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Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja uzruna 
Godātie gada pārskata lasītāji! 

 Jēkabpils novada darbība 2014.gadā iezīmējās ar vairākiem 
notikumiem, kas ir atstājuši pēdas novada tālākai attīstībai. 
 Beidzoties plānošanas periodam, mazinājušās iespējas novada iestāžu 
un infrastruktūras attīstībai. Īpaši tas attiecināms uz izglītības iestādēm un 
pašvaldības komunālās saimniecības pakalpojumu uzlabošanu. Tikai ar 
pašvaldības līdzekļiem bija iespējams uzlabot skolu telpu un kabinetu 
stāvokli.  
 Lielākās budžeta investīcijas un kredīta līdzekļi tika novirzīti 
izglītībai. Zasas vidusskolas un internāta ēkās veikti remonti, lai būtu 
mūsdienīgākas, pievilcīgākas telpas mācībām un ciemiņu izguldināšanai. 
Bija nepieciešama arī skolas jumta rekonstrukcija. Pārējās novada izglītības 
iestādēs, mācību procesa uzlabošanai, tika veikti salīdzinoši daudz mazāki – 
kosmētiskie remonti. 

 Otra lielākā investīcija novirzīta veco ļaužu aprūpes namam „Mežvijas” Leimaņu pagastā. 
Ar projekta palīdzību ir paplašinātas telpas ar 12 gultas vietām un uzlaboti aprūpējamo cilvēku 
sadzīves apstākļi. 
 Ar ES līdzekļu atbalstu realizēti ūdenssaimniecības projekti Dubultu un Slates ciematos. 
 Domājot par novada administrācijas darbības un pārvaldīšanas uzlabošanu, 2014.gadā 
notika karstas debates par centralizētās grāmatvedības ieviešanu un pārvalžu juridiskā statusa 
maiņu. Liekas, grāmatvedības struktūras izmaiņas, sevi attaisnojušas, vienlaikus negatīvi ietekmējot 
pagastu pārvalžu darbinieku skaitu. 
 Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, sasaucot vecāku un pedagogu sapulci, tika lemts par 
Bērzgala skolas darbības pārtraukšanu, kas līdzi nes virkni problēmu saistībā ar strādājošajiem un ar 
ēkas tālāko likteni. Ņemot vērā atlikušo kredīta summu, kas bija ņemts ēkas kapitālremontam, jārod 
risinājums tās tālākai izmantošanai. 
 Pagājušajā gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar Cumpanas pašvaldību Rumānijā un 
Parhimas pašvaldību Vācijā, kas paredz sadarbību kopēju projektu realizēšanā, kā arī saglabāto 
kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanu un iepazīšanu. 
 Šogad, pēc veiktajām un vēl priekšā esošajām novada darbības reformām, liels darbs 
priekšā, lai šīs pārmaiņas sekmīgi ieviestu ikdienas dzīvē, lai tās nestu reālu labumu ikvienam 
novada iedzīvotājam un uzņēmējdarbības atbalstam. 
 Lai veicas mums visiem kopā, darot ikdienas darbus, svinot svētkus, stiprinot veselību! 
 
 
 
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 90417,0 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 475,754 km, tai skaitā 463,287 km ir autoceļi un 
12,467 km ir ielas. Autoceļu garums ar melno (asfalta) segumu ir 4,601 km. Ielu garums ar melno 
(asfalta) segumu sastāda 4,47 km, ar grants segumu 7,997 km. Novadā ir veloceliņš ar trases 
kopgarumu 1592 m.  

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, ha 

 
 No attēla redzams, ka meži novadā sastāda lielāko teritorijas daļu - 49%, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme - 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 01.01.2015., Jēkabpils novadā deklarēti 
5182 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits 2014. gadā samazinājies par 144 iedzīvotājiem. Tas saistīts ar 
iedzīvotāju došanos uz ārzemēm un deklarēšanos citu pašvaldību administratīvajās teritorijās, 
negatīvo iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju. Iedzīvotāju blīvums no 5,89 cilvēki/km2 
samazinājies līdz 5,73 cilvēki/km2. 

 

 
 
 

1.3. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju dinamika 2011.- 2014. gadā 

Salīdzinot ar 2011.gadu, iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir samazinājies par 428 
iedzīvotājiem. Vidēji gadā tas ir 107 cilvēki. 
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1.4. attēls. Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība pagastos (pašvaldības dati uz 02.01.2015.) 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un 
mirušo skaitu. Jēkabpils novada pašvaldībā pārskata gadā kopā dzimuši 36 iedzīvotāji (2013.gadā – 
40) un miruši 88 iedzīvotāji (2013.gadā – 89). 

 Jēkabpils novada pašvaldībā iedzīvotāju dabiskais pieaugums 2014.gadā ir negatīvs – 52 
iedzīvotāji.  

 

 
 
 

1.5. attēls Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika 2012. – 
2014.gadā 

Analizējot iedzīvotāju vecuma struktūru novadā 1.5. attēlā (PMLP dati), redzams, ka lielāko 
iedzīvotāju skaitu veido iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā. Jēkabpils novadā 2013.gadā 
demogrāfiskās slodzes līmenis ir 508, bet 2014.gadā demogrāfiskās slodzes līmenis palielinās par 1 
un sastāda 509, 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 2014.gada 

23.oktobra sēdes lēmumu Nr.245 (protokols Nr.12) 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.  

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 līdz 

31.07.2014. 
No 28.08.2014. Māris Balodis * 

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 
 * Deputātu Edmundu Erdlānu (31.07.2014. domes lēmums Nr.167) no Centriskās partijas LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2014.gadā nomainīja deputāts Māris Balodis (28.08.2014. domes lēmums 
Nr.171). 
 
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.  
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2014. gadā notikušas 14 domes sēdes, tai skaitā 2 ārkārtas. Domes sēdēs pieņemti 322 
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). 

 

2.1. attēls. Domes pastāvīgās komitejas 

Finanšu komitejas sasaukto sēžu skaits 2014.gadā – 6, izskatīto jautājumu skaits – 108. 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas sasaukto sēžu skaits – 11, izskatīto jautājumu skaits – 159. 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sasaukto sēžu skaits – 5, izskatīto jautājumu 
skaits – 63. 
2014.gadā notikušas arī 9 Apvienoto komiteju sēdes, kurās kopā izskatīti 87 jautājumi.   
 
 Komisiju darbs 2014.gadā: 
1. vēlēšanu komisiju – darbojas no 22.08.2013. (sasaukto sēžu skaits – 1, izskatīto jautājumu skaits 
- 1); 
2. administratīvo komisiju – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 9, izskatīto jautājumu 
skaits - 28); 
3. iepirkuma komisija – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 177, izskatīto jautājumu 
skaits - 177); 
4. izsoles komisija – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 10, izskatīto jautājumu skaits - 
10); 
5. apbalvojumu piešķiršanas komisija – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 1, izskatīto 
jautājumu skaits - 1);  
6. interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisija – darbojas no 
25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 2, izskatīto jautājumu skaits - 2); 
7. nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija – darbojas no 24.05.2012. (sasaukto sēžu 
skaits – 37, izskatīto jautājumu skaits - 90); 
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8. pedagoģiski medicīniskā komisija – darbojas no 18.02.2010. (sasaukto sēžu skaits – 5, izskatīto 
jautājumu skaits - 22); 
9. komisija, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā – darbojas no 27.11.2014. 
(sasaukto sēžu skaits – 2, izskatīto jautājumu skaits - 14).  
No 2013.gada 28.novembra darbojas Izglītības, kultūras un sporta konsultatīvā darba grupa 
(sasaukto sēžu skaits – 1, izskatīto jautājumu skaits - 1). 

 
2.2. attēls. Domes komisijas 

 
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. 
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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 

Cilvēkresursu profesionālās un personības attīstības veicināšana ir svarīga personāla vadības 
funkcija. Darbinieku profesionālajai attīstībai un kompetences paaugstināšanai tiek nodrošināta 
semināru, kursu apmeklēšana un pieredzes apmaiņas pasākumi. 

 Jēkabpils novada pašvaldībā, pārvaldēs un iestādēs 2014.gadā vidējais strādājošo skaits -  
272 darbinieki /pilna laika slodzes/.  

 
 

2.3. attēls. Jēkabpils novada domes, pārvaldes un iestāžu personāla slodzes 2014.gadā. 
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2.4. attēls. Jēkabpils novada personāla iedalījums pēc dzimuma 

Lielākais strādājošo skaits ir izglītības nozarē – 52 %. Pedagoģisko darbinieku likmju skaits 
novada skolās kopā – 89,3. Lielu īpatsvaru veido sezonas strādnieki – kurinātāji, kopskaitā sezonas 
laikā nodarbināti 45 cilvēki. 

 

2.5. attēls. Personāla iedalījums pēc vecuma 

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, kultūra un bibliotēkas - augstākā, 1. līmeņa, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība. 

 
2.5. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulības akta ieraksts 2014.gadā izdarīts 11 pāriem.  
No 11 reģistrētajām laulībām, pirmajā laulībā stājās 3 pāri. 

Gada laikā Jēkabpils novadā piedzimuši 36 bērni. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti 27 dzimšanas reģistri (14 meitenes un 13 zēni). Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 14 
gadījumos, otrie – 8, trešie – 3, ceturtie – 2 gadījumos. 

Laulībā dzimušo un reģistrēto bērnu skaitam ir tendence samazināties. 
2014. gadā Jēkabpils novadā mirušas 88 personas. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 73 miršanas fakti, no kuriem 33 gadījumā mirušas sievietes, bet 40 gadījumos – vīrieši. 
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2.6. Bāriņtiesa 

Bāriņtiesa, izpildot amata pienākumus septiņos Jēkabpils novada pagastos, ir pārņēmusi un 
iesākusi lietas, atbilstoši ierosinot administratīvo procesu, no kurām pārskata periodā 119 lietas bija 
aktīvas, tai skaitā lietas: 

1. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības (lietas par bērna mantas 
pārvaldīšanu, lietas par vecāka aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē 
Latvijā). 

2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana (lietas par valsts sociālā 
pabalsta izmaksu citai personai, lietas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un 
atjaunošanu, par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un 
atjaunošanu, lietas par atzinuma sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma par atsevišķu 
aizgādību, par aizgādības tiesību atņemšanu pēc personas pieprasījuma, saskarsmes 
tiesības u.c.). 

3. Adopcija. 
4. Aizbildnība (lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, lietas par aizbildņa 
iecelšanu). 

5. Audžuģimenes. 
6. Aizgādnība (lietas par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju, 

aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas, lietas par aizgādņa 
iecelšanu promesošo vai pazudušo personu mantai vai mantojumam). 

7. Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība (lietas par mantojamās mantas 
aprakstīšanu, novērtēšanu un nodošanu glabāšanā). 

8. Apliecinājumu izdarīšana un citu funkciju pildīšana. 
Atbilstoši faktiskajai situācijai, 2014.gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 24 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 
nodibināšanu un aizbildņu iecelšanu, par atļaujas došanu uzturēties bioloģisko vecāku dzīvesvietā 
u.c. 2014.gadā neviens no bāriņtiesas lēmumiem netika atcelts. 

Visu 2014.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). 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 2014.gadā 9 ģimenēs bērni netika izņemti no savu bioloģisko vecāku aprūpes, jo 
ģimenēs tika nodrošinātas bērnu tiesības.  

Uz šo brīdi Jēkabpils novada bāriņtiesa ir ievietojusi 10 bērnus audžuģimenēs. Četri no mūsu 
novada bērniem atrodas mūsu audžuģimenē. Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, 
2014.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 3 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. 

Ik gadus, arī 2014.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 22 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. 
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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. 2014.gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 303 vēstules (papildus pielikumus) lietu materiālu 
nodrošinājumam, veikusi aptuveni 1503 konsultācijas, pārrunas un 492 apsekošanas gan aprūpes 
iestādēs, gan ģimenēs.  

Jēkabpils novada bāriņtiesa 2014.gadā ir griezusies rajona tiesās ar prasības pieteikumiem. 
Tika ierosinātas civillietas 6 vecākiem par aizgādības tiesību atņemšanu. 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.  

2014.gadā Jēkabpils novada bāriņtiesu ir pārbaudījušas un izvērtējušas vairākas institūcijas: 

1. 2014.gada 13.februārī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, veicot pārbaudi, 
Jēkabpils novada bāriņtiesas darbu atzina par ļoti labu, neuzrādot pārbaudes aktā nevienu 
uzdevumu turpmākai bāriņtiesas darbībai. 

2. 2015.gada 6.janvārī Valsts bērnu tiesību aizsardzības veica izlases veida lietas par 
bāriņtiesas darbību pārbaudi (par 2014.gadu), kuras rezultātā konstatēts, ka Jēkabpils 
novada bāriņtiesa darbojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

2.6. attēls. Iekasētās valsts nodevas Jēkabpils novadā EUR 
 

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.), 2014.gadā iekasējot valsts nodevas 
EUR 3074 apmērā: 

Arī 2015.gadā Jēkabpils novada bāriņtiesa veic darba uzdevumus atbilstoši saistošo normatīvo 
aktu prasībām un turpinās darbu pie izvirzītajām prioritātēm, tas ir: 

1. Meklēs iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības bērniem nodrošināt ģimenisku vidi. 
2. Atkārtoti uzrunās novada iedzīvotājus par audžuģimeņu izveidi un aizbildnības 

nodibināšanu. 
3. Veiks uzraudzību aizbildņu un aizgādņu darbībā.  
4. Sociālajam dienestam sniegs informāciju un piedalīsies darbā ar ģimenēm, kurās nav 

pietiekami nodrošināti apstākļi bērnu izglītībai un audzināšanai, lai saglabātu iespēju 
bērnam uzaug bioloģiskajā ģimenē.  

5. Piedalīsies aizbildņu apmācību organizēšanā. 
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3. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

3.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2014. 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 2013.- 2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un 2015. 

gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, EUR 
 

 
 
 

Rādītāja nosaukums 

 
2013. gada 

budžeta 
ieņēmumu 

izpilde EUR 

 
2014. gada 

budžeta 
ieņēmumu 

izpilde EUR 

2014.gada 
budžeta 

izpilde pret 
iepriekšējo 

gadu % 

 
2015.gada 
budžeta 

ieņēmumi 
plāns EUR 

Ieņēmumi kopā 4 770 919 4 553 716 95.5 3 853 904 
Nodokļu ieņēmumi 1 795 460 1 912 651 106.6 1 836 000 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 1483828 1548172 104.4 1526173 
Īpašuma nodokļi 311632 364479 117.0 309827 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 293006 344760 117.7 291321 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 6547 8312 127.0 8575 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 12079 11407 94.5 9931 

Nenodokļu ieņēmumi 252 841 163 164 64.6 24 852 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 522 227 43.5 42 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 

4318 3949 91.5 3582 

Naudas sodi un sankcijas 7978 10274 128.8 200 
Ieņēmumi no zemes, meža, īpašuma 
pārdošanas 

239730 148538 62.0 21028 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 293 176 60.1 0 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 363 241 294 264 81.1 299 290 

Ārvalstu finanšu palīdzība 4 290 0 0 0 
Valsts budžeta transferti 2 226 791 2 067 560 92.9 1 573 380 

Pašvaldību  budžeta transferti 128 296 116 077 90.5 120 2 
 

 
3.1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2013. – 2014. gadā, EUR 

Jēkabpils novada pamatbudžeta ieņēmumi 2014. gadā sastāda EUR 4553716, kas ir par EUR 
217203 (4,5%) mazāk nekā 2013. gadā (skatīt tabulu 3.1.). Nodokļu ieņēmumi iekasēti par 6,6% 
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vairāk, jo par  EUR 64344 (4,4%) ir palielinājies iekasētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un par 
EUR 52847 (17,0%) īpašuma nodoklis. Nenodokļu ieņēmumu samazinājums EUR 89677 (35,4%) 
skaidrojams ar zemes, meža, kustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumu samazinājumu 2014.gadā. 
Pašvaldību nodevas iekasētas 2013.gada līmenī, bet samazinājumu veido ieņēmumi par valsts 
nodevām, kuras paliek pašvaldības budžetā. Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi sarukuši par EUR 68977 (18,9%). To būtiski ietekmējis 2013.gadā no valsts budžeta 
saņemtais PVN par realizētajiem projektiem EUR 94728 apmērā. Pārējos pašu ieņēmumu posteņos 
vērojams palielinājums. Ieņēmumi par nomu un īri pieauguši par EUR 5216, ieņēmumi par 
dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem par EUR 11388, citi ieņēmumi par EUR 6434. Par EUR 
159231 (7,1%) samazinājušies valsts budžeta transferti, kur būtiskāko samazinājumu – EUR 
208110, dod   transferti ES līdzfinansēto projektu realizācijai. Valsts budžeta transferti pašvaldības 
funkciju pildīšanai gada laikā palielinājušies par EUR 62124 un ir EUR 766382. Dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda gada laikā sarukusi par EUR 16272 un sastāda EUR 
940066. Saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu un citiem pakalpojumiem 
samazinājušies par EUR 4934 (4,0%). 

