtošana Dzintari-Desāres, Kalna pag. 2014 55763 
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Bērzakrogs – Stagari, Rubenes pag. 
Alkšņi -  Muktāni, Rubenes pag.   
Ceļmalas – Līdums, Dunavas pag. 
Upmalītes – Apsītes, Dunavas pag.  
 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai” 

Iegādāts un uzstādīts siltummezglu aprīkojums attālinātai energoskaitītāju vadībai 2014 8489 

Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība Ūdenstorņa remonts Dunavā 2014 1406 
Siltumapgādes sistēmas uzlabošana Apsardzes sistēmas uzstādīšana un jauna apkures katla uzstādīšana Ābeļu pagastā 2014 7527 
Komunālās saimniecības darba uzlabošana Datora iegāde komunālajai saimniecībai Zasas pagastā, traktora iegāde 2014 8565 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
Vides pieejamības uzlabošana Pielāgots sanitārais mezgls invalīdu vajadzībām Mežgales feldšeru punktā 2014 2600 
Vides uzlabošana un aizsardzība Sūkņa iegāde Rubenes parkā, zāles pļāvēja iegāde, vides objekta uzstādīšana 2014 2290 

Pašvaldības darbības uzlabošana 
Pārvaldes sistēmas uzlabošana Iegādāts aprīkojums deputātu darba nodrošināšanai, kopētājs Zasas pagasta pārvaldei, 

biroja aprīkojums un mēbeles Lietvedības nodaļas speciālistiem un Finanšu un 
ekonomikas nodaļas speciālistiem, iegādāti datori Ābeļu, Kalna, Zasas pagasta 
pārvaldei. 

2014 42730 

Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem 
Nevalstiskā sektora attīstības veicināšana Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem projektu līdzfinansēšanai un novada NVO 

konkursa organizēšanai, atbalsts sporta biedrībām un reliģiskajām organizācijām 
2014 29473 

Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Labiekārtota A.Grīna piemiņas vieta 2014 7528 

Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 
Seno tradīciju iekļaušana modernajā dzīvē 
(Amatniecība un kultūra) 
Bringing old traditions to modern life 

Organizēti kultūras festivāli Latvijā un Lietuvā, apmācīti amatnieki, iegādāts 
aprīkojums kultūras festivālu nodrošināšanai un amatnieku tirdziņu organizēšanai 

2014 24857 
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8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
8.1. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

1. Sadarbība ar Averojas pašvaldību, Norvēģijā, līgums noslēgts 2011. gada 21. februārī  
1.1.Pamatojoties uz sadarbību starp Averojas un Jēkabpils novada pašvaldībām 2013. gadā 

ir īstenota pieredzes apmaiņas mācību vizīte uz Kauhavas pašvaldību laikā no 20.05.2013. līdz 
24.05.2013 Ziemeļvalstu mobilitātes programmas projekta „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) Nr. PA-GRO-259 ietvaros. 

Mācību vizītes mērķis - apgūt jaunu pieredzi, lai paaugstinātu Jēkabpils novada pašvaldības 
kapacitāti.  

1.2. Turpinot 2012. gadā iesāktās sadarbības formas, 2013. gada decembrī uz Averoju devās 
amatnieki, lai ar saviem izstrādājumiem piedalītos Ziemassvētku tirdziņā.  

2. Sadarbība ar Kauhavas pašvaldība, Somijā. 2013.gada maijā ir parakstīts nodomu 
protokols par savstarpējo sadarbību.  

2.1. Pamatojoties uz sadarbību starp Kauhavas un Jēkabpils novada pašvaldībām 2013. gadā 
ir īstenota pieredzes apmaiņas mācību vizīte uz Kauhavas pašvaldību laikā no 18.03.2013. līdz 

21.03.2013. Ziemeļvalstu mobilitātes programmas projekta „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) Nr. PA-GRO-259 
ietvaros. Mācību vizītes mērķis - apgūt jaunu pieredzi, lai paaugstinātu Jēkabpils novada 
pašvaldības kapacitāti, iepazīstot labas prakses piemērus par pašvaldības darba organizēšanu pēc 
administratīvi teritoriālās reformas Somijā. 

2.2. Ir uzsākts darbs pie sadarbības formu dažādošanas, piesaistot uzņēmējus un zemniekus. 
2014. gada pirmajā pusgadā plānots organizēt pieredzes apmaiņas braucienu zemniekiem 5 - 6 
personu grupai. 

3. Sadarbība ar Parchimas pašvaldību Vācijā.  

2013. gadā no 04.07. līdz 08.07. Jēkabpils novadā viesojās grupa no 
Parchimas pašvaldības, tai skaitā pārstāvji no Slates ciema, ar kuru Rubenes 

pagasta pārvaldei ir sadarbība kopš 2001. gada, savukārt sadarbības līgums ir parakstīts 2004. gadā.  

8.2. Starptautiskās sadarbības projekti 2013.gadā 

1. “Cross border cooperation between regions in Latvia and 
Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu 
sadarbība starp regioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma 

uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 12012-1-LV1-COM13-03584 1 
Partner Regio 1  
Projekta koordinators: Jēkabpils novada pašvaldība  

Iesaistītie vietējie partneri: Zasas vidusskola, Rubenes kultūras nams  
Partner Regio 2  
Vulcana – Bai pašvaldība, Rumānija 
Iesaistīt vietējie partneri: SCHOOL “ION MARES” VULCANA-BAI, ASOCIAȚIA 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA  
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. Eiropas dimensijas 
veicināšana, jaunas pieredzes apgūšana, skolas vadības procesa uzlabošana, uzsverot skolotāja lomu 
un paaugstinot viņu profesionālās kompetences sadarbības uzlabošanā starp skolu, skolēniem un 
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vecākiem ir projekta uzdevumi. Projekts veicina mērķauditorijas - sociāla riska grupu iekļaušanu, 
uzlabojot iesaistīto dalībnieku sociālās, mācīšanās, IT un citas prasmes, lai veidotu labāku izpratni 
par iespējām, ko izglītībā piedāvā pašvaldības teritorijā esoši vietējie resursi. Projekta tiešā mērķa 
grupa ir skolēni, viņu ģimenes, skolotāji, pašvaldības, skolu un neformālo izglītotāju personāls, 
netiešā – visa vietējā sabiedrība. Projektā iesaistīti divi reģionālie partneri – Jēkabpils novada 
pašvaldība Latvijā kā vadošais partneris un Vulcana - Bai pašvaldība Rumānijā. Projektu īsteno abi 
reģionālie partneri – pašvaldības, kuras īsteno katra savas vietējās plānotās aktivitātes, apgūstot 
paredzēto budžetu un sasniedzot plānotos rezultātus, kā arī kopīgās starptautiskās aktivitātes. 
Iesaistītie vietējie partneri ir formālās izglītības nodrošinātāji – skolas, kā arī kultūras nams un 
nevalstiska organizācija kā neformālās izglītības nodrošinātāji. Projektā plānotās aktivitātes ir 
starptautiskas tikšanās – projekta sanāksme, semināri, noslēguma konference, savukārt vietējās 
aktivitātes – semināri skolotājiem, vasaras akadēmija skolēniem un viņu vecākiem, izpētes 
pasākumi, izstāde, brošūras izveide un druka, svešvalodas apmācības personālam, informācijas 
tehnoloģiju pielietošanas, prasmju uzlabošana, ir plānotas, lai sasniegtu projekta mērķi. Projekta 
budžets  EUR 45820. 

