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IEVADS 
Jēkabpils novadam 2011.gads aizvadīts ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem, kas 

pierādījuši, ka mazas vai vidēji lielas pašvaldības var nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus 

iedzīvotājiem, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus – uzlabot sabiedrisko 

infrastruktūru, aktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos interešu kopās. 

 Viena no redzamākajām pārmaiņām ir, ka mūsu novadā ar aktīvo cilvēku darbu ir 

izveidojušās darbīgas biedrības, kas iesaistījušas cilvēkus, kas agrāk, varbūt, nevarēja 

izpausties, bet tagad kopā katrā pagasta teritorijā veic svētīgu un sabiedriski vajadzīgu darbu, 

piesaistot ievērojamus finanšu līdzekļus no Leader plus, ESF un citām programmām. Ar to 

tiek iegūta un stiprināta dažāda veida pieredze darbam un personīgai dzīvei. 

 Kā nākošo labo pārmaiņu var minēt, ka mūsu apkārtējā dzīves vides kvalitāte, kļūst 

pievilcīgāka. Pagājušajā gadā realizēts Dunavas ciema ūdenssaimniecības projekts, kas 

nodrošinās kvalitatīvu dzeramo ūdeni un uzlabos notekūdeņu attīrīšanu. 

 Vairāki pašvaldības iesniegtie Leader plus programmā un starptautiskie projekti dod 

novadam atpazīstamību un vērtīgu pieredzi darbam. 

 Noturīga tendence ir iedzīvotāju skaita strauja samazināšanās. 2011.gadā iedzīvotāju 

skaits samazinājies par 137 cilvēkiem, bet piedzimuši 34. 

 Nepārdomātā valsts rīcība sociālo pabalstu politikā veicinājusi pabalstu prasītāju 

skaitu, bet ne uz izglītošanās un darba meklēšanas virzienu. Svarīgākais ekonomiskās 

attīstības faktors vai priekšnoteikums – valsts autoceļi un to infrastruktūra ir uz sabrukšanas 

robežas, jo to renovācijai vēl arvien nav līdzekļu, degvielas akcīzes nodoklis tiek novirzīts 

citur un pieaugot smagā transporta kustībai, valsts reģionālie un vietējas nozīmes ceļi ir 

nožēlojami. To stāvoklis katru gadu pasliktinās. 

 Tas kopumā rada negatīvu ietekmi uz jaunu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību 

vadīšanu, uz jaunu cilvēku palikšanu laukos, uz teritorijas attīstības indeksu, kas 2010.gadā 

noteikts 0,271 un dod tikai 72.vietu starp novadu pašvaldībām. Tas nav pilnīgi objektīvs 

rādītājs, taču reālo situāciju parāda samērā labi. 

 

Būtiskākās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātu 

 

 Pārskata periodā pašvaldības darbībā nav notikušas ievērojamas pārmaiņas, un 

novada iestāžu darbība saglabājusies līdzšinējā darbībā, kas nodrošina iedzīvotājiem 

pakalpojumus iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai, izņemot dzimtsarakstu nodaļas sniegtos. 

Daudz tiek strādāts, lai dokumentu pārsūtīšana notiktu elektroniskā vidē, kas atļauj daudz 

ātrāk dokumentiem nokļūt apritē un savlaicīgāk notiktu to izskatīšana. Arvien vairāk arī 

iedzīvotāji izvēlas elektronisku informācijas saņemšanu. 

 Ar ES ERAF līdzekļiem realizēti projekti, kā „Dunavas ciema ūdenssaimniecības 

uzlabošana”, „Velo-gājēju celiņa izbūve Rubeņu ciemā”. Tika pabeigti arī Eiropas 

lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas finansētie projekti Rubeņos un Dunavā 

sporta laukumi, Dubultu ciemā, Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija. Iegūtais 

finansējums, kas tiek piesaistīts  infrastruktūras objektu sakārtošanai, ir vienīgā iespēja 

novadam pakāpeniski savest kārtībā izmantoto ēku īpašumus, iestādes, radot iespēju 

cilvēkiem tās pilnvērtīgi izmantot atpūtai un sevis pilnveidošanai. 
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 Sociālās spriedzes mazināšanai vērā ņemams atspaids bija projekta „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, 

kur nodarbinātas tika vidēji 58 personas. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 

Novada 2011.gads noslēdzās ar sekmīgu budžeta pārpildi, kas deva gada budžeta 

līdzekļu atlikumu LVL 666212. Valsts finanšu eksperti diezgan pārliecinoši runā, ka 

ekonomika „atveseļojas”, bezdarbs samazinās, tomēr lauku pašvaldībās šīs labās pārmaiņas 

vēl nejūt, kaut vai tāpēc, ka pašvaldībām, gan atvēlētie budžeta līdzekļi, ceļu un ielu 

uzturēšanas un atjaunošanas līdzekļi ir krasi samazināti. Tas liek būt piesardzīgiem 

2012.gadā ar izdevumu daļu, jo visas pakalpojumu un energoresursu cenas ievērojami 

pieaugušas.  