 

3.2. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumu struktūra, % 
 
Jēkabpils novada budžeta ieņēmumi 2015. gadā plānoti EUR 3853904 apjomā, kas ir par 

EUR 699812 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā.  Tas saistīts ar mērķdotāciju piešķiršanas kārtību - 
2015.gada budžetā tās plānotas astoņiem mēnešiem. 47,7% no kopējiem ieņēmumiem veido 
nodokļu ieņēmumi, 0,6% nenodokļu ieņēmumi, 7,8% maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. 
Valsts budžeta transferti plānoti 40,8% apmērā, pašvaldību budžeta transferti – 3,1% no kopējiem 
ieņēmumiem.  

3.2. Jēkabpils novada pašvaldības izdevumu rādītāji 
3.2. tabula 

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

 

Rādītāja nosaukums 

2013.gada 
budžeta 
izpilde 
EUR 

Izdevumu 
struktūra 

% 

2014.gada 
budžeta 
izpilde 
EUR 

Izdevumu 
struktūra 

% 

2015.gada 
budžeta 
plāns 
EUR 

Izdevumu 
struktūra 

% 

Uzturēšanas izdevumi 3 859 605 80,4 3 954 218 80,6 3 875 226 91,9 
Atalgojums 1722467 35,9 1834479 37,4 1765731 41,9 
Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

473967 9,9 510313 10,4 502496 11,9 
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3.3. attēls. Uzturēšanas un kapitālie izdevumi 2013. - 2014.gadā, EUR 
 
Pamatbudžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2014. gadā uzturēšanas 

izdevumi sastāda 80,6 %, kapitālie izdevumi – 19,4 %. Uzturēšanas izdevumi pārskata gadā 
palielinājušies par EUR 94613 (2,5%). Izdevumi atalgojumam pieauguši par EUR 112012 (6,5%), 
kas skaidrojams ar minimālās algas pieaugumu valstī no EUR 285 uz EUR 320. Palielinoties 
atalgojumam, pieauga arī darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par EUR 36346 (7,7%). 
Komandējuma un dienesta braucienu izdevumi būtiski samazinājušies - par EUR 31500 (81,3%), jo 
samazinājušies  izdevumi, kas 2013.gadā radās projektu programmu aktivitāšu ietvaros. Izdevumi 
pakalpojumiem samazinājušies par EUR 7927 (1,4%), kas nav vērtējami kā būtiskas izmaiņas. 
Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram 
samazinājušies par EUR 21836 (4,5%). Piemēram, izdevumi degvielas iegādei samazinājušies par 
EUR 12756, ko ietekmējušas degvielas cenu izmaiņas 2014.gadā. Izdevumi periodikas iegādei 
palielinājušies par EUR 528 (8,6%). Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi pieauguši par EUR 18993 
(17,7%), palielinājumu veido budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi. Procentu 
izdevumi samazinājušies par EUR 4830 (59,3%). Sociālo pabalstu izmaksa samazinājusies par EUR 
22312 (13,7%). Lielāko kritumu veido bezdarbnieku stipendiju samazinājums nodarbinātības 
programmas izmaiņu rezultātā. Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
palielinājušies par EUR 18716 (6,7%). To veido norēķini gan par izglītības, gan par sociālo iestāžu 

Komandējumi un dienesta 
braucieni 

38731 0,8 7231 0,2 7861 0,2 

Pakalpojumi 557784 11,6 549857 11,2 593260 14,1 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 

485625 10,1 463789 9,5 428106 10,1 

Izdevumi periodikas iegādei 6165 0,1 6693 0,2 4870 0,2 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 

107734 2,2 126727 2,5 47599 1,1 

Procentu izdevumi 8143 0,2 3313 0,1 3640 0,1 
Subsīdijas un dotācijas 13808 0,3 10231 0.2 9793 0,2 
Sociālie pabalsti 163707 3,4 141395 2,8 177051 4,1 
Izdevumi par savstarpējiem 
norēķiniem 

281474 5,9 300190 6,1 334819 8,0 

Kapitālie izdevumi 941 561 19,6 955 276 19,4 340617 8,1 
Pārējie izdevumi 50 0,0 0 0,0 0 0,0 

 Kopā 4 801 216 100 4 909 494 100 4 215 843 100 
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pakalpojumiem. Kapitālie izdevumi 2014.gadā pieauguši par EUR 13715 (1,5%), kas nav būtisks 
palielinājums un uzskatāms, ka investīcijas saglabātas 2013.gada līmenī.  

 
 

3.4. attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām 2014. 
gadā, % 

 
Pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā plānoti EUR 4215843 apjomā, kas ir par EUR 693651 

mazāk nekā 2014.gadā. Atlīdzības fonds palielinājies, mainoties minimālajai algai valstī no EUR 
320 uz EUR 360. Atalgojums plānots 41,9% apmērā no kopējiem izdevumiem. Izdevumi 
pakalpojumiem, salīdzinot ar 2014.gadu, palielinājušies par EUR 43403 (7,9%). Plānots 
palielinājums izdevumiem par elektroenerģiju, izglītības iestāžu telpu kārtējiem remontiem un 
citiem izdevumiem.  Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm un inventāram 
samazinājušies par EUR 35683 (7,7%). Būtisks palielinājums plānots sociālajiem pabalstiem – 
EUR 35656 (25,3%), kas skaidrojams ar izmaiņām pabalstu piešķiršanas kārtībā atsevišķām 
iedzīvotāju kategorijām. Izdevumi savstarpējiem norēķiniem par izglītības, sociālās aprūpes un 
citiem pakalpojumiem palielināti par EUR 34629 (11,6%). Kapitālie izdevumi plānoti EUR 340617, 
kas veido 8,1% no kopējiem izdevumiem 2015.gadā. 

3.3. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2013. – 2014.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2015.gada 

plāns atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Rādītāja nosaukums 2013. gada budžeta 
izdevumu izpilde  

EUR 

2014. gada budžeta 
izdevumu izpilde 

 EUR 

2015. gada budžeta 
izdevumu plāns 

 EUR 

Kopā izdevumi 4 801 216 4 909 494 4 215 843 

Vispārējie valdības dienesti 634921 673988 749274 
Sabiedriskā kārtība un drošība 5252 4427 4330 

Ekonomiskā darbība 264051 204325 23226 

Vides aizsardzība 259576 139372 116269 

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

1171479 816999 608339 

Veselība 21179 22668 123285 
Atpūta, kultūra un reliģija 495112 581320 508133 

Izglītība 1592923 1923308 1535476 

Sociālā aizsardzība 356723 543087 547511 
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3.5. attēls. Vispārējo valdības dienestu budžeta izdevumi 2013.-2014.gadā, EUR  

 
Analizējot 2014.gada izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, vispārējo valdības 

dienestu izdevumus sastāda: 
� izpildvaras, likumdošanas varas, finanšu un fiskālās darbības nodrošināšana EUR 

667565 jeb 13.6% no kopējiem izdevumiem, 
� izdevumi parāda apkalpošanai EUR 6085 jeb 0,2% no kopējiem izdevumiem 
� vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem EUR 338. 

2014. gadā budžeta izdevumi ir pieauguši par EUR 39067 (6,2%) attiecībā pret 2013. gadu. 
Uzturēšanas izdevumi ir EUR 638155 (94,7%) no kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi EUR 
35833 (5,3%).  Pieauguši izdevumi atlīdzībai par EUR 10481 (2,2%) saistībā ar minimālās algas 
celšanos valstī. Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi samazinājušies par EUR 6537 
(91,0%). Izdevumi pakalpojumiem pieauguši par EUR 6858 (7,1%), ko ietekmējuši telpu remonti. 
Krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram tērēts par EUR 
3374 (11,8%) vairāk -  kurināmā iegādei, telpu aprīkojuma iegādei. Pieaudzis Valsts budžetā 
maksājamo nodokļu apmērs (PVN). Procentu izdevumi samazinājušies par EUR 4830 (59,4%). 
Kapitālajiem izdevumiem izlietots EUR 38833, kas ir par EUR 26971 vairāk nekā 2013.gadā, jo 
iegādāta datortehnika un aprīkojums domes sēžu darba nodrošināšanai, u.c. 

 
3.6. attēls. Sabiedriskās kārtības un drošības budžeta izdevumi 2013.- 2014. 

gadā, EUR 
  

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi ietver ugunsdrošības, ugunsdzēsības, 
glābšanas un civilās aizsardzības dienestu uzturēšanu. To darbībai tērēts EUR 4427 jeb 0,1% no 
kopējiem izdevumiem. Lielākais izdevumu postenis – uzturēšanas izdevumu transferti citām 
pašvaldībām EUR 3348 par pakalpojumu nodrošināšanu. EUR 237 veiktas investīcijas, iegādājoties 
aprīkojumu. 
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3.7. attēls. Ekonomiskās darbības budžeta izdevumi 2013.-2014.gadā, EUR 

 
Funkcionālajā kategorijā ekonomiskā darbība ietver izdevumus: 

� projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” EUR 23766 jeb 0,5% no kopējiem 
izdevumiem, 

� lauksaimniecībai, mežsaimniecībai EUR 23763 jeb 0,5% no kopējiem izdevumiem, 
� par Būvvaldes pakalpojumiem un būvinženiera uzturēšanu EUR 10152, jeb 0,2% no 

kopējiem izdevumiem, 
� transporta uzturēšanai EUR 146644 jeb 3,0% no kopējiem izdevumiem. 

Uzturēšanas izdevumi veido 97,7 % no kopējiem izdevumiem (EUR 199497), kapitālie izdevumi 
2,3% (EUR 4828). Salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izdevumi novada ekonomiskajai darbībai 
samazinājušies par EUR 59726 (22,7%), t.sk., atlīdzība par EUR 9967 (14,5%), kas saistīts ar 
strukturālajām izmaiņām pagastu pārvaldēs un izmaiņām bezdarbnieku nodarbinātības programmā 
valstī. Izdevumi pakalpojumiem samazinājušies par EUR 9043 (22,5%), izdevumi krājumiem, 
materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram par EUR 19093 (24,3%). 
Sociālie pabalsti – bezdarbnieka stipendija, 2014.gadā samazinājušies par EUR 31203 (58,5%), jo 
notikušas izmaiņas finansējuma piešķiršanā. Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 
pašvaldībām pieauguši par EUR 1239 (13,9%). Iegādāts pamatlīdzeklis – automašīna EUR 4828 
vērtībā Rubenes pagasta pārvaldes dienestiem. 

 
 

3.8. attēls. Vides aizsardzības budžeta izdevumi 2013.-2014.gadā, EUR 
 
Funkcionālajā kategorijā vides aizsardzība ietver izdevumus: 

� atkritumu apsaimniekošanai EUR 22195 jeb 0,5% no kopējiem izdevumiem, 
� notekūdeņu apsaimniekošanai EUR 96234 jeb 2,0% no kopējiem izdevumiem, 
� parku uzturēšanai un apsaimniekošanai EUR 20943 jeb 0,5% no kopējiem 

izdevumiem. 
Uzturēšanas izdevumi  veido EUR 77344, jeb 55,5% no vides aizsardzības izdevumiem, 

kapitālie izdevumi EUR 62028 (44,5%). Salīdzinot ar 2013. gada budžetu, kopējie izdevumi 
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samazinājušies par EUR 120204 (46,3%), jo pabeigti atkritumu izgāztuvju rekultivācijas projekti 
novada teritorijā. 2014.gadā izdevumi atlīdzībai nav būtiski mainījušies, pakalpojumiem tie 
samazinājušies par EUR 2216 (4,7%), ko ietekmējuši izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs iegādāts par EUR 1709 vairāk 
(23,0%) – palielinājums remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumiem. Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi samazinājušies par EUR 29510 (95.5%), jo nav jāmaksā PVN no projektu realizācijas. 
Kapitālajos izdevumos lielāko posteni veido investīcijas notekūdeņu apsaimniekošanā Rubenes 
pagasta Slates ciemā EUR 56623, kapitālo izdevumu transferti EUR 4646, saimniecības 
pamatlīdzekļu iegāde parku apsaimniekošanai EUR 759. 

 

 

 
 

3.9. attēls. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas budžeta izdevumi 2013.- 
2014. gadā, EUR 

 
Funkcionālajā kategorijā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver izdevumus: 

� teritoriju attīstībai EUR 34432 jeb 0,7% no kopējiem izdevumiem, 
� ūdensapgādei EUR 257115 jeb 5,3% kopējiem izdevumiem, 
� teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 525452 jeb 10,7% no kopējiem 

izdevumiem. 
Uzturēšanas izdevumi  veido EUR 472357, jeb 57,8% no teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumiem, kapitālie izdevumi EUR 344642 (42,2%). Salīdzinot ar 2013. gada 
budžetu, izdevumi sarukuši par EUR 354480 (30,3%), kas skaidrojams ar ūdenssaimniecības 
projektu pabeigšanu Rubenes pagasta Rubeņu ciemā un Leimaņu pagasta Mežgales ciemā. 
Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par EUR 27564 (12,2%), nodrošinot minimālās algas 
pieaugumu. Izdevumi pakalpojumiem sarukuši par EUR 13725 (12,1%), ko ietekmējuši 
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs iegādāti par EUR 5506 (5,4%) mazāk – kurināmais un enerģētiskie materiāli, 
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 
samazinājušies par EUR 42353 (69,6%) uz PVN maksājumu par projektiem samazinājuma pamata. 
Kapitālie izdevumi sarukuši par EUR 322378 (48,4%). 2014.gadā ūdenssaimniecības attīstībā 
investēts EUR 212992, no kuriem EUR 210781 veido izdevumi Kalna pagasta Vidsalas un Dubultu 
ciemu ūdenssaimniecības attīstībai. EUR 131650 investēts teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, 
t.sk. dzīvojamo ēku remontam EUR 4739, iekārtu iegādei EUR 10778, pārējo pamatlīdzekļu iegādei 
EUR 18426, komunālo dienestu objektu rekonstrukcijā EUR 5366. Lielākais ekspluatācijā nodotais 
objekts – kapliča Rubenes pagastā, kur 2014.gadā investēts EUR 90721.  
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3.10. attēls. Veselības budžeta izdevumi 2013.- 2014. gadā, EUR 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai izdevumi 
sastāda EUR 22668, kas veido 0,5% no kopējiem novada budžeta izdevumiem. Uzturēšanas 
izdevumi ir EUR 18823 (83,0%), kapitālie izdevumi EUR 3845 (17,0%). Salīdzinot ar 2013. gadu 
budžetu, izdevumi  palielinājušies par EUR 1489 (7,1%). Izdevumi palielinājušies atlīdzībai par 
EUR 1388 (13,2%); krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 
palielinājies par EUR 576 (20,9%) - kurināmā un enerģētisko materiālu iegādei. Izdevumi 
pakalpojumiem sarukuši par EUR 5119 (65,2%), jo samazinājušies remontdarbu un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi. Investēts EUR 3845 medpunkta  telpu remontā Leimaņu pagastā.  

 

3.11. attēls. Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta izdevumi 2013.- 2014. gadā  
Funkcionālajā kategorijā atpūta, kultūra un reliģija ietver izdevumus: 

� sporta pasākumiem EUR 24234 jeb 0,5% no kopējiem izdevumiem, 
� kultūrai EUR 543634 jeb 11,1% no kopējiem izdevumiem, 
� nevalstisko organizāciju atbalstam EUR 13452 jeb 0,3%. 