Plānotie rezultāti: 
1. Uzsākot projektu, katrā partneru organizācijā tiks izveidotas projekta ieviešanas un uzraudzības 

grupas, izstrādāts projekta īstenošanas un rezultātu izplatīšanas plāns. 
2. Izveidots sadarbības tīkls starp pašvaldību un tās formālās un neformālās izglītības iestādēm 
3. Organizēti apmācību semināri skolotāju profesionālo prasmju paaugstināšanai 
4. Uzlabotas pašvaldības darbinieku, skolotāju angļu valodas zināšanas 
5. Izveidota brošūra “Dialogs – māksla būt kopā”  
6. Organizēta 8 – 10 dienu skolēnu “Vasaras akadēmija” 
7. Izveidotas izstādes  
8. Organizēta projekta noslēguma konference 

2. Comenius skolu partnerības projekts “European Chamber music” 

2013. gadā turpinājās 2011. gadā uzsāktā Dignājas pamatskolas un partneru no Spānijas, 
Itālijas, Polijas, Lietuvas un Turcijas Comenius skolu sadarbības projekta 
„European Chamber Music” īstenošana. Projekta mērķis ir apgūt Eiropas 
valstu mūziku, izmantot jaunās tehnoloģijas paplašināt zināšanas par 
Eiropas kultūras dažādību. Budžets EUR 14000. Projekta rezultātā ir 

izveidots kopīgs visu partneru valstu mūzikas disks, projekta blogs, logo, 
strādāts pie kopīgām tēmām, lai nodrošinātu kultūras apmaiņu starp Eiropas 
valstīm, jaunas pieredzes apguvi, svešvalodas prasmju uzlabošanu skolotājiem 

un skolēniem. Aktivitātēs tika iesaistītas Dunavas un Ābeļu pamatskolas. 

3. Rubenes pamatskolai ir apstiprināts projekts „Preparing For Europe, Preparing for 
Life. Skolai piešķirtais finansējums ir EUR 14000. Projekta partneri: Norvēģija - Torridal skol, 
Kristiansandas pilsēta (koordinators), Lielbritānija - Much Marcle CE Primary School, 
Herefordshine), Slovēnija - Osnovna šola Center, Novo Mesto, Spānija - Ceip pasico campillo, 
Lorca, Polija - Zespol szkol w siewierzu, Siewierz, Latvija - Rubeņu pamatskola, Jēkabpils novads. 
Projekta mērķis ir palīdzēt skolēniem kļūt par Eiropas pilsoņiem, uzlabot viņu pamatkompetences 
dzimtajā valodā un svešvalodās, veicināt prasmju apguvi uzņēmējdarbībā, moderno tehnoloģiju 
pielietošanā, veicināt inovācijas izglītības procesā, tādējādi motivējot skolēnus izglītoties. Projekts 
sākās 2013. gada augustā un ilgs līdz 2015. gada maijam. 

4. 2013. gadā ir īstenots Ziemeļvalstu – Baltijas Mobilitātes un sadarbības programmas publiskai 
pārvaldei atbalstītais Jēkabpils novada 
pašvaldības projekts ”Learning from Nordic 
countries - best practices and experience 
sharing to raise administrative capacity of 
municipality” (Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – 
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labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti) Nr. PA-
GRO-259. Projekta mērķis – pašvaldības speciālistiem dot iespēju apgūt jaunas zināšanas un 
pieredzi, īstenojot divas mācību vizītes uz līdzīgām pašvaldībām Somijā un Norvēģijā. Projekta 
budžets kopā EUR 7142,9, tai skaitā Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansējums EUR 5000, 
pašvaldības līdzfinansējums EUR 2142,9. 

5. 2013. gada 21. decembrī apstiprināts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2007.02013. projekts „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (“Seno tradīciju 
iekļaušana mūsdienu dzīvē” Nr. LV-LT/2.3./LLIV-275. Projekta mērķis ir stiprināt pārrobežu 
sadarbību starp Lietuvas un Latvijas pašvaldībām, veicināt sabiedrības interesi par kultūras 
mantojumu, tā saglabāšanu un pieejamību, kā arī izmantojot mūsdienu pieeju, popularizēt kultūras 
tradīcijas. Veicināt uzņēmējdarbību pierobežas teritorijās, popularizējot tradicionālo amatniecību 

Latvijā un Lietuvā. Īstenošanas laiks 1.01. – 31.12.2014. No Latvijas projektā 
ir iesaistītas divas pašvaldības – Jēkabpils novads (Partneris Nr.2) un Jelgavas 
novads (Partneris Nr.3), no Lietuvas – Šauļu reģionālās attīstības aģentūra 
(Partneris Nr.1) - (vadošais projekta partneris, nevalstiskas organizācijas no 
Tytuvenai (Partneris Nr.4) un Luoke (Partneris Nr.5). 

Plānotās aktivitātes: 
1. Piedalīties projekta sanāksmēs pie partneriem un organizēt projekta sanāksmi Jēkabpils 

novadā 
2. Organizēt amatnieku apmācības keramikas (144 stundas), koka(144 stundas), ādas (144 

stundas) izstrādājumu veidošanā, šūšanā (144 stundas), aušanā (24stundas)  
3. Organizēt amatnieku tirdziņus  
4. Organizēt starptautiskus kultūras festivālus  
5. Izveidot izstādi  
6. Administrēt projektu un veikt publicitāti. 

Plānotais projekta budžets ir EUR 35 368,70. 

6. Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros Zasas vidusskolā ir īstenots projekts „Where 
We Come from” (No kurienes mēs nākam) Nr. LV-11-E58-2012-R3.  
Projekta iesniedzējs un īstenotājs - Jēkabpils novada Zasas vidusskola 
Projekta partneri: Averojas pašvaldība Norvēģijā, 

Bezpeļņas asociācija AFAIJ Spānijā, 
Kupiškis Jaunatnes centrs Lietuvā 

Projekta mērķis ir veicināt dažādu valstu jauniešu līdzdalību un 
iekļaušanos; popularizēt kultūru daudzveidību. Veicināt jauniešu 

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. 
Īstenošanas laiks 01.02.2013. - 30.09.2013. 

Galvenās aktivitātes: 
1. Projekta partneru pārstāvju iepriekšējās plānošanas vizīte (IPV) Jēkabpils novadā 26.03.2013 - 
29.03.2013. Vizītes laiks 2 dienas (2 dienas paredzētas ceļā turp un atpakaļ); piedalās 2 pārstāvji no 
katras partnerorganizācijas; 
2. Radošās rakstīšanas nodarbības katras projekta partnerorganizācijas grupā 01.02.2013. – 
30.06.2013. Kopā ieplānotas 20 nodarbības katrai grupai; 
3. Interneta bloga izveidošana un papildināšana 28.03.2013. – 30.09.2013. (un turpmāk); 
4. Jauniešu apmaiņas programmas aktivitātes Jēkabpils novadā 06.07.2013. – 13.07.2013. 
Pasākuma ilgums 7 dienas; kopā piedalās 32 jaunieši un 8 pieaugušie no 4 dalībvalstīm; 
5. Filmas uzņemšana ar jauniešu piedalīšanos par projekta tēmu 06.07.2013. – 13.07.2013. 
6. Radošās rakstīšanas nodarbību laikā tapušo radošo darbu apkopošana vienotā krājumā un tā 
izplatīšana 01.08.2013. – 01.09.2013.  
7. Projekta aktivitāšu popularizēšana vietējā presē 01.02.2013. – 30.09.2013. Kopējais budžets EUR 
28010,00. 
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9. IZGLĪTĪBA 

2013. gadā darbu turpina sešas vispārizglītojošās skolas. 
9.1. tabula 

Bērnu un skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs 2013./2014. mācību gadā 

Izglītības iestāde 01.09.2013. 01.01.2014. 