 Ar 2012.gadu ievērojami samazināta iespēja piedāvāt cilvēkiem darbu sabiedriski 

derīgajos darbos, ar apkures sezonas beigām - valsts finansējums dzīvokļa pabalstam, kas 

atstās iespaidu uz novada sociālā dienesta budžetu. 

 

Attīstības pasākumi un būtiskie riski, neskaidrības 

 

2012.gadā VARAM ministrijai tika iesniegts novada attīstības prioritāro projektu 

saraksts nākošajam plānošanas periodam no 2014. – 2020.gadiem. Šajā dokumentā ietverti 

realizējamie nākotnes projekti, kas vērsti uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu, uz ceļu 

infrastruktūras sakārtošanu, jo novada attīstības vislielākā problēma ir un paliek Valsts 

nozīmes autoceļu neapmierinošā kvalitāte, kas atstāj negatīvu ietekmi uzņēmējdarbības 

aktivizēšanai, kultūras pasākumu norisēm. Tā ir kā mūsdienām nesaprotama nolemtība, jo no 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” atbildēm nekādu iepriecinošu plānu nākotnei neesam saņēmuši. 

Līdz ar to zūd pašvaldības un uzņēmēju projektos ieguldīto līdzekļu atdeve. 

 Uz šo gadu pārceļas ūdens saimniecības projektu realizācija Rubeņu, Mežgales un 

Vidsalas ciematos. Pašlaik tiek realizēti ēku siltināšanas projekti – Rubeņu pirmsskolas 

mācību iestādes un Zasas pagasta pārvaldes administratīvā ēka. Atkārtoti izvērtēšanai tiks 

iesniegti slēgto atkritumu un izgāztuvju rekultivēšanas projekti. Visa veida būvniecības darbu 

izmaksas ir ievērojami pieaugušas, kas prasa atkārtotas iepirkumu procedūras. 

 Pašvaldības kapitālsabiedrību darbība iepriekšējā gadā nav bijusi pārāk veiksmīga. 

SIA „Zasas aptieka” strādājusi ar nelielu peļņu, pārējās – SIA „Rubenes aptieka”, SIA 

„Rubenītis” – ar zaudējumiem. Neskatoties uz dažādām negācijām, pārlieko birokrātiju un 

daudzu jaunu funkciju pārbīdi pašvaldībām, Jēkabpils novada administrācija kopā ar pagastu 

pārvaldēm turpinās sekmīgi pildīt noteiktās funkcijas, lai iedzīvotāji varētu saņemt 

kvalitatīvus pakalpojumus. 

 

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs                         Edvīns Meņķis 

 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors                         Jānis Subatiņš 
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1. Jēkabpils novada pašvaldība 

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 teritorijas platība: 90441,7 ha jeb 904 km
2 

 

Iedzīvotāju skaits: 5610 (pašvaldības dati uz 02.01.2012.) 

 

Iedzīvotāju blīvums: 6.2 cilvēki/km
2 

 

Administratīvais centrs: Jēkabpils (neatrodas novada teritorijā)  

 

Uzņēmējdarbība:  

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību 

(graudkopība, piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību. 

 

Teritorijas attīstības indekss: 

Jēkabpils novada teritorijas attīstības līmeņa indekss, salīdzinot ar 2010.gada 

vidējiem rādītājiem ir – 0,271 (pēc 2011.gada datiem salīdzinot 2010.gada vidējo rādītāju) – 

0,368  (pēc 2011.gada datiem salidzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem). 

  Starp 109 novadiem Jēkabpils novads ieņem 72.vietu. Teritorijas attīstības indekss ir 

vispārīgs rādītājs, kas parāda augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts 

sociālekonomiskā attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.  
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Zemes resursi: 

Lielu daļu novada teritorijas klāj meži – 48% no novada kopplatības. Meži ir viena no 

lielākajām novada izmantojamām dabas bagātībām. 

 

 
Attēls 1.1.1.: Zemes lietojuma struktūra 

 

 

 

 

 

IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA 

 

Salīdzinot iedzīvotāju skaitu Jēkabpils novadā no 2009.gada līdz 2012.gadam, tam ir 

vērojama tendence samazināties visos pagastos. Iedzīvotāju skaits 2011.gada laikā kopā 

novadā samazinājies par 137 iedzīvotājiem.  