Uzturēšanas izdevumi veido EUR 471176 (81,0%), kapitālie izdevumi EUR 110144  (19,0 %). 
Salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izdevumi palielinājušies par EUR 86208 (17,5%). Izdevumi  
atlīdzībai palielinājušies par EUR 36945 (15,4%),  pakalpojumiem par EUR 8843 (9,4%) – iestādes 
administratīvie izdevumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, citi pakalpojumi. 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs samazinājušies par EUR 10948 
(15,9%) – inventāra iegāde, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli. Pašvaldību budžeta 
dotācija biedrībām un nodibinājumiem samazinājušās par EUR 3577 (25,9%). kapitālie izdevumi 
samazinājušies par Ls 27551 (36,2%). Kapitālie izdevumi pieauguši par EUR 41192 (59,8%). 
Iegādātas datorprogrammas un citi nemateriālie ieguldījumi EUR 332 vērtībā, veikts telpu remonts 
EUR 17784, iegādāti dažādi saimniecības pamatlīdzekļi EUR 32812 vērtībā, t.sk. bibliotēku 
krājumi EUR 9791, datortehnika un biroja tehnika EUR 3551. Pamatlīdzekļu izveidošanā ieguldīts 
EUR 58917, kas saistīti ar realizētajiem projektiem kultūras un sporta objektu izveidē novada 
teritorijā. 
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3.12. attēls. Izglītības budžeta izdevumi 2013.- 2014. gadā, EUR 

Funkcionālajā kategorijā izglītība ietver izdevumus: 
� izglītībai EUR 1455440 jeb 29,7% no kopējiem izdevumiem, 
� līmeņos nedefinētai izglītībai EUR 14041 jeb 0,3%, 
� izglītības papildpakalpojumiem EUR 395743 jeb 8,1%, 
� izglītības pārvaldes uzturēšanai EUR58084 jeb 1,2%. 

Uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 1651119 (85,9%), kapitālie izdevumi EUR 271056 
(14,1%). Salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izdevumu apmērs palielinājies par EUR 330385 
(20,8%). Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par EUR 45486 (4,6%), kas skaidrojams ar izmaiņām 
pedagoģisko darbinieku un tehnisko darbinieku darba atlīdzībā. Izdevumi mācību, darba un dienesta 
komandējumiem, dienesta, darba braucieniem samazinājušies par EUR 24647 (80,7%), kas saistīts 
ar starptautisko projektu realizāciju 2013.gadā. Pakalpojumi palielinājušies par EUR 10570 (7,8%), 
kur lielākais postenis ir skolu telpās veiktie remontdarbi kopumā par EUR 54174 (summa bez PVN 
21 %). Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs palielinājies par EUR 
2778 (1,6%) – kurināmā un enerģētisko materiālu iegādes izdevumiem, ēdināšanas izdevumiem, 
mācību līdzekļiem un materiāliem. Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi palielinājušies par EUR 
48479, kas saistīts ar PVN apmaksu izglītības iestāžu telpu, ēku kosmētiskajiem un kapitālajiem 
remontiem. Sociālie pabalsti, ko veido transporta izdevumu kompensācijas skolēniem 
samazinājušies par EUR 1083 (10,4%). Pašvaldības budžeta maksājumi, uzturēšanas, izdevumu 
transferti palielinājušies par EUR 18039 (9,8%). Kapitālie izdevumi palielinājušies par EUR 
229436. Lielākās investīcijas veiktas Zasas vidusskolas internātā, kur notika vienkāršotā renovācija 
EUR 227922 vērtībā. Izglītības iestādēs iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi EUR 5028, bibliotēku 
krājumi EUR 6268, datortehnika un biroja tehnika EUR 5616, pārējie pamatlīdzekļi EUR 5367. 

 

 

3.13. attēls. Sociālā aizsardzības budžeta izdevumi 2013.- 2014. gadā, EUR 

Funkcionālajā kategorijā sociālā aizsardzība ietver izdevumus: 
� atbalstam gados veciem cilvēkiem EUR 183052 jeb 3,8% no kopējiem izdevumiem, 
� bāriņtiesas uzturēšanai EUR 73568  jeb 1,5%, 
� pabalstu izmaksai EUR 75030 jeb 1,6%, 
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� sociālā dienesta funkciju veikšanai EUR 211437 jeb 4,3%. 
Sociālās aizsardzības uzturēšanas izdevumi ir EUR 421557 (77,6%), kapitālie izdevumi EUR 

121530 (22,4%). Salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izdevumu apmērs palielinājies par EUR 186364 
(52,3%). Izdevumi atlīdzībai pieauguši par EUR 37660 (27,1%), kas saistīts ar asistentu 
pakalpojumu pieaugumu novadā. Izdevumi pakalpojumiem samazinājušies par EUR 3757 (18.7%)-
administratīvie izdevumi, pārējie pakalpojumi. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs palielinājušies par EUR 5187 (42,0%) – izdevumi kurināmā un enerģētisko 
materiālu iegādei. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi – budžetā maksājamais PVN EUR 24792, 
t.sk., par veiktajiem rekonstrukcijas darbiem aprūpes namā „Mežvijas”. Transferti citām 
pašvaldībām samazinājušies par EUR 5473 (6,7%). Kapitālie izdevumi 2014.gadā ir EUR 121341, 
kur lielākās investīcijas veido aprūpes nama „Mežvijas” rekonstrukcija - EUR 116573. Iegādāti 
nemateriālie ieguldījumi EUR 189, saimniecības pamatlīdzekļi EUR 1148, datortehnika un biroja 
tehnika EUR 1260, pārējie pamatlīdzekļi EUR 352. 

Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2014. gadā ir samazinājusies par EUR 14587 
(skatīt tabulu 3.4.). 

 3.4.tabula 
Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2014. gadā, EUR 

 

Kods Sociālā aizsardzība 
2013.g. 
EUR 

2014.g. 
EUR 

+/- 2014./2013. 
% 

 KOPĀ 89 605 75 018 -14 587 -16,3 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 33334 21204 -12130 -36,4 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 1423 2568 +1145 +80,5 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 676 0 -676 -100.0 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas 
situācijā 3954 4745 +791 

+20.0 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 
naudā 4812 4225 -587 

-12,2 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 22469 9666 -12803 -57,0 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai naudā 41544 33808 -7736 

-18,7 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 14727 20006 +5279 +35.9 

 

 
 
3.14. attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2014. gadā, % 
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3.3. Jēkabpils novada pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido dabas resursu nodoklis, kuram pēdējos pārskata 
periodos ir tendence samazināties /2014.gada ieņēmumi sastāda 49.8 % no 2013.gada 
ieņēmumiem/. Nenodokļu ieņēmumi veido  nelielu speciālā budžeta ieņēmumu daļu (0.1 %). Valsts 
budžeta mērķdotācija ceļu fonda uzturēšanai sastāda 94.8 % no kopējiem speciālā budžeta 
līdzekļiem un 2014.gadā ir par EUR 32797 vairāk nekā 2013.gadā. 

2014.gadā pašvaldības ceļu uzturēšanas darbiem izlietots EUR 167370; izpildīti darbi Sila 
ielas Zasas pagastā rekonstrukcijā EUR 22117 apjomā, kur darbus plānots pabeigt 2015.gadā. 
Iegādāts  zāles pļāvējs EUR 3130 vērtībā. Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda kopējie izdevumi 
2014.gadā ir EUR 197570. Dabas resursu nodoklis un nenodokļu ieņēmumi EUR 22164 novirzīti 
apkārtējās vides uzlabošanas un aizsardzības pasākumiem. EUR 1591 vērtībā iegādāti pamatlīdzekļi 
ūdenssaimniecības objektiem pagastos, veikts ūdenstorņa remonts Dunavas pagastā EUR 4117, 
iegādāts aprīkojums atpūtas vietas iekārtošanai EUR 1031 vērtībā. 

3.5. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2013. - 2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 

un 2015. gada plāns, EUR 

Rādītāja nosaukums 
2013.gada budžeta 
ieņēmumi izpilde 
EUR 

2014.gada budžeta 
ieņēmumi izpilde 
EUR  

2015.gada budžeta 
ieņēmumi plāns 
EUR 

Ieņēmumi 243 307 262 401 275 011 
Dabas resursu nodoklis  27 292 13 599 13 700 

Nenodokļu ieņēmumi 100 90 100 

Valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 215 915 248 712 261 211 
Līdzekļu atlikums gada sākumā 71 886 86792 129 559 
Pavisam kopā 315 193 349193 404 570 
Izdevumi    
Uzturēšanas izdevumi 220 911 187 706 320 969 

Atlīdzība 0 344 1 786 
Pakalpojumi 211 518 180 011 314 483 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs 2 107 2 315 4 700 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 5 036 0 
Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem 7 285 0 0 
Kapitālie izdevumi 7 390 32 028 83 601 
Izdevumi- kopā 228 301 219 734 404 570 

 

 
3.15. attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2013.-2014. gadā, EUR 
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3.16. attēls. Speciālā budžeta izdevumu izpilde 2013.-2014. gadā, EUR 

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi no mērķdotācijas 2015. gadā plānoti EUR 
261211, kas ir par EUR 12499  vairāk kā 2014. gadā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 
EUR 13700, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas plānoti EUR 100. Kopā ieņēmumi speciālajā 
budžetā plānoti EUR 275011 (pieaugums, salīdzinot ar 2014.gadu, 4.8 % jeb EUR 12610). 

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda kopējie izdevumi 2015.gadā plānoti EUR 374583. 
Autoceļu un ielu rekonstrukcijai atvēlēts EUR 78201, pamatlīdzekļu iegādei EUR 2900, 
uzturēšanas izdevumiem EUR 293482. EUR 29987 plānots izmantots apkārtējās vides uzlabošanas 
un aizsardzības pasākumiem. 

  

3.4. Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2014. gadā 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieņēmumos sastāda EUR 12436. Ziedojumu un 
dāvinājumu izdevumi kopā ir EUR 14320, kur izlietots naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
EUR 1884. 

3.6. tabula 
Saņemtie ziedojumi Jēkabpils novadā 2014. gadā, EUR 

Ziedotājs/ Dāvinātājs Mērķis Summa, 
EUR 

 Naudas līdzekļi  
AS „Latvijas Valsts Meži” LR Zemkopības ministrijas 01.08.2014. rīkojums „Par 

AS „Latvijas Valsts Meži” dāvināmo (ziedojamo) 
finanšu līdzekļu administrēšanu” pasākumam „Atbalsts 
novadu pašvaldībām dzesētavu iegādei” 

11548 

Sadraudzības partneris Parhimas 
pašvaldība Vācijā 

Ziedojums atbalstam gados veciem cilvēkiem, kuri 
atrodas sociālās aprūpes iestādēs 

518 

Biedrība „Zaļā josta” Bērzgala pamatskolai skolēnu vides izglītības 
atbalstīšanai un veicināšanai 

300 

SIA „Sedumi” Zasas kultūras namam pasākumam „Atnāc ar savu 
dziesmu” 

70 

 KOPĀ: 12436 
Naturālā veidā 

Valsts kultūrkapitāla fonds Bibliotēkām grāmatas 1321 
Biedrība „Atbalsts lauku bibliotēkām” Bibliotēkām grāmatas 642 
Latvijas Bibliotēku biedrība Bibliotēkām grāmatas 548 
Jēkabpils Kultūras pārvalde Bibliotēkām grāmatas 521 
Privātpersonas, dažādas biedrības un 
juridiskas personas 

Bibliotēkām grāmatas 717 

Privātpersonas Novadpētniecības ekspozīcija 1324 
Sadarbības partneri ārzemēs Inventārs 522 
 KOPĀ: 5595 
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3.5. Jēkabpils novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru parādi 2014. gadā ir palielinājušies par EUR 16891. 
Lielākais palielinājums ir prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem – EUR 10486, kas skaidrojams ar 
komunālo pakalpojumu parādu pieaugumu. 

3.7. tabula 
Jēkabpils novada debitoru parādi 2014. gadā, EUR 

Konta 
Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās EUR 

Pārskata 
perioda 
sākumā EUR 

Izmaiņas (+,-) 

2300 DEBITORI 188 514 171 623 +16 891 
2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 72 233 61 219 +11 014 

2314 
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta 
iestādēm 

 
3001 

 
2473 +528 

2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 69232 58746 +10 486 
2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 66 855 61 651 +5 204 
2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 51495 53339 -1 844 
2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 15360 8312 +7 048 
2360 Uzkrātie ieņēmumi 13 253 15 319 -2 066 
2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 13253 15319 -2 066 
2370 Pārmaksātie nodokļi  387 3 442 -3 055 
2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 176 155 +21 

2372 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

 
9 

 
0 +9 

2373 Pievienotās vērtības nodoklis 189 3287 -3 098 
2379 Pārējie nodokļi 13 0 +13 
2380 Prasības pret personālu  40 16 +24 
2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi 40 16 +24 
2390 Pārējās prasības  35 746 29 976 +5 770 
2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 35746 29976 +5 770 

 

 
3.17. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem 2014. gadā, EUR 
 

Kopējās prasības par nekustamā īpašuma nodokli uz 01.01.2015. ir EUR 51495, tai skaitā 
par zemi EUR 37538, par ēkām un būvēm EUR 9733, par mājokļiem EUR 4224. Nekustamā 
īpašuma nodokļa prasību sadalījums pēc parādu ilguma skatāms 3.16.attēlā. 
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Salīdzinot ar 2013. gadu, kopējie kreditoru parādi ir palielinājušies par EUR 37206. Tas 
skaidrojams ar saņemtajiem ilgtermiņa aizņēmumiem Valsts kasē, kas paredzēti ES projektu 
priekšfinansēšanai. 

3.8. tabula 
                                            Jēkabpils novada kreditoru parādi 2014. gadā, EUR 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 

beigās EUR 

Pārskata 
perioda 

sākumā EUR 
Izmaiņas (+,-)  

5000 Kreditori 1 367 382 1 330 176 +37 206 

5100  Ilgtermiņa saistības 943 000 840 157 +102 843 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 943000 840157 +102 843 

5200–5900  Īstermiņa saistības 424 382 490 019 -65 637 

5200/ 5210 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 125050 73177 +51 873 

5300/ 5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 13090 28722 -15 632 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 60779 48369 +12 410 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
(izņemot nodokļus) 1760 2348 -588 

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 11303 15395 -4 092 

5810 Pārējās īstermiņa saistības 495 713 -218 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi \\ 
Nākamo periodu ieņēmumi 211905 321294 -109 389 
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4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

4.1. tabula 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, EUR 

Īpašuma veids 

Atlikusī 
bilances 

vērtība uz 
31.12.2012. 

EUR 

Atlikusī 
bilances vērtība 
uz 31.12.2013. 

EUR 

Atlikusī 
bilances 

vērtība uz 
31.12.2014. 

EUR 

Izmaiņas 
+/- 

2014/2013 

Dzīvojamās ēkas 405580 448761 480761 +32 000 

Nedzīvojamās ēkas 3736510 3564897 3938512 +373 614 

Transporta būves 2705938 1979839 1271954 -707 885 
Zeme zem ēkām un būvēm 378980 435336 438767 +3 431 

Kultivētā zeme 657059 652143 652280 +137 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 28132 21014 21014 0 
Pārējā zeme 603904 504952 508792 +3 840 

Inženierbūves 1439928 2167912 2338851 +170 939 
Pārējais nekustamais īpašums 961785 884555 897586 +13 031 
Pazemes un bioloģiskie aktīvi 2537787 2282867 2262668 -20 199 

Mežaudzes 206103 184857 178578 -6 279 

 
 

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 2014. gada beigām sastāda EUR 14814. Veikta ieguldījumu pārvērtēšana 
atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem un kopējais samazinājums ir  EUR 7183. 