1.-9. (12.) kl. Pirmsskola 1.-9.(12.)kl. Pirmsskola 

Zasas vidusskola 130 40 129 39 
Ābeļu pamatskola 97 7 99 7 
Bērzgala pamatskola 24 2 24 2 
Dignājas pamatskola 43 8 43 9 
Dunavas pamatskola 26 7 26 7 
Rubeņu pamatskola 73 19 73 19 
Kopā 393 83 394 83 
 

Novadā nav atsevišķas pirmsskolas izglītības iestādes, bet pirmsskolas grupiņas ir pie visām 
skolām. Kopā pirmsskolas grupas apmeklē 83 bērni, no kuriem 50 bērni ir 5 - 6 gadīgie bērni. No 1. 
līdz 12. klasei mācās 393 skolēni, tas ir par 14 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. 
Skolēnu skaits novada skolās turpina samazināties. Novada skolās mācās 23 integrētie bērni.  

2013. gada novembrī akreditēta Dunavas pamatskola un tajā realizētās izglītības 
programmas uz 6 gadiem.  
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9.1. attēls. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 

Novada skolās strādā 92 pedagogi, no kuriem 52 pedagogiem ir pirmā pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 13 pedagogiem ir otrā pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes pakāpe, 27 pedagogiem ir trešā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 
Ceturtās un piektās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes pedagogu nav, jo neviens 
novada pedagogs nav uz šīm pakāpēm pretendējis.  

Pedagogu vidējā darba alga par likmi uz 2013. gada 1. septembri ir 289,58 LVL, kas tikai 
par 9,58 LVL pārsniedz valstī noteikto zemāko mēneša darba algas likmi.  

2013. gada 25. oktobrī Zasas vidusskolā un Dignājas pamatskolā viesojās izglītības ministrs 
Vjačeslavs Dombrovskis, vizītes galvenais jautājums – pārrunāt, kādu nākotni gan šīs divas skolas, 
gan viss Jēkabpils novads kopumā redz izglītības sistēmas attīstībā novadā.  
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9.2. attēls. Apbalvotie skolēni un kolektīvi 2013./2014. mācību gadā 

Zasas vsk. apbalvoti 37, Ābeļu psk. 17, Dignājas psk. 16, Rubeņu psk. 9, Dunavas psk. 3 un 
Bērzgala psk. 2 skolēni vai kolektīvi. Skolēni un skolēnu grupas/kolektīvi par gūtajiem 
sasniegumiem starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un 
sporta sacensībās tika apbalvoti ar Jēkabpils novada Atzinības rakstiem, dāvanu kartēm un 
saldumiem par kopējo summu 800 lati.  

9.2. tabula 
Jēkabpils novada skolēni - valsts olimpiāžu, konkursu dalībnieki 2013./2014.māc.gadā 

Olimpiāde, konkurss 
(mācību priekšmets) 

Skolēna 
uzvārds, 
vārds 

Skola Klase Skolotājs Dalība (nav 
iegūta 
godalga) 

Iegūtā vieta 
valstī 

Publiskās runas 
konkurss 

Eva Strika Zasas 
vidusskola 

10.kl. Baiba 
Gabranova 

Dalība valstī nav 

Matemātika Annija 
Graudiņa 

Rubeņu 
pamatskola 

9.kl. Benita 
Pavlovska 

Dalība valstī nav 

 

Zasas vsk. ir aktīvi piedalījusies 22 no 29 starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēm, 
iegūtas 11 godalgotas vietas, t.i., 23,9% no dalībnieku kopskaita. Rubenes psk. ir piedalījusies 16 no 
24 starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēm, iegūtas 11 godalgotas vietas, t.i., 29,4% no 
dalībnieku kopskaita. Ābeļu psk. ir piedalījusies 15 no 23 starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēm, iegūtas 11 godalgotas vietas, t.i., 47,8% no dalībnieku kopskaita.  

9.3. tabula 
Jēkabpils novada skolēnu gūtie rezultāti 2013./2014.m.g. starpnovadu mācību priekšmetu 

olimpiādēs 

Nr.p.

k. 
Skola 

Kopā (32 olimp., konk.) 
Kopā 

godalg. 

vietu 

sk. 

Ieguvuši 

godalg. 

vietas % 

no dalīb. 

kopsklaita 

Kopā olimp. skaits 

Dalība 

% 
Dalīb. 

sk. 

Iegūtās vietas Kurās 

piedalījās 

Kurās 

varēja 

piedalīties 1. 2. 3. Atz. 

1. Zasas vsk. 46 2 2 5 2 11 23,9 22 29 75,9 

2. Ābeļu psk. 23 0 4 1 6 11 47,8 15 23 65,2 

3. Bērzgala psk. 6 0 0 1 1 2 33,3 4 23 17,4 
4. Dignājas psk. 16 0 2 2 2 6 37,5 10 23 43,5 
5. Dunavas psk. 17 0 0 2 3 5 29,4 13 23 56,5 
6. Rubenes psk. 31 2 2 2 5 11 35,5 16 24 66,7 

 KOPĀ 139 4 10 13 19 46 33,1 80 145 55,2 
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9.3. attēls. Jēkabpils novada skolēnu gūtie rezultāti 2013./2014.m.g. starpnovadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs 

Jēkabpils novada skolēni 2013./2014.m.g. starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs ir 
ieguvuši 1. vietu 4 reizes: Zasas vsk. – 2 un Rubenes psk. – 2; 2. vietu 10 reizes: Zasas vsk., 
Dignājas un Rubenes psk. – 2 reizes, Ābeļu psk. – 4 reizes; 3. vieta 13 reizes: Zasas vsk. – 5, 
Dignājas, Dunavas, Rubenes psk. – 2, Ābeļu un Bērzgala – 1 reizi; Atzinība 19 reizes: Ābeļu psk. – 
6, Rubenes psk. – 5, Dunavas psk. – 3, Zasas vsk. un Dignājas – 2, Bērzgala – 1 reizi. 
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9.4. attēls. Jēkabpils novada skolēnu gūtie rezultāti 2013./2014. m. g. Interešu izglītības konkursos 
un skatēs 

Jēkabpils novada skolēni 2013./2014. m. g. Interešu izglītības konkursos un skatēs ir 
ieguvuši I pakāpi 33 reizes: Dignājas psk. – 17, Zasas vsk. – 9, Ābeļu psk. – 4, Bērzgala, Dunavas, 
Rubeņu psk. – 1 reizi; II pakāpe 11 reizes: Zasas vsk. – 5, Dunavas psk. – 2, Ābeļu, Bērzgala, 
Dignājas, Rubeņu psk. – 1; III pakāpe 13 reizes: Zasas vsk. 6 reizes, Ābeļu, Rubeņu psk. 3, 
Dunavas psk. – 1; Atzinība – 1- Rubeņu psk. 

Ar valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs darbojas sekojoši interešu pulcini:  

Ābeļu pamatskolā: 1.-4.klašu koris, Vokālais ansamblis, Folkloras kopa „Mikālēni”, 
Tautisko deju kolektīvs 3.-4.klase, Mazpulki, Interešu izglītības sporta metodiķis. 

Dignājas pamatskolā: Folkloras kopa „Dignojīši”, Mazpulki 3.-9.klase, Skatuves runas 
pulciņš 1.-9.klase. 

Dunavas pamatskolā: Vokālais ansamblis 1.-9.klase, Sporta pulciņš 5.-9.klase, 
Kokapstrādes pulciņš, Skatuves runas pulciņš, Vizuālās mākslas pulciņš, Novadpētniecība 5.-
9.klase. 

Bērzgala pamatskolā: Sporta pulciņš 2.-5.klas, Vokālais ansamblis 7.-9.klase, 
Dramatiskais pulciņš 1.-9.klase, Mūsdienu deju pulciņš 1.-4.klase. 