1.1.1.tabula 

 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos 

 

Pagasts 2009.g. 2010.g. 2011.g 

Ābeļu 1007 995 996 

Dignājas 586 578 555 

Dunavas 784 750 718 

Kalna 714 700 687 

Leimaņu 564 564 546 

Rubenes 1205 1167 1120 

Zasas 1005 993 988 

Kopā 5865 5747 5610 
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1.1.1. attēls  Iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā

5865

5610

5747

2009.g. 2010.g. 2011.g

 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un 

mirušo skaitu. Jēkabpils novada pašvaldībā pārskata gadā kopā dzimuši 34 iedzīvotāji un 

miruši 97 iedzīvotāji . Jēkabpils novada pašvaldībā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir 

negatīvs – 63 iedzīvotāji. 

  

                1.1.2.tabula 

Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība pagastos 

 

 Pagasts Dzimuši Miruši 

 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Ābeļu 7 3 2 7 15 12 

Dignājas 7 5 1 8 3 13 

Dunavas 3 2 2 18 15 11 

Kalna 6 8 8 11 12 3 

Leimaņu 2 4 4 2 5 10 

Rubenes 5 4 5 25 18 30 

Zasas 8 5 12 12 15 18 

Kopā  38 31 34 83 83 97 

 

 

 

Analizējot iedzīvotāju vecuma struktūru pa pagastiem 1.1.2. attēlā (PMLP dati uz 

01.01.2012.) redzams, ka lielāko iedzīvotāju skaitu sastāda  iedzīvotāju skaits darbspējas 

vecumā. Jēkabpils novadā 2011.gadā demogrāfiskās slodzes līmenis  508 , tas ir, darbspējas 

vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām darbspējas 

vecumā.  
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1.1.2.attēls    Jēkabpils novada iedzīvotāju vecuma struktūra uz 01.01.2012 .

pēc darbspējas vecuma ( no =62)

darbspējas vecumam (no=15)

līdz darbspējas vecumam

 
  

1.2. 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 

1.3.  Domes deputāti un vadība 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome – 

pašvaldības lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 

izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Novada dome atbilstoši kompetencei ir 

atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

Jēkabpils novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notika 2009.gada 

6.jūnijā. Jēkabpils novada pašvaldības domē ievēlēti sekojoši deputāti: 
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1.3.1.tabula  

 

Jēkabpils novada domes deputāti 2011.gadā 

 

Nr.

p.k

. 

Vārds, uzvārds Ievēlēts no saraksta 

1. EdvīnsMeņķis Zaļo un Zemnieku savienība 

2. Aija Raginska Zaļo un Zemnieku savienība 

3. Aivars Vanags Zaļo un Zemnieku savienība 

4. Dzidra Jakovicka Zaļo un Zemnieku savienība 

5. Edmunds Erdlāns Zaļo un Zemnieku savienība 

6. Inga Martinova Zaļo un Zemnieku savienība 

7. Intra Kurme Zaļo un Zemnieku savienība 

8. Ilgvars Prodišķis Zaļo un Zemnieku savienība 

9. Māris Urbāns Zaļo un Zemnieku savienība 

10. Aldis Jasis Jaunais laiks 

11. Uldis Auzāns Jaunais laiks 

12. Ināra Blumberga Jaunais laiks 

13. Anita Lemaka Pilsoniskā savienība 

14. Anda Svarāne Tautas partija 

15. Gints Audzītis Visu Latvijai 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, amatā ar 01.07.2009. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Raginska, amatā ar 01.07.2009. 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, amatā ar 01.07.2009. 

 

1.3.2.tabula 

Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāju amatā apstiprināti 

 

1. Jānis Raubiška Dignājas pagasta pārvalde 

2. Andris Baltaruņķis Dunavas pagasta pārvalde 

3. Maruta Cankale  Kalna pagasta pārvalde 

4. Antons Tropiks  Leimaņu pagasta pārvalde 

5. Ivars Rubeniņš  Rubenes pagasta pārvalde 

6. Juris Krūmiņš Zasas pagasta pārvalde 

7. Raimonds Jaudzems Ābeļu pagasta pārvalde 

 

 

 

1.4. Domes pastāvīgās komitejas 

Lai nodrošinātu Jēkabpils novada pašvaldības darbību un izstrādātu novada domes 

lēmumu projektus, darbojas no novada pašvaldības deputātiem 2009.gada 1.jūlijā izveidotas 

pastāvīgās komitejas : 
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Finanšu komiteja 9 (deviņu) locekļu sastāvā: 

Priekšsēdētājs: Edvīns Meņķis  

Locekļi: Aija Raginska, Aivars Vanags, Ināra Blumberga, Anita Lemaka, Uldis Auzāns, Intra 