5.1. tabula 
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, EUR 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārvērtēšana (+,-)/ 
vērtības 

samazinājums (+,-) 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Kapitālsabiedrības dati 

pašu kapitāls 
perioda 
beigās 

pašu kapitāls 
perioda 
sākumā 

SIA "Zasas aptieka" 7794 -1873 5921 5921 7794 

SIA "Rubenes aptieka" 2898 -932 1966 1966 2898 

SIA "Rubenītis" 11305 -4378 6927 6927 11305 

Kopā 21997 -7183 14814 x x 

 

5.2. Pārējie finanšu ieguldījumi 

Pārējos finanšu ieguldījumos iekļauti SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģ. Nr. 55403015551 
742 kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas vērtība EUR 1.423 par summu EUR 1056 ar ieguldījuma 
2.52% un SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģ. Nr.45403003245, 132007 kapitāla daļas, vienas 
kapitāla daļas vērtība EUR 1.423 par summu EUR 187829 ar ieguldījuma 12%. 
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5.2. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības finanšu ieguldījumi, EUR 

 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Līdzdalī
ba (%) 
perioda 
beigās 

Līdzdalī
ba (%) 
perioda 
sākumā 

Kapitālsabiedrības dati 

Pašu 
kapitāls 
perioda 
beigās 

Pašu 
kapitāls 
perioda 
sākumā 

SIA "Vidusdaugavas 
SPAAO" 

55403015551 1056 1056 2,520 2,520 -641 350 -483 909 

SIA "Jēkabpils autobusu 
parks" 

45403003245 187829 187829 12,000 12,000 2 416 328 2 355 900 

Kopā x 188885 188885 x x x x 

 
 

6. PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 
6.1. Galvojumi 

6.1. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie galvojuma līgumi, EUR 

 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvotā 
aizņēmuma 
summa EUR 

Neatmaksātā 
summa, kurai nav 
iestājies 
maksāšanas 
termiņš (uz 
pārskata perioda 
beigām) EUR 

Finanšu 
ministrija 

Par valsts 
aizdevumu SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

13.12. 
2011 

20.12. 
2031 

9102 9102 

 Kopā 9102 9102 
 

 
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. 

2014. gadā veikta aizņēmumu atmaksa EUR 263744.  
Pārskata gadā pašvaldība noslēgusi līgumus ar Valsts kasi par trīs aizņēmumu saņemšanu 

kopsummā EUR 418459 (skatīt tabulu 6.2.) 
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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 

Aizņēmum
a līguma 
summa 

Parāds uz 
2014. gada 

sākumu 

Parāds uz 
2014. gada 

beigām 

Valsts 
kase 

Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija 27.05.2010 20.03.2020 EUR 32867 24899 20915 

Valsts 
kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa rekonstrukcija 20.11.2006 20.11.2026 EUR 149164 108875 108875 

Valsts 
kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un energoefektivitātes  15.08.2005 20.07.2025 EUR 92487 55990 51124 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 01.07.2003 20.03.2023 EUR 42686 20489 18270 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 29.06.2004 20.06.2024 EUR 320146 241888 227660 

Valsts 
kase 

Pagasta administratīvās ēkas iegāde un remonts 17.09.2008 20.09.2018 EUR 78258 38105 30074 

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 EUR 199649 40614 35693 

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 EUR 283931 48150 42800 

Valsts 
kase 

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

11.01.2012 20.01.2030 EUR 53841 44530 44531 

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 EUR 74876 42229 40250 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014. gadu  

31 

 

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 EUR 41766 39284 7556 

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 EUR 18231 16907 3239 

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 EUR 17958 15835 3548 

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 EUR 34808 32994 6319 

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 EUR 142545 142545 77642 

Valsts 
kase 

Projekta Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, Zasas 
vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija īstenošanai 

19.02.2014 20.02.2024 EUR 263082 0 263082 

Valsts 
kase 

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

19.07.2014 20.06.2024 EUR 12443 0 5782 

Valsts 
kase 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/138/040 
ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu 
ciemā īstenošanai 

16.09.2014 20.09.2024 EUR 142934 0 80690 

    Kopā 2001672 913334 1068050 
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7. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 
 

Jēkabpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās pašvaldības 
attīstība, ir Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030.gadam, Jēkabpils 
novada teritorijas plānojums 2013. - 2025.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programma 
2012. - 2018.gadam. 

Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030.gadam 
Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas ir apstiprināta ar Jēkabpils novada 

domes 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.297, ir hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības 
attīstības plānošanas dokuments saskaņā, ar kuru izstrādāta Jēkabpils novada attīstības programma 
un Jēkabpils novada teritorijas plānojums.  
Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments (līdz 2030.gadam), kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 
 
Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2015.gadam 
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. 
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. 
 

Jēkabpils novada Attīstības programma 2012. - 2018.gadam 
Jēkabpils novada Attīstības programma, kas ir apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 2011.gada 
21.jūlija lēmumu Nr.22, ir vidēja termiņa (7 gadiem) politisks dokuments, kurā noteikts pasākumu 
kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv no novada esošās situācijas 
un SVID analīzes, stratēģiskās daļas, rīcības plāna un programmas īstenošanas uzraudzības kārtības 
Attīstības programma ir dokuments, ko var uzskatīt par pašvaldības konkrētu aktivitāšu plānu 
iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Programmas 
būtiskākā sadaļa ir Rīcību plāns turpmākajiem 7 gadiem, pēc kura pašvaldība vadās, sagatavojot 
projektus, piesaistot ES un citu fondu finansējumu, plānojot investīcijas un pašvaldības budžetu 
kopumā.  
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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 – 28, t.sk.: 

a) fiziskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 4; 
b) juridiskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 24. 
2. Izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura: 
     a) atļaujas privāto dzīvojamo ēku pārbūvei – 0; 
     b) atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai – 3; 
     c) atļaujas saimniecības ēku būvniecībai un pārbūvei – 4 (t.sk. siena novietne, tehnikas  novietne, 
kurināmā novietne, liellopu novietne); 
     d) atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un pārbūvei – 8 (t.sk. meliorācijas 
sistēmas pārbūve – 2, ciema ielas pārbūve – 1, ūdenssaimniecības attīstība – 2; elektropārvades 
līniju pārbūve – 1, ceļu infrastruktūras izveide – 1; aktīvās atpūtas laukuma izveide - 1 ); 
    e) mēslu krātuves jaunbūve un pārbūve – 9; 
    f) radošās attīstības centra pārbūve – 1;  
    g) etnogrāfiskās klēts jaunbūve – 1; 
    h) psihosociālās rehabilitācijas centra izveide – 1; 
i) muzeja pārbūve un restaurācija – 1; 
i) pagarinātas būvatļaujas – 8. 
3. Akceptēto projektu skaits – 40.  
4. Ekspluatācijā nodotie objekti – 18, t.sk.: 

    `          7.1. tabula 
 Objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības līdzekļiem, kopējā summa EUR 
513869.19 

Būves nosaukums, adrese  Pasūtītājs Kopējās 
izmaksas 

EUR 
1.Radošā attīstības centra pārbūve Rubenes 
kultūras nama ēkā, Rubenes pag., Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

8059,46 

2.Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar 
bortiem Jēkabpils novada Rubenes ciemā, Rubenes 
pag., Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

11790,77 

3.Etnogrāfiskās klēts jaunbūve, Zasas pag., 
Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

21991,54 

4.Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Slates ciemā, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada Rubenes 
pagasta pārvalde  

72469,54 

5.Rubeņu kapsētas kapličas jaunbūve, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada Rubenes 
pagasta pārvalde  

104393,97 

 6.Saimniecības ēkas /kurināmā novietnes/ 
jaunbūve, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada Kalna 
pagasta pārvalde  

17784,17 

7.Ūdenssaimniecības attīstība c. Dubulti, Kalna 
pag., Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada Kalna 
pagasta pārvalde  

209441,00 

8. 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6102, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads 

PS „Hanza Group” 67938,74 
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7.2. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā EUR 582157.43 

Būves nosaukums, adrese  Kopējās izmaksas 
EUR 

1.Meliorācijas sistēmas pārbūve /kopprojekts/, „Grāviņi”, Zasas pag., Jēkabpils 
novads 

 
111731,22 

2.Dzīvojamās ēkas pārbūve, „Krasti”, Kalna pag., Jēkabpils novads 106715,39 
3.Ģimenes mājas un saimniecības ēku jaunbūve, „Jāņasēta”, Ābeļu pag., 
Jēkabpils novads 

77000,00 

4.Nedzīvojamās ēkas pārbūve /autoserviss/, „Zemgaļi 1”, c. Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils novads 

23313,43 

5.Dzīvojamās mājas pārbūve /kopprojekts/, „Rubuļi”, Ābeļu pag., Jēkabpils 
novads 

99601,00 

6.Dzīvojamās mājas un garāžas jaunbūve, Ozolu iela 25, Brodi, Ābeļu pag., 
Jēkabpils novads 

30000,00 

7.Mēslu krātuves gaļas liellopiem /ziemošanas periodā/, jaunbūve,  „Avotu 
Dūķernieki”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 

9037,37 

8.Dzīvojamās mājas jaunbūve, „Vanagi”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 100000,00 
9.Mēslu krātuves jaunbūve, „Liepāres”, Kalna pag., Jēkabpils novads 17759,02 
10.Mēslu krātuves jaunbūve, „Kalna Jaunzemi”, Zasas pag., Jēkabpils novads 7000,00 
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7.2. Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gadā realizētie projekti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts Īstenošanas laiks 

Piesaistītais faktiskais 
publiskais finansējums 

EUR 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. 

39 165,00  

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. – 
2014. 

10199,83 
Pašvaldības finansējums 
1133,32 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Dubultu ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/1
38/040 

 

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

� 26.08.2013. -
2014. 

ERAF finansējums 
124740,97 

Pašvaldība līdzfinansējums 
22013,11 
Neattiecināmās izmaksas 
30818,35 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Jēkabpils novada Rubenes pagasta 
Slates ciemā 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/1
18/033 
 

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

� 23.08.2013. -
2014. 

ERAF finansējums 
100367,95 
Pašvaldības finansējums 
42508,78 

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 6066,91 
Līdzfinansējums 2510,56 

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/0
02 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

14.11.2012. – 
14.05.2014. 

Kohēzijas fonds 53576,86 
Pašvaldība 9525,88  

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

 

,,Kalna pagasta atkritumu 
izgāztuves „Starenieki” 
rekultivācija” 
(reģ.Nr.56668/850/PPV) 
Nr. 
3DP3.5.1.2.1./12/IPIA/.VARAM/0
08 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

2012. – 2014. Kohēzijas fonds 32210,46  
Pašvaldība 5755,35 
 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds ,,Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Prūsani” rekultivācija Jēkabpils 

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

14.11.2012. – 
14.05.2014. 

Kohēzijas fonds  
46362,31 
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novada Dunavas pagastā,, 
(reģ. Nr.56648/8,14lPPV) 
Nr.3DP3.5.1.2.1./12/IPIA/.VARA
M/003 

Pašvaldība 8252,74 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

 

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

Rekultivēta atkritumu 
izgāztuve 

14.11.2012. – 
14.05.2014. 

Kohēzijas fonds 26090,10 

Pašvaldība 5421,71  

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 3431,97 
Līdzfinansējums 1182,12 

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 
8964,09  
Līdzfinansējums 12956,46 
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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 
3282,49 
Līdzfinansējums 1130,64 

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 
atpūtas 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 
6028,18 
Līdzfinansējums 5562,01 

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 
4481,59 
Līdzfinansējums 1543,65 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

 

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

01.06.2013. – 
30.06.2014. 

Projekta kopējais budžets 
ir EUR 2009,10, tai skaitā 
Zemgales plānošanas 
reģiona līdzfinansējums 
EUR 1138,30 
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Kompaktdiska „Pī Daugavas Loba 
dzeive” ierakstīšana 

Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana  

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2007.-2013. 

 

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. 35368,71 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 2014.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiek turpināti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts 

Īstenošanas 
laiks 

Piesaistītais faktiskais 
publiskais finansējums 

EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība  

Latvia-Lithuania Cross Border 
Cooperation Programme 

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošana komunālo 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai” 

Iegādāts un uzstādīts 
siltummezglu aprīkojums 
attālinātai energoskaitītāju 
vadībai 

2014-2015 12078 

Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Mūžizglītības programma Comenius 
Multilateral shool partnerships  
 

Preparing for Europe, Preparing  
for life (Gatavošana Eiropai,  
gatavošana dzīvei) 

Īstenotas 12 starptautiskās 
mobilitātes, izveidota 
sadarbība starp projekta valstu 
formālās un neformālās 
izglītības iestādēm, 
noorganizēta sadarbība ar 
vietējiem uzņēmējiem, 
uzlabotas skolēnu un skolotāju 
angļu valodas zināšanas, 

2013-2015 14000 
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noorganizēta vasaras nometne 
bērniem. 

Informācijas tehnoloģiju pieejamības uzlabošana, apmācību organizēšana 

ERAF-28082, administrē VRAA 

Publisko interneta pieejas punktu  
(PIPP) attīstība Jēkabpils novada 
pašvaldībā 

Izveidoti  7 PIPP un  
1 PIPP uzlabots Jēkabpils  
novada teritorijā 

2014-2015 33038 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

ELFLA programma LEADER 
 

Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana  
Kalna pagastā 

Labiekārtota atpūtas vieta 
Kalna pagasta īpašumā 
„Doktorāts” 

01.10.2014. – 
30.06.2015. 

4543 

 

Lai sasniegtu Attīstības programmā izvirzītos mērķus, apstiprinātajā Investīciju plānā 2015.gadā paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes: 

Jēkabpils novada pašvaldības 2015.gadā plānotie galvenie uzdevumi, pasākumi, sadarbības projekti un pētījumi 

Plānotie uzdevumi, pasākumi Plānotās aktivitātes 
Īstenošanas 

laiks 

Plānotais 
finansējums 

EUR  
Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana un modernizācija 

Grāmatu iegāde, Ābeļu pamatskolas mājturības telpu remonts, sporta laukuma  
žoga izbūve, bērnu laukuma izveide Zasas vidusskolā, vidusskolas telpu 
remonts 

2015 81208 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

Kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Dūņenieku kluba remonts, Zasas kultūras nama wc telpu piemērošana 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rubeņu kultūras nama ieejas remonts 

2015 16437 

Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana un attīstība 

Novada bibliotēkām grāmatu iegāde 2015 8200 

Muzeja ekspozīcijas aprīkojuma iegāde Iegādāts aprīkojums muzeja ekspozīcijas iekārtošanai 2015 320 
Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā 
mantojuma saglabāšana un pieejamības 
uzlabošana Jēkabpils novadā 
 

A.Grīna piemiņas telpai uzskates materiālu iegāde un piemiņas pasākuma 
organizēšana 

2015 1000 

Pa Jēkabpils novada literāro dižgaru bērnības 
takām 

Jauno talantu plenēra noorganizēšana 2015 800 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 
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Algotie sabiedriskie darbi Iesaistīti algotajos sabiedriskajos darbos 8 bezdarbnieki 2015 12697 
„Proti un dari” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – iesaistīti 4 Jēkabpils novada 

jaunieši 
2015 6257 

Sociālā dienesta un bāriņtiesas 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

Aprīkojuma  iegāde 2015 6863 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana 

Būvprojekts „Ambulance- aptieka” Zasas pagasts Jēkabpils novads, pārbūve” 2015-2016 105000 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

Ugunsdzēsības aprīkojuma iegāde Iegādāts aprīkojums iedzīvotāju atbalstam ugunsgrēku  risku gadījumos 2015 3300 
Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

Ceļu infrastruktūras sakārtošana D/S Veselība, Ābeļu pagasts; 
Jaunrozes-Kļavas. Ābeļu p. 
Brodi- Luksti, Ābeļu p. 
Kaļvāres purvs – Meņķis; 
Tālivaldes-Piesaules-Krusts; 
Sīļi – Ganības; 
Vidsala – Spuldzenieki  
Akoti – Magones; 
 Klaucāni – Blaumaņi; 
Vārpiņas –Lapas; 
Kalēji- Šķērstāni; 
Mežgale – Zodāni; 
Bērzakrogs-Pūpoli;  
Rubiķi-Dronkas; 
Prodiņi-Izabelinas kapi, Rubeņi –Asare; 
Slate –Mežmaļi; 
Sila iela; Zaļā iela;  
Zasa- Ģērķāni; 
Krustceles- Dignāja; 
Mežgala skola-Landzāni; 
Zasa-Krastiņi- Ogas  

2015 113372 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 

Kanalizācijas sistēmas vienkāršotā 
rekonstrukcija 2.kārta 

Veikta Dignājas pamatskolas kanalizācijas sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija 2015 19409 

Skolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
darbības uzlabošana 

Ābeļu pamatskolai iegādāts sūknis notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 2015 1000 

Jumta seguma nomaiņa malkas uzglabāšanas Veikta jumta renovācija malkas šķūnim Liepās 2015 6050 
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ēkai 
Ūdenssaimniecības sistēmas attīstība Iegādāts dziļurbuma sūknis Rubenes pagastā, Kalna pagastā 2015 1329 

Siltumapgādes trašu rekonstrukcija  
un jaunu trašu izbūve 

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija s tehniskā projekta izstrāde 4800, 
realizācija aptuveni 60000- Dunavas pagasta Dunavas ciemā  

2015 64800 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

Jaunu pastaigu taku izveide Izstrādāts J.Akurātera bērnības takas projekts 2015 1815 
Pašvaldības darbības uzlabošana 

Pārvaldes sistēmas uzlabošana Iegādāts aprīkojums lietvedības nodaļai, Izglītības pārvaldei 2015 2800 
Valsts un pašvaldību vienotie klientu 
apkalpošanas centri 

Izveidots vienotais klientu apkalpošanas centrs 2015 VARAM 

Pagasta pārvaldes mobilitātes iespēju 
uzlabošana 

Iegādāts autobuss Leimaņu pagasta pārvaldei, vieglā pasažieru automašīna 
Kalna pagasta pārvaldei, Dunavas pagasta pārvaldei 

2015 34600 

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 

2015 21393 
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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 
  
Turpinot iesāktās sadarbības formas, 2014. gada novembrī uz Averoju 

devās novada amatnieki, lai ar saviem izstrādājumiem piedalītos Ziemassvētku 
tirdziņos Averojā un Kristiansundā.  