Rubeņu pamatskolā: Jauktais vokālais ansamblis 5.-9.klase, Koris 1.-4.klase, Zēnu 
vokālais ansamblis 1.-4.klase, Sporta pulciņš, Kokapstrādes pulciņš, Jauno satiksmes dalībnieku 
pulciņš, Skatuves mākslas pulciņš 1.-9.klase, Vizuālā noformēšana 1.-9.klase, Tautisko deju 
kolektīvs 1.-4.klase. 

Zasas vidusskolā: Tautisko deju pulciņš 1.-2.klase, Tautisko deju pulciņš 3.-4.klase, Tautisko 
deju pulciņš 5.-6.klase, Tautisko deju pulciņš 7.-9.klase, Tautisko deju pulciņš 10.-12.klase, Koris 
1.-2.klase, Koris 3.-4.klase, Vokālais ansamblis 5.-9. klase, Skolas avīze „Baltais ceļš”. 
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10. KULTŪRA 

10.1. Bibliotēkas 

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 2013.gadā darbojas 11 pašvaldības publiskās 
bibliotēkas.  

 
10.1. attēls. Lasītāju skaits Jēkabpils novada bibliotēkās 2013. gadā 

Piesaistīto lasītāju skaits kopā ir 1693 lasītāji, 2013. gadā lasītāju skaits Jēkabpils novadā ir 
samazinājies par 45 jeb 2,59%, tas izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita samazināšanos. Lielākais 
samazinājums ir bijis Dunavas bibliotēkā – 22, Dignājas un Rubeņu – 10 lasītāji. Zasas bibliotēkā 7 
un Kalna bibliotēkā 5 lasītājiem kļuvis vairāk. 

 
10.2. attēls. Izsniegumu un apmeklējumu skaits 2013. gadā Jēkabpils novadā 

Apmeklējumu skaits kopā ir 49353, tas ir samazinājies par 3471, bet izsniegumu skaits kopā 
63557 ir palielinājies par 387 attiecībā pret 2012. Apmeklējumu skaita kritums ir Dunavas 
bibliotēkā – 4761, Ābeļu – 440, Leimaņu – 247, Mežzemes – 221, Dignājas – 24, pārējās 
bibliotēkās apmeklējumu skaits palielinājies, lielākais Zasas 1028, Kalna 809. Izsniegumu skaits 
2013. gadā samazinājies ir Zasas – 700, Dunavas – 528, Mežzemes – 349, palielinājies Ābeļu – 
979, Kalna 858, Dignājas 606. 
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Ābeļu bibliotēkai 2013. gads bija rosīgs, jo tika organizēti dažādi pasākumi – sadarbībā ar 
skolu notika “Bērnu žūrijas “ noslēguma pasākums, dzejas pasākums” I. Ziedonim – 80”, ”Ābeļu 
pagasta represētie 1941.g.”. Katru mēnesi bibliotēkā ir izliktas literatūras izstādes veltītas 
rakstniekiem, dzejniekiem – mēneša jubilāriem. 

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par rakstnieku – novadnieku 
Jāni Akurāteru un viņa dzimtu, par novadnieci, dzejnieci Sarmu Upesleju un dzejnieci Nadīnu 
Liepiņu, veidotas tematiskās mapes par rakstniekiem, dzejniekiem gada jubilāriem, par pagasta 
represētajiem iedzīvotājiem, iekārtotas mapes ar pagasta skolēnu pašsacerētiem dzejoļiem un 
stāstiem, ir arī apkopoti pagasta vietējo iedzīvotāju pašsacerēti dzejoļi.  

Bibliotēka desmit gadus veiksmīgi piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda projektā ''Lasīšanas 
veicināšanas programma: Bērnu žūrija” un akcijā ''Atbalsts lauku bibliotēkām”, līdz ar to notiek 
grāmatu krājumu papildināšana. 

Dignājas bibliotēkā sniegtās uzziņas tiek uzskaitītas Bibliogrāfisko uzziņu uzskaites 

burtnīcā. Ja pieprasījumu nevar apmierināt uz vietas, tad izdevumu pieprasa no Jēkabpils GB vai 
pasūta SBA kārtā. 2013. gadā bibliotēka SBA kārtā saņēma 239 dokumentu vienības. Uz citām 
Latvijas bibliotēkām grāmatas netika sūtītas. 

Bibliotēkā notika 5 pasākumi. 
Bibliotēkā vāc un apkopo novadpētniecības materiālus, izveido tematiskās mapes par: 

„Dignāja un tās ļaudis”, „Dignājas pamatskola”, „Dignājas novadnieki”, „Dignājas 
novadpētniecība”, „Dignājas pagasta kultūrvēsturiskais mantojums”, „Dignājas pagasts”. 

Dunavas bibliotēkā 2013. gadā atsevišķi projekti netika izstrādāti. Tā kā bibliotēka ir daļa 
no Dunavas daudzfunkcionālā centra, tad arī darbībā tika realizēta Sorosa fonda Latvija atbalstītā 
projekta „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana” otrā 
kārta. Bibliotēkā notika mācību semināru cikls „Komunikācijas un modernās tehnoloģijas”. 
Zināšanas smeltas gan lekcijās, gan pieredzes apmaiņas braucienos. Dārzeņu, augļu un ogu 
saglabāšana ziemai visdažādākajos veidos tika izzināta ne tikai ar literatūras palīdzību, bet arī 
praktiskajās nodarbībās. Bibliotēkas interneta lasītavā notika kursi pirmo iemaņu apgūšanai darbā ar 
datoriem. 

Dunavas bibliotēkai ir izveidojušies jau tradicionāli tematiskie pasākumi, kuri atkārtojas 
daudzus gadus pēc kārtas, tikai mainot pasākuma norises gaitu. Tāda ir represēto piemiņas diena 
14.jūnijā, kas aicina visus likteņa līdzgaitniekus kopā, lai dotos kopīgos atmiņu ceļos.  

Jau trešo gadu pēc kārtas kopā ar biedrību „Dunavas mednieku kolektīvs” organizēts 
pasākums „Riests 2013”. Mednieku stāsti, mīklas un anekdotes ne tikai no grāmatām, bet arī no 
personīgās dzīves ir tikai neliela daļa no jautrā vakara. 

Kalna pagasta bibliotēkā darbs turpinājās pie pagasta vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpētes, apkopošanas un saglabāšanas.  

Atsaucoties Jaunjelgavas Tūrisma informācijas punkta aicinājumam vākt atmiņu stāstījumus 
par mūsu dzelmē zudušo svētumu Staburagu, bibliotēkai, aptaujājot iedzīvotājus, izdevās atrast arī 
vairākas fotogrāfijas, kurās iemūžināts Staburags, Liepavots, Pērses ūdenskritums un Kokneses 
pilsdrupas pirms to appludināšanas.  

Daudz materiālu tika savākts, piedaloties biedrības „Pūpols” projektā „Šaursliežu dzelzceļš 
posmā Aknīste – Siliņi”. Aptaujāti iedzīvotāji, bijušie dzelzceļnieki un to ģimenes locekļi. Savākti 
atmiņu stāstījumi, fotogrāfijas, dzelzceļnieku darbarīki, citi materiāli. 

2013.gads - Latvijas Tautas frontes 25. jubilejas gads. Sakarā ar šo notikumu bibliotēka 
apzināja sava pagasta aktīvākos Atmodas laika cilvēkus, Barikāžu dalībniekus, vāca atmiņu 
stāstījumus, tā laika liecības un ar šo materiālu apkopojumu no Kalna pagasta piedalījās Zasas 
bibliotēkas projektā „Atmiņu ugunskurs Jēkabpils novadā joprojām dzīvs”.  

Bibliotēka iesaistījās materiālu vākšanā un apkopošanā par pagastu, atbalstot ieceri par 
Sēlijas enciklopēdijas izveidi. Izmantoti gan jau bibliotēkā esošie novadpētniecības materiāli, gan 
meklēti un vākti jauni. Šis darbs turpinās arī 2014.gadā. 
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Aizvadītajā gadā notikuši pasākumi arī mūsu novadnieka A.Grīna piemiņai. 14.jūnijā 
atpūtas parkā pie rakstnieka piemiņas vietas pasākumā „Koks ainavā” tika atklātas divas jaunas 
mazās koka arhitektūras formas, kas simbolizē A. Grīna darbu „Dvēseļu putenis” un „Zemes 
atjaunotāji” vadmotīvus. Visus ar A. Grīna piemiņas saglabāšanu saistītos pasākumus bibliotēka 
dokumentē albumā „Aleksandra Grīna piemiņai veltītie pasākumi Kalna pagastā”, ievietojot 
tajā gan pasākumu aprakstus, gan fotoattēlus. 

2013.gadā bibliotēka izveidojusi arī albumu „Kalna pagasts foto mirkļos”, kurā tiek 
ievietoti fotoattēli, kas ataino pagasta dzīvi šodienā.  

2013.gadā bibliotēka piedalījās VKKF projektā „Bērnu/jauniešu žūrija”. Šinī projektā 
bibliotēka iesaistās jau no 2003.gada.  

Leimaņu bibliotēkā 2013. gads pagāja, turpinot iesāktos darbus, tāpēc tika noorganizētas 13 
izstādes un tematiskie un citi pasākumi, kurus apmeklēja 113 dalībnieki. 

Sadarbībā ar skolas bibliotēku katru gadu piedalās VKKF Kultūras mērķprogrammā „Bērnu 
žūrija”, ar lasītājiem akcijā „Atbalsts Lauku bibliotēkām”, kuras rezultātā no dažādām 
organizācijām dāvinājumā saņem grāmatas. 

Turpinājās darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas. Fondā ir 
izdevumi par novadu, par cilvēkiem, kuru dzīve un darbs saistīti ar Jēkabpili, Sēlijas novadu, Kalna 
un Zasas pagastiem. Tiek vākti materiāli par ievērojamākajām vietām Leimaņu pagastā.  

Biedrības „Akācija plus” meitenes kopā ar Leimaņu bibliotēku aizsāka darbu pie Leimaņu 
pagasta mājvietu materiālu vākšanu un kartes izveides. Uz Valsts svētkiem 15.novembrī Leimaņu 
Tautas namā, bija aplūkojama izstāde ar savākto informāciju par mājām: fotogrāfijas, albumi, 
vēsturiski priekšmeti, dažādu periodu kartes (1833-1940). Kā arī izveidotā pagasta karte (2013.g. 
vasaras darbs) ar visām mājvietām: gan sen izzudušajām, gan esošajām. 

Būtiski grāmatu fonds papildinājās ar Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināto projektu konkursu „Latviešu 
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, kurā Jēkabpils novada bibliotēkas ieguva grāmatu 
kolekciju ar vairāk nekā 73 (400Ls) vērtīgām dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras grāmatām. 
No 2002. gada bibliotēka piedalās VKKF rīkotajā mērķprogrammā „Bērnu žūrija”. Arī 2013. gadā 
bibliotēka pieteicās un startēja šajā projektā. Latvijas Bibliotekāru biedrība 2013. gadā atbalstīja ar 
5 grāmatām par 20 latiem.  

Liepu bibliotēka 2013. gadā sadarbojoties ar NVO biedrību „Pūpols” izstrādāja projektu 
„Noklusētie stāsti” (par šaursliežu dzelzceļu), kura īstenošanās laikā savākti materiāli par šaursliežu 
dzelzceļa līniju Siliņi – Zasa – Liepas – Slate - Aknīste. Izpētes brauciena laikā apmeklēts Aknīstes 
novadpētniecības muzejs un muzejs „Sēlija” Viesītē. Turpinātas papildināt tematiskās mapes: 
”Zasas pagasts”, „Caur vēstures prizmu” u.c.” 

Visi bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli izvietoti pastāvīgā izstādē „Mazs bij 
tēva novadiņis. Bet diženi turējās.„ 

Atjaunota tradīcija Liepās atzīmēt meža darbinieku dienu (septembra mēnesī), apvienot to 
kopā ar Dzejas dienām. 

Iesaistoties dažādos projektos, ir paaugstināta iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte, apkopoti 
materiāli par savas dzimtās puses kultūrvēsturiskajām vērtībām.  

Mežzemes bibliotēka pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava pagasta izpēte ir 
svarīga. Novadpētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti mapēs – izraksti no preses izdevumiem par 
Kalna pagastu, tā iedzīvotājiem. Bibliotēkā ir 7 tematiskās novadpētniecības mapes- „Valdemārs 
Ancītis”, „Jānis Akurāters” ,”Kalna Pagasts”, „Periodikā publicētie materiāli par Kalna pagastu”, 
”Aleksandrs Grīns”, u.c. Kā arī izveidota jauna tematiskā mape – Jēkabpils novada Mežzemes 
biblitēkas vēsture, apzināti bibliotēkas darbinieki, kuri ir strādājuši bibliotēkā, apkopots viņu 
stāstītais par darbu bibliotēkā, kā arī turpinājās 2013. gada aktivitātes bibliotēkā fotoattēlos. Kā arī 
iekārtots foto albums rakstnieka A. Grīna piemiņai, veltītie pasākumi Kalna pagastā. 

Bibliotēkā bija skatāmas izstādes ”Lieldienu apsveikumu kartiņas gadsimtu griežos”, „Gadu 
mijas apsveikumu atklātnes laiku lokos”. 
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Lai rastu iespēju papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar jaunāko, saturā daudzveidīgu un 
kvalitatīvu literatūru, bibliotēka piedalījās Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. 

Tadenavas bibliotēkas lietotāji, kuri izmanto bibliotēkas pakalpojumus ir pārsvarā uz vietas 
dzīvojošie – pensionāri, strādājošie ir tikai 10. Ir apmeklētāji, kuri piebraucot pie bibliotēkas, 
izmantoto bezvadu internetu. 

Tadenavas bibliotēku izmanto, bibliotēkas apkalpojošajā mikrorajonā dzīvojošie iedzīvotāji. 
Izvēlas grāmatas un žurnālus lasīšanai mājās. Tiek izmantoti bezmaksas elektroniskie resursi. 
Izmanto e-pastu, sarunājas Skyp ar ārzemēs dzīvojošajiem radiem un paziņām. Veic maksājumus, 
pārskaitījumus, pārbauda savus banku kontus, aktivizē televizoru maksas programmu atjaunošanas 
kartes. Izmanto „Letoniku” un laikrakstu datu bāzi „Lursoft” 

2013. gadā uzliktas gadskārtu tematiskās un grāmatu izstādes. Pavisam bija 14 izstādes un 4 
pasākumi. 

Rubeņu bibliotēkā gandrīz katru mēnesi ir viena literatūras izstāde. Bibliotēka sarīkoja 
tematisku, novadpētniecības jomā izglītojošu pasākumu „Raiņa zemē dzīvojot”, kurš bija vairāk 
domāts jaunajai paaudzei, lai pastāstītu un atgādinātu, kā cauri visiem vēstures lokiem ciema ļaudis 
ir turējuši godā un cieņā sava novadnieka Raiņa vārdu. 