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

Ir uzsākts darbs pie sadarbības formu dažādošanas, piesaistot novada 
uzņēmējus un zemniekus. 2014. gada 23.-25.martā notika pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Kauhavu un tās apkārtni. Tajā piedalījās pieci novada zemnieki. 

3. Sadarbība ar Parchimas pašvaldību Vācijā. 

Īstenota kultūras apmaiņas programma, kurā piedalījās Rubenes pagasta jauniešu tautas deju 
kolektīvs „Laude”. 2014.gadā notikušas pārstāvju vizītes Jēkabpils novada un 
Parchimas pašvaldībās. Ar partneru atbalstu Jēkabpils novadā organizēti sociālās 
palīdzības pasākumi. Sadarbību ar Parchimas pašvaldību, tai skaitā ar Slates 

ciemu, aizsākusi Rubenes pagasta pārvalde 2001. gadā, savukārt sadarbības līgums ir parakstīts 
2004. gadā.  

4. Sadarbība ar Cumpanas pašvaldību Rumānijā. 2014.gada 6.maijā noslēgts sadarbības līgums. 

           

5. Cita veida starptautiskā sadarbība 

5.1. Sadarbība sociālās palīdzības jomā notiek ar Diseldorfas un Minhenes lidostu sponsoru 
palīdzību - Hardy Kortmann kunga firma EURO Trade, Minhenes lidostas humānās palīdzības 
biedrība.  

5.2. Dalība Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014 – 2020). Ziemeļeiropas 
reģiona sadarbības projektu veicināšanas seminārā „NORTHERN BRIDGE TO CITIZENSHIP” 
Tallinā, Igaunijā laikā no 2014.gada 20. līdz 21.novembrim. 

 
8.2. Starptautiskās sadarbības projekti 2014.gadā 

1. “Cross border cooperation between regions in Latvia and 
Romania to improve educational offer” /Coaction/ 
 
  ES Mūžizglītības mācību partnerību projekts „Pārrobežu 

sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai”, 
Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 12012-1-LV1-COM13-03584 1, turpinājās no 
2012.gada. 

Sasniegts projekta mērķis - 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. Projektā iesaistīti 
divi reģionālie partneri – Jēkabpils novada pašvaldība Latvijā kā vadošais partneris un Vulcana - 
Bai pašvaldība Rumānijā. Īstenotas 25 starptautiskas mobilitātes, veikts izpētes darbs, iegādāts 
inventārs un aprīkojums, apmācīti pedagogi. Projekta ietvaros īstenota vasaras nometne bērniem, 
nodrošināta pieredzes apmaiņa lokālā un starptautiskā mērogā. Projekta budžets EUR 45820. 
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2. Sadarbībā ar partneriem Latvijā un Lietuvā 2014. gada 31. decembrī pabeigta Latvijas - 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. projekta „Bringing old traditions to 
modern life“ /Crafts&Culture/ (“Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē” Nr. LV-LT/2.3./LLIV-
275) īstenošana. Sasniegts projekta mērķis: 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.  No Latvijas projektā ir iesaistītas 
divas pašvaldības – Jēkabpils novads (partneris Nr.2) un Jelgavas novads (partneris Nr.3), no 
Lietuvas – Šauļu reģionālās attīstības aģentūra (vadošais projekta partneris), nevalstiskas 

organizācijas no Pabariuku, Kelmes rajonā, Lietuvā (partneris Nr.4) un 
no Luoke, Telšiu rajonā, Lietuvā (partneris Nr.5). Projekta rezultāti: 
apmācīti 30 amatnieki keramikā, aušanā, tekstila apstrādē un šūšanā, ādas 
apstrādē un kokapstrādē. Organizēti 2 starptautiski festivāli. Izveidotas foto un 
amatnieku darbu izstādes. Veiktas iegādes – koka galdi ar soliem, galdi ar 
saulessargiem, pārvietojamās tualetes, pārvietojami stendi, dators, 

videoprojektors ar ekrānu. Izveidots videomateriāls par amatnieku apmācību. Projekta budžets EUR 35369. 

3. 2014.gada 27.oktobrī uzsākts ERAF līdzfinansēts Darbības programmas 2007.-2013. gadam 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.2.2.2. “Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība” projekts “Publisko interneta pieejas punktu attīstība 
Jēkabpils novada pašvaldībā” Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/021. Mērķis 

ierīkot septiņus jaunus un uzlabot vienu esošu publisku interneta pieejas punktu.   Projekta budžets 
EUR 33038. 

4. 2014.gada 28.februārī uzsākts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 
2013. atbalstīts projekts ”Information and CommunicationTechnologies Solutions for 
Improvement of Quality in Municipal Utilities”, Nr.LLV-393 („Komunālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana pašvaldībās pielietojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”). 
Rezultāts - iegādāts aprīkojums attālinātai ūdens skaitītāju nolasīšanai - ūdens patēriņa skaitītāji, 

radio modulis ūdens patēriņa skaitītājam, radio signāla uztveršanas 
antena, planšetdators ar operētājsistēmu, datorkomplekts ar 
programmatūru. Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi, informēti 
iedzīvotāji apmācīti darbinieki. Projekta budžets EUR 12078. 

5. Rubenes pamatskola īsteno projektu „Preparing For Europe, 
Preparing for Life („Gatavošana Eiropai, gatavošana dzīvei”). 

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. Rezultāts: īstenotas 12 starptautiskās mobilitātes, 
izveidota sadarbība starp projekta formālās un neformālās izglītības iestādēm, 
organizēta sadarbība ar uzņēmējiem, uzlabotas skolēnu un skolotāju angļu 

valodas zināšanas, organizēta vasaras nometne bērniem.  
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9. IZGLĪTĪBA 

2014. gadā novadā darbu turpina sešas vispārizglītojošās skolas. 
9.1. tabula 

Bērnu un skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadā 
 

Izglītības iestāde 01.09.2014. 01.01.2015. 

1.-9. (12.) 
kl. 

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

Zasas vidusskola 129 39 127 43 
Ābeļu pamatskola 103 11 101 11 
Bērzgala pamatskola 16 3 14 2 
Dignājas pamatskola 32 16 33 17 
Dunavas pamatskola 24 11 24 11 
Rubeņu pamatskola 62 20 59 20 

Kopā 366 100 358 104 
 

2014.gada 1.septembrī mācības 1.-12.klasē uzsāka par 27 skolēniem mazāk nekā iepriekšējā 
gadā (393 skolēni). Tendence skolēnu skaita samazināšanai saglabājas.  Atsevišķu pirmsskolas 
izglītības iestāžu novadā nav, bet pie katras skolas ir izveidotas pirmsskolas grupiņas. Pavisam 
pirmsskolas izglītību iegūst 104 bērni, tai skaitā 5-6 gadīgie bērni – 57.  

Izglītības iestādes bez pirmsskolas izglītības programmas ( kods 01011111), pamatizglītības 
( kods 21011111) un vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31011011) Zasas vidusskolā, 
realizē arī speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un 
garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), kopā integrējot 26 bērnus. 
   Novada skolās strādā 90 pedagogi. 

Pedagogu vidējā darba alga par 1 likmi (21 stunda nedēļā) Bērzgala pamatskolā, Dignājas 
pamatskolā, Dunavas pamatskolā un Rubeņu pamatskolā ir EUR 420. Divas skolas strādā ar 
paaugstinātu algas likmi - Zasas vidusskola EUR 459, Ābeļu pamatskola - EUR 461. 5-6 gadīgo 
bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu vidējā alga par 1 likmi ( 30 stundas nedēļā) EUR 420. 

No 90 pedagogiem 1. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe nav nevienam 
pedagogam. 2. kvalitātes pakāpe ir 16 % pedagogu, 3. kvalitātes pakāpe – 38 % pedagogu, 4. 
kvalitātes pakāpe – 1 pedagogam, 5. kvalitātes pakāpe – nevienam pedagogam. 

 

 
 

 

 

 

9.1. attēls. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 
 

2014. gada nozīmīgākie notikumi izglītības iestāžu dzīvē ir: janvārī notiek sanāksme 
Bērzgala pamatskolā par tās reorganizāciju, kurā nolemj, ka skola darbu turpinās. Trīs skolas svin 
skolu jubilejas: maijā Dignājas pamatskola 150 gadu jubileju un Dunavas pamatskola 95 gadu 
jubileju, bet augustā Rubeņu pamatskola – 110 gadu jubileju. Piecu novadu (Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas un Viesītes) pedagogu augusta konference notiek Zasā. Kā Skolotāju dienas dāvana 
no pašvaldības pedagogiem ir brauciens uz jaunatklāto Nacionālās bibliotēkas ēku oktobrī.  



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014. gadu  

46 

 

Novada skolu skolēni piedalās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, veic zinātniski 
pētniecisko darbu. Iegūtas godalgotas vietas un atzinības, skatīt 9.3.tabulu. 

9.2. tabula 
Jēkabpils novada skolēni – reģionu un valsts  konkursu dalībnieki 2014./2015.māc.gadā 

 
Konkurss 
 (mācību priekšmets) 

Skolēna 
uzvārds, 
vārds 

Skola Klase Skolotājs Dalība  Iegūtā vieta  

Skolēnu zinātniski 
pētnieciskā darbība 

Eva Strika Zasas 
vidusskola 

11.kl. Baiba 
Gabranova 

reģionā 3.vieta 

Skolēnu zinātniski 
pētnieciskā darbība 

Eva Strika Zasas 
vidusskola 

11.kl. Baiba 
Gabranova 

valstī nav 

 

Zasas vidusskolā apbalvoti 29 skolēni, Ābeļu pamatskolā 19, Bērzgala pamatskolā 1, 
Dignājas pamatskolā  11, Rubeņu pamatskolā 10, Dunavas pamatskolā  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 EUR 1200.  
  9.3. tabula 

Jēkabpils novada skolēnu gūtie rezultāti 2014./2015.m.g. starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs 

 

N.   Dalība II posma olimpiādēs Kopā II posmā 31 olimpiādē 
Ieguvuši 

godalgotas 
vietas % no 
dalībnieku 
kopskaita 

p.   
tik 

olimp. 

tik 
 

olimpiādēs dalība Iegūtās vietas 

k. Skola 
varēja 
pied. piedalījās % 

dalībnieku 
kopskaits 1 . 2 . 3 . atzinība 

Jēkabpils novads 139 53 38,1 94 3 4 9 15 33,0 
1 Zasas  vidusskola 28 18 64,3 35 1 0 7 5 37,1 

2 Ābeļu pamatskola 22 11 50,0 17 0 1 1 4 35,3 

3 Bērzgala pamatskola 22 1 4,5 1 0 0 0 0 0,0 

4 Dignājas pamatskola 22 5 22,7 7 0 1 1 2 57,1 

5 Dunavas pamatskola 22 8 36,4 16 0 0 0 2 12,5 

6 Rubeņu pamatskola 23 10 43,5 18 2 2 0 2 33,3 
 

 Novada skolas piedalās projektu izstrāde un starptautiskajā sadarbībā. Tā, piemēram, 
Rubeņu pamatskolā realizēts ES mūžizglītības programmas „Comenius” apakšprogrammas „ Skolu 
daudzpusējā partnerība” projekts „Prepering for Europe, Prepering for Life”. Šajā projektā Rubeņu 
pamatskola sadarbojās ar skolām no Polijas, Norvēģijas, Slovēnijas. 2014.gada septembrī skola 
uzņēma šo valstu sadarbības skolu delegācijas. 

Novada skolās tiek realizētas daudzpusīgas interešu izglītības programmas. Skolēni piedalās 
starpnovadu, reģionālajos, valsts mēroga konkursos un skatēs, gūstot godalgotas vietas un atzinību. 
Labi rezultāti tiek uzrādīti deju kolektīvu skatēs, skatuves runas konkursos, tradicionālās 
muzicēšanas un dziedāšanas, vokālās mūzikas konkursos u.c.  Ābeļu pamatskolas vokālais 
ansamblis „Mikālēni” vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 1.kārtā ieguvis I pakāpi, bet reģionālajā 
konkursā II pakāpi. Zasas vidusskolas 3.-4.klašu, 5.-6.klašu, 10.-12.klašu deju kolektīvi gan pirmās, 
gan otrās kārtas deju kolektīvu skatēs ieguva I pakāpi. Bērzgala pamatskolas skolniece U. Mažore 
ieguvusi I pakāpi starpnovadu skatuves runas konkursā, bet reģionā - II pakāpi, Dunavas 
pamatskolas skolniece K. Šulte attiecīgi I pakāpi un III pakāpi. Dignājas pamatskolas skolniece L. 
Mikule ieguva I pakāpi tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” Sēlijas 
novadā, bet finālā Rīgā II pakāpi. Dignājas pamatskolas folkloras kopa „Dignōjīši” un Ābeļu 
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pamatskolas folkloras kopa „Mikālēni” ieguva I pakāpi tradicionālo deju konkursā „Vedam danci” 
gan Sēlijas novadā, gan finālā Rīgā. Stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” Sēlijas reģiona skatē 
un arī valsts skatē Dignājas pamatskolas skolniece Z. Sinkeviča ieguva I pakāpi. 

Kopā interešu izglītības konkursos un skatēs saņemtas 27 I pakāpes, 28 II pakāpes, 14 III 
pakāpes un 6 atzinības, skatīt 9.2.attēlu. 

 

 

9.2. attēls. Jēkabpils novada skolēnu gūtie rezultāti 2014./2015. m. g.  
interešu izglītības konkursos un skatēs 

 
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 „Dignōjīši”, mazpulki 3.-9.klase, skatuves runas 

pulciņš 1.-9.klase. 
Dunavas pamatskolā: vokālais ansamblis 1.-9.klase, sporta pulciņš 5.-9.klase, vizuālās 

mākslas pulciņš, skatuves runas pulciņš, novadpētniecība 5.-9.klase. 
Bērzgala pamatskolā: sporta pulciņš 2.-5.klase, vokālais ansamblis 3.-9.klase, dramatiskais 

pulciņš 1.-9.klase, tautas deju pulciņš. 
Rubeņu pamatskolā: vokālisti 1.-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, tautas deju kolektīvs 1.-4.klase, dabas pētnieku 
pulciņš (sākumskola). 

Zasas vidusskolā: tautisko deju pulciņš 1.-2.klase, tautisko deju pulciņš 3.-5.klase, tautisko 
deju pulciņš 6.-7.klase, tautisko deju pulciņš 8.-9.klase, tautisko deju pulciņš 10.-12.klase, koris 1.-
2.klase, Kkoris 3.-4.klase, vokālais ansamblis 5.-9. klase, mūsdienu deju pulciņš. 
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10. KULTŪRA 

10.1. Bibliotēkas 

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 2014.gadā darbojas 11 pašvaldības publiskās 
bibliotēkas. Bibliotēku darbības galvenie rādītāji ir piesaistīto lasītāju skaits, apmeklējumu un 
bibliotēkas izsniegumu skaits. Datu analīzei izmantota bibliotēku un portāla kultūraskarte.lv dati. 