Bibliotēkā bija sarīkota e-prasmju diena „Tavi e-pakalpojumi- ērtākai ikdienai” bibliotēku 
nedēļas ietvaros, bet atsaucība nebija liela.  

Septembra mēnesī bibliotēka aicināja visus dzejas mīļotājus uz īpašu un skaistu notikumu – 
mūsu pagastā izaugušās meitenes Unas Kukles pirmās dzejas grāmatiņas „Izlīgums ar pasauli” 
atvēršanas svētkiem.  

Slates bibliotēkas tēls veidojas ikdienas darbā. Dažiem galvenais ir datori un internets, 
citiem preses izdevumi, grāmatas, vēl citiem svarīgi palasīt novada un bijušā rajona avīzi. 

Lai ieinteresētu lasītāju, tiek izliktas grāmatu izstādes. Visbiežāk – par ievērojamiem 
autoriem, aktieriem –mēnešu jubilāriem. 

Bibliotēkā 2013.gadā notikuši 6 tematiski pasākumi un 17 literatūras izstādes 

Zasas bibliotēkas svarīgākais gada pasākums bija veltīts Latvijas Tautas frontes 25. 
gadadienai. Bibliotēka kā institūcija iesniedza projektu, kuru Latvijas Kultūras ministrija novērtēja 
un piešķīra finansējumu ceļojošās izstādes izveidošanai un pasākuma noorganizēšanai. 

Bibliotēkā novadpētniecības darbs atspoguļojas vairākās mapēs: „Mana Sēlija”, „Latvijas 
vēsture”, „Pasaules valstis”, „Novada rakstnieki”, „Reiz bija…”, „Novada pagasti”, „Zasas dzīve”, 
Rokdarbi”, ”Svētki un tradīcijas”, ”Zasas vidusskola”, u.c. 

2013.gadā bibliotēkā bija apskatāmas 28 plaukta izstādes, noorganizēts biedrības PŪPOLS 
izstāde par sēļu rakstiem cimdos un zeķēs, atzīmēta Vispasaules ūdens diena – pasākuma dalībnieki 
–jaunāko klašu skolēni. 

SIA Papīrfabrika „Līgatne” izsludinātajā akcijā ZAĻĀ BIBLIOTĒKA Zasas bibliotēka 
Latvijā ieguva visaustāko rezultātu, savācot 7 t makulatūras! Rezultātā iegūta naudas balvu Ls 100,- 
un papīru darba vajadzībām. 

Skolēni piedalās akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” pasākumos. 

10.2. Kultūras darbība 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2013. gadā darbojās 6 kultūras iestādes- kultūras un tautas 
nami- Rubenes, Ābeļu, Dunavas, Zasas, Kalna un Leimaņu pagastos. Dignājas pagastā kultūras 
dzīvi organizē kultūras pasākumu organizators. 
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10.3. attēls. Pašdarbības kolektīvu skaits Jēkabpils novadā 2013. gadā 

Rubenes pagastā darbojas 8 pašdarbības kolektīvi, no tiem 2 ir bērnu un jauniešu, sporta 
pulciņš un interešu kopa. Zasas pagastā 6 pašdarbības kolektīvi - 3 ir bērnu un jauniešu, Ābeļu 
pagastā 8 pašdarbības kolektīvi, Dunavas – 3, Kalna un Leimaņu – 2 pašdarbības kolektīvi, 
Dignājas 2 pašdarbības kolektīvi un aktīvā dzīvesveida pulciņš. 

Kultūras namos darbojas pašdarbības kolektīvi, notiek interešu kopu nodarbības, ir 
pieejamas galda spēļu telpas un sporta zāles, aprīkotas telpas ar trenažieriem iedzīvotāju aktīvai 
darbībai. Novada pagastu – Ābeļu, Rubeņu, Leimaņu, Kalna un Zasas iedzīvotāji dzied novada 
jauktajā korī „Putni” - kopā 50 dalībnieki. Kopā novada kultūras un tautas namos darbojas aptuveni 
430 dalībnieku. 

2013. gadā folkloras kopas „Kāre” (Rubenes pagasts) un „Dignojīši” (Dignājas pagasts) 
piedalījās XXV Vispārējos Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. Svētkos piedalījās Tautas deju 
kolektīvi- JDK „ Solis” (Zasas pagasts), JDK „Laude” (Rubenes pagasts), VPDK „Rasa” (Rubenes 
pagasts), VPDK „ Luste” (Dunavas pagasts) un novada jauktais koris „ Putni”. Kolektīvi piedalījās 
skatēs un ieguva XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku KNMC Diplomus. JDK „ Solis”- I. 
pakāpe, JDK „Laude” - II. pakāpe, VPDK „ Rasa”- III. pakāpe, VPDK „Luste” - Pateicība par 
piedalīšanos. Jauktajam korim „Putni”- II. pakāpe. Vokālie ansambļi piedalījās starpnovadu 
sadziedāšanās pasākumā- skatē. Jēkabpils novadu skatē pārstāvēja 8 kolektīvi - Dunavas, 2 
Rubenes, 2 Ābeļu, Zasas, Kalna, Leimaņu kultūras un tautas namu vokālie ansambļi. Uz reģiona 
skati tika izvirzīti- Rubenes sieviešu vokālais ansamblis „Kantilēna” un, Ābeļu vīru vokālais 
ansamblis „Pieci+”. Dramatiskie kolektīvi darbojas Ābeļu, Zasas, Kalna, Leimaņu, Dignājas, 
Dunavas pagastos. Jēkabpils apriņķa amatierteātru skatē piedalījās Zasas, Ābeļu, Kalna, Dunavas 
dramatiskie kolektīvi. Pēc skates rezultātiem Ābeļu pagasta amatierteātris tika izvirzīts uz reģionālo 
skati „Gada izrāde 2013”, ieguva III. pakāpi. 

2013. gada rudenī novadā izveidojās divi tautas deju kolektīvi- VPDK „ Deldze” (Leimaņu 
pagastā) un VPDK „ Kaupre” ( Ābeļu pagastā). 

Novadā notika tradīciju svētki - politiski represēto atceres pasākums, novada svētki, senioru 
svētki, stipro ģimeņu godināšanas pasākums, novada pašdarbības kolektīvu pateicības un atpūtas 
pasākums, bērnības svētki, zemnieku balle, Valsts svētku pasākums un koncerts. 2013. gadā 
Jēkabpils novads piedalījās akcijā „ Sēlijas gaisma Latvijai”. 

Pagastu kultūras namos tiek organizēti lokālie pasākumi, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju 
svētki, tematiskie pasākumi, izglītojošas aktivitātes, amatierkolektīvu koncerti un izrādes, 
vieskoncerti, viesizrādes, kā arī atpūtas un izklaides pasākumi dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem. 
Ābeļu pagastā notika tematisks pasākums rakstnieka Jāņa Akurātera piemiņai, Kalna pagastā 
tematisks pasākums „Koks ainavā”, veltīts rakstnieka A. Grīna darbiem, Dunavas pagastā, J. Raiņa 
muzejā Tadenava sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību Muzeju nakts pasākums „Zaļā krāsa - 
mežs” un Dzejas dienas. 
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2013. gadā piedāvātas dažādas rokdarbu un amatnieku izstādes, daudzas saistošas 
pārvietojamās foto izstādes. Ar mūsu novada kultūru, tradīcijām, amatnieku darbiem un rokdarbiem 
iepazinās arī ārzemju viesi, kuri novadu apmeklēja Starptautisko projektu ietvaros. Kultūras 
darbinieki aktīvi strādāja, lai sevi prezentētu konkursā „Eiropas gada pašvaldība” I. un II. kārtā.  