 

10.1. attēls. Lasītāju skaits Jēkabpils novada bibliotēkās 2013.-2014. gadā 

Piesaistīto lasītāju skaits kopā 2014.gadā ir 1674 lasītāji, 2013. gadā tas bija 1693. Gada 
laikā lasītāju skaits Jēkabpils novadā ir samazinājies par 19 cilvēkiem jeb 1.1. %. Tas nav būtisks 
samazinājums, jo iedzīvotāju skaita kopējais samazinājums novadā ir lielāks. Atsevišķās bibliotēkās 
lasītāju skaits ir palielinājies. Ābeļu bibliotēkā par 18 lasītājiem kļuvis vairāk, Rubeņu un Dignājas 
– par 10 lasītājiem. 

 

 
10.2. attēls. Apmeklējumu skaits novada bibliotēkās 2013.-2014. gadā 

 
Bibliotēku apmeklējumu skaits (gan fiziskie, gan virtuālie apmeklējumi) kopā ir 49535. 

Salīdzinot ar 2013.gadu (49353 apmeklējumi) tas ir pieaudzis par 182 apmeklējumiem. Ikgadējs 
lielākais apmeklējumu skaits ir Dunavas bibliotēkā. 

 Kopējais bibliotēku izsniegumu skaits gada laikā palielinājies par 2380 izsniegumiem – no 
63557 2013.gadā, līdz   65937 izsniegumiem 2014.gadā. Straujākais kāpums ir Ābeļu bibliotēkā. 
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10.3 attēls. Izsniegumu skaits novada bibliotēkās 2013.-2014. gadā  
 
Ābeļu bibliotēkai nozīmīgākais notikums 2014. gadā - bibliotēkas akreditācija 2014.gada 

12.jūnijā, saņemot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu uz nākamajiem pieciem gadiem. Uzlabota 
bibliotēkas materiāli tehniskā bāze-iegādāti jauni grāmatu plaukti un dators. 

2014.gadā bibliotēkā sarīkoti 4 tematiskie pasākumi un 18 izstādes. 
Bibliotēkas pasākumi notiek ciešā sadarbībā ar Ābeļu pamatskolu, tautas namu un pagasta 

pārvaldi. Sadarbībā ar skolu notika “Bērnu žūrijas“ noslēguma pasākums, dzejas pasākums, 
pasākums ”Ābeļu pagasta represētie 1941.g.”. Katru gadu tiek atzīmēta novadnieka J. Akurātera 
dzimšanas diena. Bibliotēkā ir aplūkojamas daudzveidīgas izstādes, kas veltītas rakstniekiem, 
dzejniekiem – mēneša jubilāriem. 

Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par rakstnieku – novadnieku J. 
Akurāteru un viņa dzimtu, par novadnieci, dzejnieci S. Upesleju un dzejnieci N. Liepiņu, veidotas 
tematiskās mapes. 

Dignājas bibliotēka ir informācijas, komunikācijas un izglītības centrs visiem pagasta 
iedzīvotājiem. Tā palīdz iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā, rūpējas par kultūras 
mantojuma saglabāšanu, nodrošina mūžizglītības iespējas. Bibliotēkas kārtējā akreditācija notika 
2014.gada 15.oktobrī, saņemot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu līdz 2019.gada 15.oktobrim. 

2014.gadā bibliotēkā notika 4 tematiskie pasākumi un 12 izstādes. Aktīva sadarbība ar 
Dignājas pamatskolas skolēniem.  Lieldienu laikā tika gatavoti rotājumi, Bibliotēku nedēļas ietvaros 
notika atmiņu pēcpusdiena, kas veltīta A. Pormales 75 dzimšanas dienai. Skolēni tika iepazīstināti 
ar novadnieces daiļradi. Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros bibliotēkā notika tematisks pasākums 
bērniem „Troļļi ziemeļos”.  

Bibliotēkā vāc un apkopo novadpētniecības materiālus, izveido tematiskās mapes par 
tēmām: „Dignāja un tās ļaudis”, „Dignājas pamatskola”, „Dignājas novadnieki”, „Dignājas 
novadpētniecība”, „Dignājas pagasta kultūrvēsturiskais mantojums”, „Dignājas pagasts”. 

Dunavas bibliotēkā 2014. gadā ir viena no tām novada bibliotēkām, kur apmeklējumu skaits 
ir palielinājies, neskatoties uz to, ka pamazām sarūk gan pagasta iedzīvotāju, gan skolēnu skaits.  
Bibliotēka ir daļa no Dunavas daudzfunkcionālā centra, kur notiek aktīva kultūras un sabiedriskā 
darbība. 2014.gada lielākais pasākums – Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rīkotie ikgadējie 
Grāmatu svētki, kas notika Dunavā un tika gatavoti sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. 
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegādāties jaunas grāmatas, tikties ar rakstniekiem, 
māksliniekiem vai politiķiem, noskatīties un noklausīties koncertu pašmāju un viesmākslinieku 
izpildījumā. 

Dunavas bibliotēkai ir izveidojušies tradicionāli tematiskie pasākumi. Tāda ir represēto 
piemiņas diena 14.jūnijā, kad pasākuma dalībnieki apmeklēja dievkalpojumu represētajiem katoļu 
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baznīcā Ilūkstē un piemiņas pasākums Daugavpilī. Jūnijā 36 bibliotēkas apmeklētāji piedalījās 
ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, Stūra māju un citiem objektiem  

Kopā Dunavas bibliotēkā 2014.gadā sarīkoti 15 tematiskie pasākumi un 12 izstādes. 
Kalna bibliotēkai 2014.gads iezīmīgs ar dalību pasākumos, kas novērtēti republikas 

mērogā. Marta mēnesī Kalna bibliotēka piedalījās akcijas "Monētu dienas bibliotēkā" ietvaros 
organizētajā konkursā "Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotēkā". Tajā iesaistījās 12 
dalībnieki. Kalna bibliotēkas lasītāja E. Martinova bija pareizi atbildējusi uz visiem konkursa 
jautājumiem, balvā saņemot Latvijas bankas „ Šūpuļa monētu”. Gandrīz visa gada garumā 
bibliotēka piedalījās Letonikas organizētajā Zinību spēlē, iesaistot tajā 10 dalībniekus. Visās 
konkursa kārtās tika iegūtas četras uzvaras – divas par ātrāko pareizo atbilžu iesūtīšanu un divas 
iesūtīto pareizo atbilžu dalībnieku izlozē. 

Bibliotēka arī 2014. gadā piedalījās VKKF Lasīšanas veicināšanas programmas 
„Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija” darbā. Jauno bērnu grāmatu vērtēšanā piedalās 7 žūrijas eksperti no 
bērnu/jauniešu vidus, kā arī 3 bērnu vecāki.  Uzsākot darbu žūrijā, tika organizēts pasākums-
pārruna „Lasi un vērtē!”, kura laikā eksperti iepazīstināti ar jauno grāmatu kolekciju. 2014. gada 1. 
martā Kalna bibliotēkas bērnu/jauniešu žūrijas eksperti piedalījās Žūrijas noslēguma pasākumā 
„Lielie lasīšanas svētki” Ķīpsalā, Rīgā. Uz pasākumu devās arī Zasas, Leimaņu un Ābeļu bibliotēku 
bērnu/jauniešu žūrijas pārstāvji. 

Turpinās darbs pagasta vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, apkopošanā un 
saglabāšanā. 2014.gada martā bibliotēkā tika izvietota novadpētniecības materiālu izstāde „Pa 
Viesītes bānīša pēdām”, kas veidota sadarbībā ar biedrību „Pūpols”  un Liepu bibliotēku. 
Turpinājusies sadarbība ar pagasta novadpētniekiem Mārīti un Aigaru Pērkoniem, bijušā Biržu 
pagasta patriotu, novadpētnieku Modri Ģeidānu, kurš arī šinī gadā dāvājis bibliotēkai vairākus 
vērtīgus materiālus par Biržu un tagadējā Kalna pagasta ievērojamām personībām un vēsturiskiem 
notikumiem. Visi materiāli pieejami interesentiem. 

Aktīvi organizētas literatūras izstādes par dažādiem tematiem. 2014.gadā bibliotēkā kopumā 
notikušas 30 izstādes un 16 tematiskie pasākumi. 

Leimaņu bibliotēkai 2014. gada pavasaris zīmīgs ar to, ka sagaidīts telpu remonts, kurš tika 
uzsākts aprīļa mēnesī un jūnijā pabeigts. Tas tika veikts par Leimaņu pagasta pārvaldes līdzekļiem. 
Kopā ar kāpņu telpas remontu izmaksas ir EUR 25279. Pēc remonta atsevišķa telpa bibliotēkā 
atvēlēta ne tikai bērniem, bet arī jauniešiem. Jāturpina darbs pie telpu labiekārtošanas. Neskatoties 
uz remontu 2014. gads pagāja aktīvā darbībā - tika noorganizētas 12 izstādes un 5 pasākumi, kurus 
apmeklēja 110 dalībnieki. 

 

 
10.4.  attēls. Leimaņu bibliotēkā pēc telpu remonta 2014. gadā 
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2014.gadā grāmatu fonds papildinājās ar Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināto projektu konkursu  “Augstvērtīga 
tulkotā un orģinālliteratūra bibliotēkās”, kurā Jēkabpils novada bibliotēkas ieguva grāmatu 
kolekciju ar vairāk nekā 57 (EUR 444) vērtīgām dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras un 
tulkotām grāmatām.   

Tiek veikts regulārs darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas.  2014. 
gadā kopā ar biedrības „Akācija plus” dalībniecēm turpinājās materiālu vākšana par Leimaņu 
pagasta mājvietām. Gada laikā tika izveidota jauna fotogrāfiju izstāde “Leimaņu mājvietu 
kultūrvēsturiskais mantojums”.  

Liepu bibliotēka atkārtoti akreditēta 2014.gada 12.jūnijā līdz 2019. gada jūnijam.  
Bibliotēkā notiek iedzīvotāju apmācība datortehnikas un interneta apgūšanā, tiek sniegtas 
konsultācijas darbam ar Lursoft un Letonika datu bāzēm. Lai dažādotu lasītājiem piedāvāto grāmatu 
klāstu, notiek grāmatu apmaiņa ar kaimiņu bibliotēkām. Bibliotēkā notiek lekcijas un dažādu 
kolekciju izstādes. Interesantākās: “Maizes etiķešu kolekcija” – 2000 maizes etiķetes savācis 
A.Zālītis no Kūku pagasta, kolekcija “Eņģeļi kā sniega mākoņi” –  savākusi R. Iraide no Zasas. 

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

Turpinās sadarbība ar biedrību „Pūpols” dažādu pasākumu rīkošanā, kas veicina iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāti. 

2014.gadā bibliotēkā notikuši 4 pasākumi un 31 izstāde. 
Mežzemes bibliotēka atkārtoti akreditēta 2014.gada 12. jūnijā, saglabājot vietējās nozīmes 

bibliotēkas statusu uz nākamajiem pieciem gadiem – līdz 2019.gada 12.jūnijam.     
 Bibliotēka turpina iesākto pasākumu organizēšanu un tradīciju saglabāšanu. Katru gadu 
Bibliotēkas nedēļas ietvaros bibliotēkā tiek rīkotas Atvērto durvju dienas, kur ikviens interesants 
var iepazīties ar bibliotēkas darbu un bibliotekāres profesiju. Kopā ar aktīvākajiem lasītājiem tiek 
ņemta dalība Grāmatu svētkos, kas 2014. gadā notika Dunavā. Aktīvi tiek organizētas izstādes, kas 
veltītas ievērojamu rakstnieku, dzejnieku, mākslinieku jubilejām. Organizētas tematiskās izstādes 
„Latvija laikmetu griežos”, „Apceļosim Latviju”, „Augļu dārzi, sakņu dārzi, košumkrūmi”, 
gadskārtu ritumam veltītas izstādes - „ Pavasara svētki – Lieldienas”, „ Līgo vakara maģija un 
noslēpumi” u.c. Kopā 2014.gadā noorganizēti 5 tematiskie pasākumi un 30 izstādes. 
Lai rastu iespēju papildināt bibliotēkas grāmatu fondu ar jaunāko, saturā daudzveidīgu un 
kvalitatīvu literatūru, bibliotēka piedalījās Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. 

Tadenavas bibliotēka apkalpo salīdzinoši nelielu iedzīvotāju skaitu, no kuriem lielākā daļa 
ir pensionāri. Tiek nodrošināti visi bibliotēkas pakalpojumi, tai skaitā mūsdienu prasībām atbilstoša 
datortehnikas un interneta resursu pieejamība.  

2014.gadā ņemta aktīva dalība Lauku bibliotēku atbalsta biedrības rīkotajos „Grāmatu 
svētkos”, kas 2014.gadā notika Dunavā. Tās ietvaros interesentiem tika organizēta ekskursija uz 
Tadenavu, kuras laikā apskatīts Raiņa muzejs, bibliotēka.   

Tadenavas klubā organizēta diskusija „Ar grāmatu par grāmatu” par M. Šneideres darbu 
„Lilita Bērziņa. Dēļ tavu acu liesmām”. Pasākumā piedalījās grāmatas autore, aktrise Dz. Klētniece, 
akordeonists M. Balaško. Organizēta pēcpusdiena ar  dzejas lasījumiem, kas veltīta Starptautiskajai 
sieviešu dienai - „Jūs visu lietu pamatskaņa”.  

 Sarīkotas 11  tematiskās un grāmatu izstādes. Tās veltītas Ē. Valteram, Dz. Žuravskai, 
1991.gada barikāžu atcerei, Triju Zvaigžņu ordenim. Sarīkota Sveču dienai veltīta izstāde, 
fotoizstāde „Vasaras mirkļi”, krustdūrienā izšūto gleznu un rokdarbu izstāde. 

Rubeņu bibliotēkā jauni pakalpojumi rodas reizē ar jaunu informācijas tehnoloģiju 
ienākšanu un tāpēc tiek sekots, lai pakalpojumu attīstība neatpaliktu no moderno informācijas 
sistēmu pakalpojumu attīstības. Individuālā kārtā notiek apmeklētāju konsultēšana par iespējām 
izmantot elektroniskos informācijas līdzekļus un e-pakalpojumus. Bibliotēka palīdz pagasta 
pārvaldei un novada administrācijai popularizēt elektronisko dokumentu apriti u.c. elektroniskos 
pakalpojumus. 
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2014.gadā bibliotēkā notikuši četri tematiskie pasākumi un 19 izstādes. Pasākumos 
aktīvākie dalībnieki ir Rubeņu skolas skolēni. Sadarbībā ar vietējās NVO „Ūdenszīmes” vadītāju I. 
Jātnieci un S. Kukli notika pasākums, kurā viņas iepazīstināja ar dalību konkursā „Sieviete latviešu 
glezniecībā”, kur S. Kukle saņēma galveno balvu – ceļojumu uz Franciju. Labi apmeklēta bija  
tikšanās ar Dunavas skolas direktoru U. Varslavānu viņa krāto zvaniņu izstādē. 

Slates bibliotēkas atkārtota akreditācija notika 2014.gada 12.jūnijā, saņemot vietējās 
nozīmes bibliotēkas statusu uz nākamajiem pieciem gadiem. Bibliotēka nodrošina gan visa veida  
bibliotēkas  pakalpojumus, gan veic vietējā sabiedriskā centra funkcijas. Tā 2014.gadā kopā ar 
Slates radošo sievu pulciņu tika noorganizēta interešu kopu ,,Gardēdis”,  kur katrai sanākšanas 
reizei tiek plānota sava tēma. Interešu kopu izveidojām ar domu: labi, interesanti pavadīt laiku, 
apzināt Slates kulināro mantojumu.  

Bibliotēkā 2014.gadā notikuši 9 tematiski pasākumi un 17 literatūras izstādes 

Zasas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2014.gada 12.jūnijā līdz 2019. gada jūnijam. 2014.gadā 
uzsākts darbs integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā „Alise+”. Aktīva sadarbība ar kultūras 
namu, amatniecības centru „Rūme” un pagasta pārvaldi pasākumu sagatavošanā. Līdzdalība novada 
muzeja pasākumos, jo bibliotēkā uzkrāts plašs novadpētniecības materiāls. Tas 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. 2014.gadā bibliotēkā bija noorganizēti divi tematiskie pasākumi un 27 izstādes. 