Folkloras kopa „ Dignojīši” piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā „Rudenāji”. Ar 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu notika gatavošanās diska ierakstam „Pī Daugavas loba dzeive”. 

2013. gadā iesniegti un atbalstīti LEADER projekti. Rubenes kultūras namā projekts 
„Tautas tērpu elementu iegāde Rubenes kultūras nama tautas deju kolektīviem”, un „Radošās 
attīstības centra rekonstrukcija Rubenes kultūras nama ēkā”, Dignājas pagastā uzsākts projekts 
„Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana”. 

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, izpētes pasākumi, foto izstādes. Pārvietojamās foto 
izstādes tika izstādītas Dunavas pagastā, Dignājas pagastā, arī Slates un Rubeņu bibliotēkās. 

 
10.4. attēls. Maksas un bezmaksas norišu un apmeklētāju skaits kultūras pasākumos 

Jēkabpils novadā ir notikuši 54 maksas norises, kuras apmeklēja 5293 apmeklētāji un 197 
bezmaksas norises, kuras apmeklēja 12145 apmeklētāji. Visvairāk apmeklētākās maksas norises ir 
Rubenes, Zasas un Dunavas pagastā, bet bezmaksas Zasas, Dignājas un Rubenes pagastos. 

10.3. Sporta pasākumi 2013. gadā 
Gada sākums iesākās ar ziemīgām sporta aktivitātēm –ziemas sporta spēlēm Dignājas 

pagastā janvāra mēnesī.  
Februārī norisinājās volejbola kauss Zasas vidusskolas sporta zālē.  
Marta mēnesī visi novada iedzīvotāji demonstrēja savas iemaņas galda spēļu turnīrā, kas 

risinājās Rubenes pagastā.  
Aprīlī pierādīja savas prāta spējas kāršu spēles „zoles” turnīros, kas risinājās 2 posmos – 

Leimaņu un Kalna pagastos.  
Pavasara jauko laiku pavadīja „Bērnu, jauniešu un ģimeņu svētkos”, kuros neatņemama 

sastāvdaļa bija sporta aktivitātes gan bērniem, gan viņu vecākiem.  
Arī jūnija mēnesī visām ģimenēm bija iespēja kopīgi iesaistīties sportiskās aktivitātēs, jo 

Leimaņu pagastā aizritēja ģimeņu sporta diena.  
Jūlijā tika iesākts Jēkabpils novada atklātais tenisa dubultspēļu turnīrs, kurš norisinājās 

Ābeļu pagastā.  
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10.5. attēls. Jēkabpils novada Sporta svētku dalībnieki 
Augustā visu Jēkabpils novada pagastu sportisti tika aicināti uz Ābeļu pagastu, kur 

noskaidroja 2013. gada sportiskāko Jēkabpils novada pagastu – notika Jēkabpils novada sporta 

svētki. Vēl augustā tika aizvadīts Jēkabpils novada atklātais turnīrs basketbolā un volejbolā 
Dunavas pagastā.  

Septembrī uz Dignāju posās futbola mīļotāji, kur risinājās Jēkabpils novada atklātais futbola 

kauss. Tāpat septembrī arī notika pasākums, kas norisinās ļoti daudzās Latvijas skolās – „Olimpiskā 
diena”, kura popularizē Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus 
sportā. Šajā dienā piedalījās arī visas Jēkabpils novada skolas.  

Oktobrī makšķerēšanas mīļotāji tika aicināti visi uz Kalna pagastu, kur risinājās 
spiningošanas sacensības.  

Novembrī Ābeļu pagastā pulcējās skrējēji uz ikgadējo Lāčplēša dienas skrējienu.  
Decembrī aizsākās Jēkabpils novada zolītes čempionāts, kura posmi notiks visos 7 novada 

pagastos.  
Kā gada noslēdzošais pasākums jau ierasts notika decembra mēnesī, kur visi labākie, 

veiksmīgākie un aktīvākie 2013. gada Jēkabpils novada sportisti tika aicināti vienuviet - uz 
Jēkabpils novada sporta laureātu Zasas pagastā, lai atskatītos uz paveikto gada garumā, izceltu 
pašus labākos un vienkārši atpūstos pēc sportošanas visa gada garumā. 
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11. SOCIĀLAIS DIENESTS 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums 2013.gadā - sniegt sociālo palīdzību un sociālos 
pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Jēkabpils novada domes pieņemtajiem 
lēmumiem. 
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11.1.  attēls. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības budžets 2013. gadā, Ls un % 

Jēkabpils novadā ir Sociālās aprūpes centrs „Mežvijas” kurā 2013. gadā dzīvoja 17 personas, 
kā arī pakalpojums aprūpe mājās, kuru saņēma 8 personas. Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
pakalpojumi 2013. gadā netika izmantoti. Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi (ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām un bērniem) sastāda 
LVL 61531,56. 2013. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 
uzturējās 40 pieaugušie un 6 bērni. Pašvaldības sociālā palīdzība - sniegt materiālu atbalstu krīzes 
situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 
Izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus, sociālās palīdzības pabalstus un 
materiālās palīdzības pabalstus, kurus piešķir iestājoties situācijai, kopā saņēma 697 personas par 
summu LVL 70174,00. 

Sociālajā dienestā darbojas 8 darbinieki, kas atbild par sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo palīdzību, kā arī 3 aprūpētājas, kas strādā Sociālās aprūpes namā „Mežvijas”. Izvērtējot 
situācijas, nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti psihologa pakalpojumi.  

Sociālā darba veikšanai tiek izmantotas datu bāzes, lai darbotos Pašvaldības sociālās 
palīdzības informācijas sistēma (SOPA). Dokumenti tiek reģistrēti elektronisko dokumentu 
reģistrēšanas sistēmā „Namejs”: 
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11.2. attēls. Sociālā dienesta dokumentu apgrozījums 2011. – 2013. gads 

Novadā ieviests asistenta pavadoņa pakalpojums 8 personām, ko finansē valsts, pieņemti 
darbā 8 pavadoņi asistenti. 

Periodiski notiek personu apmeklējumi Sociālās aprūpes centros (SAC), kur uzturas 
Jēkabpils novada iedzīvotāji.  

Novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks ar ģimenēm ir izveidojis augsta riska ģimenēm 
rehabilitācijas lietas un sadarbībā ar Jēkabpils novada bāriņtiesas locekļiem, sociālā dienesta 
sociālajiem darbiniekiem, veiktas apsekošanas visās ģimenēs.  

Diviem bērniem nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes centrā „Rasas 
pērles”. Divi bērni ir saņēmuši rehabilitāciju dzīvesvietā. 

Sociālā dienesta darbiniekiem ir organizēti izglītojošie un informatīvie semināri, kuros dota 
iespēja pilnveidot zināšanas, trenēt prasmes komunikāciju veidošanā un saņemt supervīziju. 

Novadā ir izdalītas 85 Latvenergo dāvanu kartes LVL 4564,50 vērtībā. 
2013. gadā sociālie darbinieki ir dalījuši trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm Eiropas 

pārtikas pakas. 
Novadā 2 reizes saņemts humānās palīdzības sūtījums apģērbu, apavu un sadzīves 

priekšmetu veidā. 
Risināmās problēmas sociālajā jomā novadā: 
� Pašvaldībā nav iespējas sniegt pakalpojumu personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem pēc deinstitucionalizācijas (DI) un personām ar zemām sociālajām prasmēm (jaunieši 
pēc ārpusģimenes aprūpes nav gatavi patstāvīgai dzīvei, jaunie vecāki). 

� Risināt jautājumu par grupu dzīvokļu izveidi un sociālos dzīvokļus  
� Sociālās aprūpes namā „Mežvijas” esošajās telpās ir nolietojušās kanalizācijas un 

ūdensvada sistēma, nepieciešams remonts klientu istabiņās, novecojusi elektroinstalācija, grīdas 
segums vietām ir nolietojies.  

� Veikt vispārējo renovāciju un paplašināšanu, nodrošinot cienīgu dzīvojamo vidi 
veciem cilvēkiem. Ir palielinājies pieprasījums pēc šī pakalpojuma. 

� Novadā ar katru gadu palielinās pensijas vecuma personu skaits. Mūsu iedzīvotāji 
nevēlas doties uz aprūpes iestādēm citos novados, bet vecuma vai slimības dēļ, pašiem sevi aprūpēt 
kļūst apgrūtinoši. 

� Jārisina jautājums par mobilās aprūpes vienības izveidošanu Jēkabpils novadā, kur 
būtu atbilstošs transports, aprīkojums un speciālistu komanda.  

 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2013. gadu  

60 

 

12. KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM 

12.1. 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. 

2013. gadā 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 tika 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 izveidota arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs”, kur 
2013. gada laikā ir ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem Jēkabpils novadā. 

No reģionālajiem medijiem regulāru informāciju nodrošina visi, Vidusdaugavas televīzija 
speciāli Jēkabpils novadam veltītu sižetu sagatavo vienu reizi mēnesī; Radio 1 ziņas par Jēkabpils 
novada jaunumiem tiek raidītas vienu reizi nedēļā. 

Informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi”. Sākot ar 2009. gada oktobra mēnesi tika 
uzsākta novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” izdošana. 2013. gadā ir iznākuši 11 
informatīvā izdevuma numuri, kas tiek sagatavoti 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 aktuālākas tēmas. 

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm, 
iestādēm. 2013. gada laikā izdevuma tirāža bijusi 1400 eksemplāri mēnesī. Salīdzinoši ar 2009. 
gadu, izdevuma tirāža palielināta gandrīz par 50%. 

2013. gadā iedzīvotājiem tiek piedāvāts, pašvaldības informatīvā izdevuma saņemšana arī e-
pastā. Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2011. gada aprīļa mēnesī, un līdz 2013. gada beigām to 
cilvēku skaits, kas saņem izdevumu elektroniskā formā, sastādīja 243. 

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 sfēras, gan arī 
uzzināt ļoti praktiskas un svarīgas lietas: 

� mūsu novada deputātu kontaktus; 
� novada administrācijas darbinieku kontaktus un pieņemšanas laikus; 
� pagasta pārvalžu adreses, tālruņus un speciālistu pieņemšanas laikus. 

2013. gada vidū tika uzsākts darbs pie jaunās novada mājaslapas veidošanas. 
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. 
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Ielūkojoties sadaļā „Publiskie iepirkumi”, var iepazīties ar pašvaldības izsludinātajiem 
iepirkumiem. Sadaļā „Izsoles” savukārt ir ievietota informācija par pašvaldības īpašumiem vai 
mantu, kas tiek 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”. 

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 publiskajām apspriešanām. Tāpat šai sadaļā lasāmi dažu mūsu 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. 

12.2. Sabiedrisko pasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātes 
veicināšanai 

Nevalstiskās organizācijas. Kā būtisks iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas faktors novadā 
atzīmējama Nevalstiskā sektora darbība, ar kuru palīdzību 2013. gada laikā realizētas svarīgas 
aktivitātes. 

NVO iniciatīvu konkurss 2013. gadā notika ceturto reizi. Kopumā projektu konkursam 
atvelēti Ls 2000,-. Pretendējot uz šo summu, tika iesniegti 10 iniciatīvu projekti. Noraidīti tika 2 
iesniegumi, jo tie neatbilda 2013. gada nolikuma prasībām. Ņemot vērā ierobežotos finanšu 
līdzekļus, pilnā mērā tika atbalstīti 4 projekti, un nepilnā apjomā – 4 projekti. Atbalstu saņēma 
šādas biedrības: 

� „Pūpols”,    � „Noskaņa”,  
� „Ūdenszīmes”,   � „Cerību logi”, 
� „Sēļu pūrs”,     � „HK Rubeņi”, 
� „Akācija plus”,    � „Dignājas evaņģēliski luteriskā draudze”. 

Kopumā NVO iniciatīvām konkursa rezultātā tika piešķirti Ls 1917.80. Neizlietotie finanšu 
līdzekļi Ls 82,20 apmērā tika saglabāti 2013. gada budžetā atbalstam ar NVO saistītiem 
pasākumiem. 

Augšzemes NVO apvienības dibināšana. 2013. gada 10. decembrī notika Augšzemes 
NVO apvienības dibināšanas sanāksme. Apvienībā ir iestājušās 14 Jēkabpils novada biedrības un 
iedzīvotāju iniciatīvas grupas, 2 biedrības no Krustpils un 2 – no Aknīstes novada. Šīs apvienības 
izveidošanās ir jauns posms novada NVO attīstībā, tas paver plašākas iespējas ārējā finansējuma 
piesaistīšanai, kā arī interešu aizstāvībai ne tikai novada, bet arī reģiona ietvaros. 

Darbs ar jaunatni. Kā atsevišķs iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas veids atzīmējams darbs 
ar jaunatni. 

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

2013. gadā tika organizēts erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem „Pasaule, kas 
Tevi gaida!” ar A/S „Swedbank” atbalstu. Konkursa mērķis ir aktivizēt Jēkabpils novada jauniešus, 
mudinot apgūt zināšanas ārpus skolu programmām un attīstīt analītisko domāšanu. Sabiedrībai 
kopumā – apzināties jaunatni kā perspektīvāko sabiedrības grupu, kuras zināšanas, attieksmes un 
uzskati veidos mūsu nākotni.  

Diemžēl konkursu nācās atcelt, jo Zasas vidusskola boikotēja – pieteicās mazāk nekā 10 
dalībnieki. 
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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/?page_id=223 
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13. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

2013. gadā pašvaldībā turpinājās darbs pie vadības un apkalpošanas struktūru 
pilnveidošanas. 

1. Tika izstrādāti vai veikti grozījumi 25 saistošajos noteikumos. 
2. Pieņemtās izmaiņas pašvaldības administrācijas iestādēs, pārvaldēs - apvienojot nepilnos 

noslodzes amatus un izveidojot pilnos noslodzes amatus – klientu apkalpošanas speciālists. 
3. Pašu darbinieku spēkiem tika izveidota tehniski un strukturāli jauna pašvaldības mājaslapa. 
4. Dokumentu aprites sistēmā „Namejs” tika izveidotas vai pilnveidotas jaunas sadaļas, kas 

pārskatāmi ļauj iepazīties ar darbinieku pienākumiem u.c. jauninājumi. 
5. Regulāri notika informatīvi koordinējošas sanāksmes ne retāk kā reizi mēnesī pārvalžu 

vadītājiem un atsevišķu sfēru speciālistiem (komunālās saimniecības darbiniekiem, klientu 
apkalpošanas speciālistiem, iestāžu vadītājiem). Centrālās administrācijas speciālisti izsaka 
un sniedz konsultācijas iestādēm par arhīvu jautājumiem, informāciju tehnoloģijām, 
projektiem. 

6. Uzsākti pasākumi deputātu darbības uzlabošanai, izveidojot sanāksmju telpu ar interneta 
pieslēgumu un darbam izmantojot datorus. 

7. Uzsākta diskusija un izveidota darba grupa pārvaldes un pašvaldības pakalpojumu 
uzlabošanai un struktūru optimizācijas jautājumos. 
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PIELIKUMS Nr. 1 
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PIELIKUMS Nr. 2 

 