 

10.2. Kultūras darbība 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2014.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 un pasākumi notiek Dignājas pamatskolā un pagasta 
pārvaldes zālē. Vasaras sezonā kultūras pasākumi notiek brīvdabā - Rubenes pagastā lielākā estrāde 
ar plašu parku un atpūtas vietu pie ūdenskrātuves, Dignājas pagastā –  estrāde, Ābeļu pagastā -  
estrāde, Leimaņu pagastā - Latvju zīmju parkā neliela  estrāde pasākumiem. Dunavas pagastā 
vasaras pasākumiem  iekārtota vieta pie Daugavas  plostnieku piemiņas akmens un laukumā pie 
Dunavas pamatskolas, Zasas pagastā – uz centrālā laukuma un laukumā pie a/c „ Rūme”, Kalna 
pagastā pie kultūras nama uz laukuma un rakstnieka A.Grīna piemiņas vietā. 

 Kultūras namos darbojas pašdarbības kolektīvi, notiek interešu kopu nodarbības, radošās 
darbnīcas, ir pieejamas galda spēles un sporta zāles, aprīkotas telpas ar trenažieriem iedzīvotāju 
aktīvai darbībai un veselīga dzīvesveida uzlabošanai.  Kopā novada kultūras un tautas namos 
darbojas aptuveni 384 dalībnieki. 

 
 

10.5. attēls. Pašdarbības kolektīvu skaits Jēkabpils novadā 2014. gadā 
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II Sēlijas Tautas mākslas godināšanas svētkos Salas novada Sēlpilī piedalījās folkloras 
kopas „ Kāre” ( Rubenes pagasts) un „ Dignojīši” ( Dignājas pagasts), deju kolektīvi- JDK „ Solis” ( 
Zasas pagasts), JDK „ Laude” ( Rubenes pagasts), VPDK „Rasa” ( Rubenes pagasts), VPDK „ 
Deldze” ( Leimaņu pagasts) un novada jauktais koris „ Putni” . 

 JDK Laude” ar kultūras programmu viesojās pie sadarbības  partneriem Parchimas pašvaldībā 
( Vācijā).  

Skates un konkursi. Kolektīvi piedalījās Jēkabpils apriņķa skatēs un ieguva Jēkabpils novada 
kultūras un izglītības pārvaldes diplomus -JDK „ Solis”- I pakāpe, JDK „ Laude”- II pakāpe, VPDK 
„ Rasa”- II pakāpe, VPDK , VPDK „ Deldze” – II pakāpe, VPDK „ Kaupre” – II pakāpe, VPDK „ 
Luste”- III pakāpe.  Jauktajam korim „ Putni”- II pakāpe. Vokālie ansambļi piedalījās starpnovadu 
sadziedāšanās pasākumā - skatē. Jēkabpils novadu skatē pārstāvēja 7 kolektīvi -   2 Rubenes, 2 
Ābeļu, Zasas, Kalna ,Leimaņu kultūras  namu vokālie ansambļi. Uz reģiona skati tika izvirzīti- 
Rubenes sieviešu vokālais ansamblis „ Kantilēna” un, Ābeļu vīru vokālais ansamblis „ Pieci+”, kur 
tika iegūta II pakāpe. Dramatiskie kolektīvi darbojas Ābeļu ,Zasas, Kalna, Leimaņu, Dignājas, 
Dunavas pagastos. Jēkabpils apriņķa amatierteātru skatē piedalījās Zasas, Kalna, Dunavas 
dramatiskie kolektīvi. Zasas kultūras nama dramatiskajam kolektīvam - I pakāpe, Kalna kultūras 
nama dramatiskajam kolektīvam- III pakāpe, Dunavas kultūras nama dramatiskajam kolektīvam- II 
pakāpe. 

Novadā notika tradīciju svētki- politiski represēto atceres pasākums, novada svētki, senioru 
svētki, stipro ģimeņu godināšanas pasākums, novada pašdarbības kolektīvu pateicības un atpūtas 
pasākums , zemnieku balle, Valsts svētku pasākums un koncerts. 2014.gadā  novadā notika gaismas 
akcija „ 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. 
Katru gadu novada dižgaru atcerei tiek rīkoti tematiski pasākumi- Ābeļu pagastā  J. Akurātera 
piemiņai, Kalna pagastā A.Grīna piemiņai,  Dunavas pagastā J.Raiņa muzejā Tadenava sadarbībā ar 
Memoriālo muzeju apvienību notika Muzeju nakts pasākums  un Dzejas dienas, kā arī lokālie 
pasākumi kultūras iestādēs.  

 2014.gadā piedāvātas dažādas rokdarbu un amatnieku darbu izstādes, daudzas saistošas 
pārvietojamās foto izstādes. Ar Jēkabpils novada kultūru, tradīcijām, amatnieku darbiem un 
rokdarbiem iepazinās arī ārzemju viesi no Rumānijas un Lietuvas, kuri novadu apmeklēja 
starptautisko projektu ietvaros.   

 Folkloras kopai „Dignojīši” bija aktīvs radošās darbības gads. Februārī sniedza 
koncertprogrammu starptautiskajā tūrisma izstādē- gadatirgū „Balttour 2014” izstāžu centrā 
Ķīpsala. Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika izdots disks  „ Pī Daugavas loba dzeive” un jūnijā 
notika diska atvēršanas svētki. Jūlijā piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā „ Baltica 2014” 
Viļņā.  Augustā folkloras kopa piedalījās Valsts Nacionālās bibliotēkas atklāšanas pasākumā Rīgā  
Sēlijas koncertā- sadziedāšanās pasākumā. 

 2014.gadā pabeigts iepriekšējā gadā iesāktais  LEADER projekts  Dignājas pagastā  „ 
Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana”. Centrā notiek izglītojošas nodarbības un 
radošās darbnīcas. 

Kultūras iestādēs liela uzmanība veltīta mūžizglītībai. Iedzīvotājiem  nozīmīgs ieguvums  
piedaloties festivālos , semināros, apmācībās, iepazīstot citu tautu kultūru, tradīcijas. 

2014.gadā noslēdzās ES Mūžizglītības Comenius apakšprogrammas reģionālās 
partnerības  projekts „ Cross border cooperation between reģions in Latvia and Romania to 
improve educational offer” /COACTION/ ( Pārrobežu sadarbība starp reģioniem  Latvijā un 
Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlaboša notikanā).  ar starptautisku pasākumu Rubenes kultūras 
namā. Šī  projekta ietvaros kultūras namā notika svešvalodas ( angļu valoda) apmācības, izstādes, 
izpētes pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni, tika veiktas materiālu iegādes, nodrošinot 
aprīkojumu mācību telpai. 2014.gadā tika uzsākts un realizēts pārrobežu sadarbības projekts  „ 
Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu 
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dzīvē). Projekta mērķis bija stiprināt sadarbību starp pašvaldībām, veicināt sabiedrības interesi par 
kultūras mantojumu un tradīcijām. Akcents likts uz mūsdienu pieeju popularizējot kultūru un 
amatniecību. Projekta  ietvaros notika vairāki festivāli Latvijā un Lietuvā. Jūlijā VPDK “ Rasa” un 
folkloras kopa “Kāre”  piedalījās Jelgavas novada svētkos, sniedzot kultūras programmu.    Lietuvā, 
Telšu rajona Lokes pagastā Šatrijas pilskalnā  notika Starptautisks festivāls- amatnieku tirgus ar 
kultūras programmu un šajā festivālā piedalījās VPDK „ Deldze” un JDK „ Solis”. Zasā jūlijā 
notika festivāls „ Daugaviņa- māmulīte” ar projekta partneriem no Jelgavas novada un Lietuvas.  
Septembrī Šauļu  pilsētā notika Šauļu dienas. Programmā- koncerts un amatnieku gadatirgus “ 
Raibas tradīcijas”, kurā piedalījās  tautas deju kolektīvi – VPDK “ Rasa”, JDK “ Laude”. Pabarukai 
pašvaldībā notika amatnieku tirgus , kurā kultūras programmu sniedza VPDK “ Kaupre” un VPDK 
“ Luste”. amatnieki. Oktobrī Kalna pagastā notika festivāls “ No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” ar 
novada amatierkolektīviem, viesu kolektīviem no Jelgavas novada. Visos festivālos piedalījās a/c 
Rūme amatnieki. 

 
10.3. Sporta pasākumi 2014. gadā 

 
2014. gadā norisinājās ne tikai ikgadējie sporta pasākumi, bet arī aizsākās jaunas tradīcijas. 

Sporta aktivitātes organizētas dažādas, lai tās būtu piemērotas visu vecumu un dzimumu 
iedzīvotājiem. Sporta pasākumos varēja piedalīties ikviens sportot gribētājs. 

 
 

10.1. tabula 
Novada sporta pasākumu plāns 2014.gadā 

 
Nr. 
p.k. 

Pasākums Norises vieta Mēnesis 

1. Ziemas sporta diena Ābeļi Janvāris 
2. Zolītes čempionāts 2013./2014.g. 2. posms Kalna pagasts Janvāris 
3. Zolītes čempionāts 3. posms Dignāja Februāris 
4. Sniega diena Visas novada skolas Februāris 
5. Zolītes čempionāts 4. posms Leimaņi Marts 
6. Jēkabpils novada atklātais galda spēļu 

turnīrs 
Rubene Marts 

7. Zolītes čempionāts 5. posms Dunava Aprīlis 
8. Jēkabpils novada atklātais kauss volejbolā Zasa Aprīlis 
9. Zolītes čempionāts 6. posms Zasa Maijs 

10. Ģimeņu diena Rubene Maijs 
11. Zolītes čempionāta finālposms Dignāja Jūnijs 
12. Jēkabpils novada atklātais kauss tenisā Ābeļi Jūnijs, jūlijs 
13. Senioru aktīvās atpūtas diena Kalna pagasts Jūlijs 
14. Jēkabpils novada atklātais futbola kauss Dignāja Septembris 
15. Olimpiskā diena Visas novada skolas Septembris 
16. Spiningošanas sacensības Kalna pagasts Oktobris 
17. Lāčplēša dienas skrējiens Ābeļi Novembris 
18. Zolītes čempionāta 2014./2015.g. 1. posms Ābeļi Decembris 
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10.6 attēls. Jēkabpils novada Futbola kausa čempionāts Dignājā 
 

Gads iesākās ar sporta dienu Ābeļos un Zolītes čempionātu 2013/./2014. turnīru, kas 
turpinājās līdz jūnijam. Februārī tika organizēta sniega diena, lai gan sniegs bija deficīts un katrā 
pasākuma vietā tika pielietotas radošas idejas, lai šis pasākums norisinātos arī Jēkabpils novadā. 
Marta mēnesī galda spēļu cienītāji tikās Rubenes pagastā. Aprīlī bija iespēja visiem volejbola 
cienītājiem mērīties saviem spēkiem “Jēkabpils novada atklātais kauss volejbolā” Zasas pagasta 
sporta zālē. Maija mēnesi noslēdzām ar ģimeņu dienu un sportiskām aktivitātēm Rubenes pagastā. 
Jūnijā un jūlijā norisinājās tenisa čempionāts Ābeļu pagastā. Jūlijā tika aizsākta jauna tradīcija 
Senioru aktīvās atpūtas diena, kura norisinājās Kalna pagastā. Septembrī visi futbola cienītāji, kā 
jau ierasts, tikās Dignājas pagastā, kur notika piektais atklātais Jēkabpils novada Futbola kausa 
čempionāts. Septembrī notika pasākums, kurš tiek organizēts daudzās Latvijas skolās - “Olimpiskā 
diena”. Tajā popularizē Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principu sportā. 
Šajā pasākumā jau kārtējo gadu piedalījās visas Jēkabpils novada skolas. Oktobrī tika aicināti visi 
makšķerēšanas mīļotāji uz Kalna pagastu, kur risinājās spiningošanas sacensības. Lāčplēša dienā 
ikviens skriešanas sporta cienītājs tika gaidīts Ābeļu pagastā, kur norisinājās tradicionālais Lāčplēša 
skrējiens. 2014. gads noslēdzas ar Zolītes čempionāta 2014./2015. gada sezonas atklāšanu Ābeļu 
pagastā. 
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11. SOCIĀLAIS DIENESTS 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums 2014.gadā - sniegt sociālo palīdzību un sociālos 
pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Jēkabpils novada domes pieņemtajiem 
lēmumiem. 
Sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības budžets tiek izdalīts trīs sadaļās: 

� pašvaldības budžeta nodrošinātie sociālie pakalpojumi, kas sastāda  EUR 21709. Jēkabpils 
novadā ir sociālās aprūpes nams „Mežvijas”, kurā 2014.gadā dzīvoja 17 personas, kā arī 
pakalpojums aprūpe mājās, kuru saņēma 7 personas. Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
pakalpojumi 2014.gadā  izmantoja 1 persona; 

� pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām  un bērniem. Pašvaldības pirktie sociālie 
pakalpojumi sastāda  EUR 97789. 2014.gadā  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās uzturējās 36 pieaugušie un 3 bērni; 

� Pašvaldības sociālā palīdzība. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir  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 584 personas  par summu EUR 97661. 

Sociālajā dienestā darbojas 8 darbinieki, kas atbild par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību, kā arī 3 aprūpētājas, kas strādā Sociālās aprūpes namā „Mežvijas”. No visiem sociālajiem   
darbiniekiem 4 personām ir 2.līmeņa augstākā izglītība, 2 personām ir 1.līmeņa augstākā izglītība,  
Izvērtējot situācijas, nepieciešamības gadījumā  tiek izmantoti psihologa pakalpojumi, kurus 
saņēma 4 personas.  

Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti elektroniskās 
datu uzskaites „”ZZ Dats” Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA’’. Katru 
mēnesi tiek veikta budžeta izdevumu  analītiskā uzskaite.  

Dokumenti tiek reģistrēti pašvaldības lietvedības sistēmā „Namejs”. 
 

 
 
 

11.1. attēls. Sociālā dienesta dokumentu apgrozījums 2012. – 2014. gads 
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 Jēkabpils  novada 5 nepilngadīgie bērni, kuri cietuši  no prettiesiskām darbībām ir saņēmuši 
sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, bet 7 bērni saņēmuši sociālo rehabilitāciju institūcijā. 
  Ņemot vērā LR Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumus nr. 942 "Kārtība, 
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā", 2014.gadā invalīda asistenta 
pakalpojumu Jēkabpils novadā ir pieprasījušas un saņēmušas 14 personas par summu EUR 37 115. 
Novadā ieviests asistenta pavadoņa pakalpojums 8 personām, ko finansē valsts, pieņemti darbā 8 
pavadoņi asistenti. 

Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pieprasījuma tiek vākta un apkopota 
informācija, par izglītības vecuma bērniem, kuri nav minēti izglītības iestāžu sniegtajā informācijā. 

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.  

Sociālā dienesta darbiniekiem 2014.gadā ir organizēti  izglītojošie un informatīvie semināri, 
kuros bija dota iespēja pilnveidot zināšanas, trenēt prasmes komunikāciju veidošanā un saņemt 
supervīziju. Pašvaldība nodrošināja sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem konsultatīvu 
atbalstu (supervīzijas) 18 stundu apmērā, kas ir   saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 9. panta sesto daļu, kā arī apmeklēti profesionālās ievirzes semināri 24 stundu 
apmērā gadā katram sociālajam darbiniekam, par aktuālām tēmām, ko sniedz Latvijas pašvaldību 
Mācību centrs un sertificētas mācību iestādes, kā arī aprūpētājās apmeklēja semināru par 
gerontoloģijas tēmu. 

Novadā vienu reizi saņemts humānās palīdzības  sūtījums apģērbu, apavu  un sadzīves 
priekšmetu  veidā.  

 Risināmās problēmas sociālajā jomā novadā: 
� pašvaldībā nepieciešams plānot iespējas par 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; 
� atbalstīt audžuģimeņu izveidošanos Jēkabpils novadā; 
� darboties vecāku sociālo prasmju pilnveidošanā, organizēt atbalsta grupas, iesaistot 

NVO; 
� turpināt aprīkot jaunizveidotās telpas Sociālās aprūpes namā „Mežvijas ” ar mēbelēm, 

sadzīves tehniku un saimnieciskajiem priekšmetiem; 
� popularizēt sociālās aprūpes nama „Mežvijas ” pakalpojumu personām, kuras nesaņem 

sociālo pakalpojumu veidu - aprūpe mājās.  
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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. 

2014. gadā turpināta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 
- Laikrakstu „Brīvā Daugava”; 
- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”; 
-Raidstaciju „Radio 1”; 
- Vidusdaugavas televīziju; 
- Interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv. 

- Uzsākta sadarbība ar portāliem www.e-novads.lv un www.novados.lv. 
Minētajiem plašsaziņas līdzekļiem ik pārnedēļu 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 aģentūru LETA, laikrakstiem „Diena”, „Latvijas Avīze”, interneta 
portālu www.delfi.lv. 

Sadarbība turpinās arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs”, kur arī 2014. gada 
laikā ir ievietotas publikācijas par notikumiem Jēkabpils novadā, svarīgākā no tām - izdevumā par 
Sēliju. 

No reģionālajiem medijiem regulāru informāciju nodrošina faktiski visi, Vidusdaugavas 
televīzija speciāli Jēkabpils novadam veltītu sižetu sagatavo vienu reizi mēnesī; Radio 1 ziņas par 
Jēkabpils novada jaunumiem tiek raidītas vienu reizi 2 nedēļās. 

Informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi”. 
 Sākot ar 2009. gada oktobra mēnesi tika uzsākta novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un 

darbi” izdošana. 2014. gadā ir iznākuši 11 informatīvā izdevuma numuri, kas tiek sagatavoti ar 
intensitāti – vienu reizi mēnesī. Augusta/septembra mēnesim tika veltīts 1 numurs. Informatīvajā 
izdevumā ir apkopota informācija par novada domes sēdēs izskatītajiem jautājumiem un 
pieņemtajiem lēmumiem, ieviešamajiem projektiem, kultūras, izglītības un citu sfēru pasākumiem. 
Tāpat tika 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. 2014. gada laikā 
izdevuma tirāža bija 1400 eksemplāri mēnesī. Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publikācijas un statistika”. Iedzīvotājiem joprojām tiek piedāvāta 
pašvaldības informatīvā izdevuma saņemšana arī e-pastā. Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2011. 
gada aprīļa mēnesī, un līdz 2014. gada beigām to cilvēku skaits, kas saņem izdevumu elektroniskā 
formā, sastādīja 265. 

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: 

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

Novada mājaslapā var iepazīties arī ar pašvaldības kopējo raksturojumu, pārvaldes struktūru, 
publisko pārskatu, budžetu, un amatpersonu atalgojumu, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un 
to aprakstiem. 
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2014. gadā novada mājaslapa ieguva arī jaunu izskatu. Jaunās mājas lapas izstrādi veica 
pašvaldības datorspeciālists Andris Savickis ar kolēģu palīdzību, tādēļ lapas tapšanai netika tērēti 
finanšu līdzekļi. Arī lapas veidošanā izmantotās satura vadības sistēmas pirmkods ir brīvi pieejams 
– tas nozīmē, ka par to nav jāmaksā. Vecā mājas lapa bija novecojusi gan tehniski, gan vizuāli, jo tā 
bija veidota, izmantojot paštaisītu satura vadības sistēmu, kuras sākotnējais izstrādātājs neveica 

nekādus atjauninājumus. Jaunā lapa nodrošina 
gan ātrāku informācijas ieguvi, gan vieglāku lapas 
administrēšanu, gan modernu dizainu. Tāpat lapā 
ir daudz vienkāršāk pievienot jaunas funkcijas un 
mainīt esošās. Mājas lapas adrese palikusi 
iepriekšējā: www.jekabpilsnovads.lv. 

Sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ir apskatāmi 
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. 

Ielūkojoties sadaļā „Publiskie iepirkumi”, var uzzināt, kādas iegādes un pakalpojumu iepirkumus 
pašvaldība veic. Sadaļā „Izsoles”, savukārt, ir ievietota informācija par pašvaldības īpašumiem vai 
mantu, kas tiek pārdota. 

Sadaļā „Projekti” pieejama informācija par pašvaldībā aktuālākajiem un realizētajiem 
projektiem. 

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. Tāpat šajā sadaļā iespējams skatīt Zasas 
vidusskolas avīzīti „Baltais Ceļš” un „Rubeņu pamatskolas avīzi”. 

Sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” – uzzināt par novada biedrībām un interešu apvienībām. 
Sadaļā „Aktualitātes” tiek ievietota informācija par aktuālajiem notikumiem pašvaldībā – domes 

un komiteju sēdēm, sabiedriskajām apspriešanām, kultūras, sporta, nevalstiskā sektora pasākumiem. 
Sadaļā „Vide”, sadarbībā ar biedrību „Ūdenszīmes”, izveidota novada dižkoku karte. 
 

Sociālie tīkli. 

1. Novada draugiem.lv lapa 

2014. gada 3. janvārī tika izveidota novada draugiem.lv 
lapa http://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/, ar mērķi 
daudz ātrāk informēt plašāku iedzīvotāju loku, sniegt vairāk 
vizuālas informācijas, kā arī ļaut cilvēkiem komentēt 
notikumus un paust savu viedokli. 

Pārsvarā lapu apmeklē sievietes (71%, vīrieši 29%). Lapa 
2014. gadā sasniegusi līdz pat 2000 unikālu skatījumu 
nedēļā, kas nozīmē, ka šo lapu nedēļas laikā bija apskatījuši 
2000 dažādi cilvēki. Uz 2014. gada 31. decembri lapai jau regulāri sekoja 473 cilvēki. 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014. gadu  

60 

 

 

12.1. attēls. Novada draugiem.lv mājas lapas apmeklētāju vecuma un lapu 
skatījumu  rādītāji. 

 

2. Novada Twitter profils 

2014. gadā līdz ar draugiem.lv lapu tika izveidots arī novada Twiter 
konts, kā visātrākais un tiešākais saziņas veids. Šajā kontā dublējas novada 
draugiem.lv lapā publicētā informācija, kā arī nereti tiek ievietotas bildes, pa 
tiešo no pasākumiem, vai skati no novada dzīves. 

12.2. Sabiedrisko pasākumu rīkošana 
iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai 

Iedzīvotāju sapulces 
Aprīļa mēnesī tika rīkotas novada iedzīvotāju sapulces ar deputātu, administrācijas nodaļu vadītāju 
un speciālistu piedalīšanos. Apspriedēs tika skatīti tādi jautājumi, kā novada darbība tagad un rīt, 
pašvaldības pakalpojumu uzlabošana, valsts un pašvaldību autoceļi, kā arī dažādi citi. 
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Iedzīvotāju aptaujas 

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē un sekmētu 
sadarbību ar pašvaldību, izzinātu 
iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, 
Jēkabpils novada pašvaldība aprīlī 
aicināja piedalīties aptaujā par novada 
darbību un atbildēt uz jautājumiem. 
Aptauja bija anonīma, un tās rezultāti 
tika publicēti tikai apkopotā veidā. 
Anketā bija iespējams izteikt savu 
viedokli par tādām sfērām, kā: 
 novada administrācija, pagasta 
pārvalde, sociālais dienests, 
bāriņtiesa, izglītība, kultūra un 
infrastruktūra. 
Kopumā tika saņemtas 166 anketas.  
Aktīvākais dalībnieku skaits bija 
Kalna pagastā (12.2.attēls). 

 
                                                             12.2.attēls. Dalība 2014.gada iedzīvotāju aptaujā  

 
Jēkabpils novada pašvaldības NVO 2014. gada iniciatīvu konkurss 

Kā būtisks iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas faktors novadā atzīmējama Nevalstiskā 
sektora darbība, kur arī 2014. gada laikā tika realizētas svarīgas aktivitātes. 
Lielu atbalstu ikviena nevalstiskā organizācija (NVO) varēja saņemt, piedaloties novada 
pašvaldības rīkotajā konkursā, kas tika rīkots nu jau piekto gadu. 
Kopumā projektu konkursam tika atvēlēti EUR 4500. Tika saņemti 14 projektu pieteikumi. 1 
pieteikums tika noraidīts, jo tika iesniegts ārpus noteiktā termiņa. Finansējumu tika nolemts piešķirt 
13 biedrību un nodibinājumu iniciatīvām par kopējo summu EUR 4429,94. Atbalstu saņēma šādas 
biedrības: „Ābeļzieds, „Dzīves prasme”, nodibinājums „Mārtiņa fonds”, „Izaicini sevi”, „Cerību 
logi”, „Pūpols”, „Augšzemes lauku NVO apvienība”, „Ūdenszīmes”, „Noskaņa”, „Akācija Plus”, 
„HK Rubeņi”, „Sēļu pūrs”, „Ūsiņš”, Sporta klubs „Slīterāni”. Viena biedrība samazinātā 
finansējuma dēļ no projekta atteicās. 
Neizlietotie finanšu līdzekļi tika saglabāti nākamā gada budžetā, atbalstam ar NVO saistītiem 
pasākumiem. 
 
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. 
 
Konkurss „Jaunatnes inovācija 2014” 

Jēkabpils novada pašvaldība, pateicoties A/s „Swedbank” piešķirtajam finansējumam, 2014. 
gada nogalē rīkoja konkursu jauniešiem vecumā no 15 – 25 gadiem. Jauniešiem bija jāizstrādā ideja 
projektam jaunatnes jomā, kas būtu īstenojams Jēkabpils novadā. Konkursa uzvarētājiem bija 
iespēja tikt pie naudas balvām līdz pat EUR 100  vērtībā. 
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12.3.attēls. Konkursa „Jaunatnes inovācija 2014” uzvarētāji 
 

Konkurss tika rīkots divās kārtās. Pirmajā kārtā bija jāiesniedz īss idejas apraksts vienas lapas 
garumā. 5 labākie darbi tika virzīti uz otro kārtu, kur autoriem savas idejas bija jāizstrādā daudz 
detalizētāk un arī jāprezentē novada pašvaldības un bankas pārstāvjiem.  

10 – 15 minūšu laikā katram dalībniekam bija jāspēj paskaidrot sava projekta mērķus, 
uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, ieguvumu no projekta jauniešiem un novadam. Bija jāmāk 
pastāstīt par, viņaprāt, varbūtējām realizācijas iespējām, savu lomu idejas īstenošanā, un vai iesākto 
būtu iespējams turpināt arī citus gadus. Žūrijai bija arī iespēja uzdot dalībniekiem dažādus 
jautājumus.  

Vērtēšanas rezultātā 1. vietu un EUR 100 ieguva Ābeļu pamatskolas novadpētnieki. Skolēnu 
mērķis ir izstrādāt audiovizuālu materiālu, kurā apzinātas Ābeļu pagasta vēsturiskas un nozīmīgas 
vietas, dabas skati, liegumi, ievērojamas saimniecības un komercuzņēmumi, un piedāvāt tos iepazīt 
pagasta viesiem. Pie materiāla izveides aktīvi varētu darboties paši jaunieši un, ja izdotos, nākamos 
gadus, iesaistot novadpētniekus no citiem pagastiem, varētu izstrādāt tūrisma informatīvo materiālu 
visam Jēkabpils novadam. 

 2. vietu un EUR 70 ieguva Eva Strika, kuras mērķis ir piedāvāt Sēlijas novadu jauniešiem 
iepazīt vienam otra novadu, veidojot nometņu programmu, kas viņiem pašiem labāk interesētu. 

3. vietu un EUR 40 ieguva Jurgita Bareika, kas, sadarbojoties ar Dignājas jauniešiem, vēlas 
izveidot brīvdabas kinoteātri. Sadarbojoties ar kādu no filmu izplatītājiem vai Jēkabpils kino mītni, 
novada iedzīvotājiem varētu piedāvāt dažāda veida materiālu tepat uz vietas. Iegādātā tehnika 
varētu būt pārvietojama un izmantojama dažādām vajadzībām arī citviet novadā. 

Atzinību par dalību otrajā saņēma Gunas Pērkones un Madaras Jakubovskas darbi par projektu 
vadības kursu rīkošanu jauniešiem un atpūtas zonas un parka izveidi pie Ābeļu skolas. 

 

Iedzīvotāju pieņemšana 
Būtiskas 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 – 17:00. 
Tāpat Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, iedzīvotājus pieņem novada Sociālā dienesta vadītāja, Bāriņtiesa 

priekšsēdētāja un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Pieņemšanas laiki ir norādīti novada mājaslapā, 
sadaļā „Kontakti”. 

 
http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=223 
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13. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

Pašvaldībā turpinās darbs pie vadības un apkalpošanas struktūru pilnveidošanas. 2014.gadā 
novada administrācijā tika uzsāktas un ar 2015.gada janvāri ieviestas būtiskas strukturālas izmaiņas. 

� 2014.gada 31.jūlijā tiek pieņemts novada domes lēmums Nr.164 /protokola Nr.9/ par novada 
iestāžu reorganizāciju, kas paredz pagasta pārvalžu juridiskā statusa maiņu un centralizētās 
grāmatvedības ieviešanu. Tiek izveidota darba grupa, kas sagatavo priekšlikumus izmaiņu 
veikšanai saistošajos noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos. 

� Ar 2014.gada 28.augusta novada domes lēmumu Nr.187 /protokola Nr.10/ tiek apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr.17/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”. Nolikuma jaunā 
redakcija paredz astoņu administratīvo iestāžu vietā izveidot vienu iestādi ar septiņām 
struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm. To uzdevums ir nodrošināt pašvaldības sniegto 
pakalpojumu pieejamību visās pašvaldības teritoriālajās vienībās. Tiek apstiprināti jauni 
pagastu pārvalžu nolikumi, kas paredz to statusu, kompetenci, amatpersonu pilnvaras. 
Saistošo noteikumu un pārvalžu nolikumu jaunās redakcijas stājas spēkā no 2015.gada 
1.janvāra. 

� Pilnveidoti un jaunā redakcijā apstiprināti atsevišķu iestāžu nolikumi. Ar 2014.gada 
28.augusta novada domes lēmumu Nr.188 /protokola Nr.10/ apstiprināts „Iestādes 
„Jēkabpils novada pašvaldības administrācija” nolikums, ar lēmumu Nr.190 - Jēkabpils 
novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikums. Tā 1.4.punktā norādīts, ka Finanšu 
un ekonomikas nodaļa nodrošina centralizētu Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību finanšu un grāmatvedības uzskaiti. Ar 2014.gada 28.augusta novada domes 
lēmumu Nr.189 /protokola Nr.10/ pilnveidots novada Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļas nolikums. 

� Ar 2014.gada 25.septembra novada domes lēmumu Nr.226 /protokola Nr.11/ „Par amatu 
samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā” tiek apstiprinātas 
centralizētās grāmatvedības amatu vienības, noteiktas to slodzes un atalgojums no 
2015.gada 1.janvāra. Reorganizācijas rezultātā samazinātas 3,4 štata vienības grāmatvedības 
uzskaites jomā. Līdz ar reorganizāciju izmainīta arī budžeta plānošanas sistēma, ieviešot 
vienotas budžeta tāmes sociālajam dienestam, bāriņtiesai, optimizētas plānošanas 
struktūrvienības pagastu pārvaldēs. Veiktas arī citas strukturālas izmaiņas - pie īpašumu 
apsaimniekošanas un pakalpojumu nodaļas darbojas darba aizsardzības speciālisti, 
samazinot nepilna darba laika štata vienības struktūrvienībās un iestādēs, bet apkalpojot visu 
novada teritoriju centralizēti, atsakoties no ārpakalpojumiem. Nepilna laika kapu pārraugu 
amatu vienības pienākumos iekļautas pārvalžu vadītājiem un komunāliem darbiniekiem. 
Apvienoti sekretāru un kasieru nepilnas slodzes amati 5 pagastu pārvaldēs izveidojot 
vienotu apkalpojošā speciālista amatu. 

� Ar 2014.gada 27.novembra novada domes lēmumiem Nr.277 un Nr.278 /protokola Nr.13/ 
tiek pilnveidoti un jaunā redakcijā apstiprināti pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Rubenes 
aptieka” un SIA „Zasas aptieka” statūti. 

� Dokumentu aprites sistēmā „Namejs” tika izveidotas vai pilnveidotas jaunas sadaļas, kas 
pārskatāmi ļauj iepazīties ar darbinieku veicamajiem pienākumiem u.c. jauninājumi. 

� Regulāri notiek 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. 
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PIELIKUMI 

PIELIKUMS Nr. 1 
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Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi  
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata sadaļā 
Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2014. gada 
konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
SIA „PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS” 
Licence Nr. 8 
 
Nellija Pagrabniece  
Valdes priekšsēdētāja  
Zvērināta revidente  
Sertifikāts Nr. 87  
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
 
Nellija Pagrabniece, 29410230  
pagrabniece@gmail.com 
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PIELIKUMS Nr. 2 
 

 