Kurme, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis  

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā: 

Priekšsēdētājs: Uldis Auzāns  

Locekļi: Ināra Blumberga, Dzidra Jakovicka, Inga Martinova, Aija Raginska, Anda Svarāne, 

Gints Audzītis. 
Attīstības un tautsaimniecības komiteja 7 (septiņu) locekļu sastāvā: 

Priekšsēdētājs: Aivars Vanags  

Locekļi: Intra Kurme, Edmunds Erdlāns, Aldis Jasis, Anita Lemaka, Gints Audzītis, Māris 

Urbāns 

 Domes komisijas 

Jēkabpils novada dome ar 2009.gada 23.jūliju ir izveidojusi un darbojas:  

 Iepirkuma komisija 9 (deviņu) locekļu sastāvā:  

Priekšsēdētāja Maruta Cankale  

Locekļi: Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Ilvija Daņiļeviča, Aina Daukste, Intra Kurme, 

Airīte Liepiņa, Jāzeps Šesters, Aivars Vanags 

Administratīvā komisija 7 (deviņu) locekļu sastāvā: 

Priekšsēdētāja Sandra Vecumniece,  

Locekļi: Rita Ušacka, Rita Baltaruņķe, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Gints Audzītis, 

Arnita Pore 

Ar 2009.gada 31.jūliju izveidota Interešu izglītības programmu un sporta skolu 

mērķdotāciju sadalīšanas komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā: 

Priekšsēdētāja Ludmila Bērziņa 

Locekļi: Anda Svarāne, Biruta Vaivode 

 

2009.gada 17.septembrī ievēlēta Jēkabpils novada vēlēšanu komisija 7 (septiņu)  locekļu 

sastāvā:  

Priekšsēdētājs Aleksandrs Vītols 

Locekļi: Velga Bruka, Inita Zaharevska, Ieva Valtere, Sarmīte Vanaga, Lolita Matuseviča,  

Vilnis Stūrītis. 

 

2009.gada 15.oktobrī izveidota Apbalvojumu piešķiršanas komisija 5 (piecu) locekļu 

sastāvā: 

Edvīns Meņķis, Intra Kurme, Inta Tomāne, Uldis Auzāns, Jānis Subatiņš. 

Jēkabpils novada domes struktūras shēma  - pielikums Nr.4. 
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1.5. Pašvaldības darbības virzieni,  mērķi un uzdevumi 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldibam”, Jēkabpils  novada pašvaldība  nodrošina 

pašvaldībai noteikto pastāvīgo  un deleģēto funkciju izpildi.  

Jēkabpils novada pašvaldībasgalvenais darbības virziens ir pašvaldības  darba un 

sniegto pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana.  

Pašvaldības mērķi: 

- organizēt kvalitatīvu komunalo pakalpojumu  sniegšanu iedzivotājiem 

- gādāt pašvaldības administrativās teritorijas labiekartošanu un sanitāro tīrību 

- veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību 

- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību 

- rūpēties par bezdarba samazināšanu 

 

Pašvaldības galvenie uzdevumi:  

- Informācijas par novada darbību novadīšana iedzīvotājiem un ierosinājumu, iniciatīvu 

uzklausīšana un izvērtēšana. Novada teritorijas sasniedzamība, pielietojot arī 

elektroniskos pakalpojumus 

- pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas nodrošināšana; 

- Sociālās palīdzības nodrošināšana novada iedzīvotājiem un bezdarbnieku iesaistīšana 

ES un Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos; 

- mērķtiecīgai un lietderīgai plānotu projektu līdzekļu izmantošanai,  vadīties no 

izstrādātās novada attīstības programmā noteiktajām novada attīstības prioritātēm 

- Eiropas Savienības un citu fondu, valsts programmu līdzekļu piesaistīšana novada 

pamatdarbības funkciju nodrošināšanai, tās infrastruktūras sakārtošanai, iniciatīvu 

atbalstam. 

 

 

 

 

 

1.6. Padotībā esošās iestādes 

Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu, kas apstiprināts ar Jēkabpils novada 

domes (09.07.2009. lēmumu, protokols nr.2.,1.§) un grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr.1 „ Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti Jēkabpils novada domes 

sēdē (2009.gada 17.decembrī, protokols Nr.10., 56.§) pašvaldības dome ir izveidojusi šādas 

iestādes: 

 Ābeļu pagasta pārvalde 

 Dignājas pagasta pārvalde 

 Dunavas pagasta pārvalde 

 Kalna pagasta pārvalde 
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 Leimaņu pagasta pārvalde 

 Rubenes pagasta pārvalde 

 Zasas pagasta pārvalde 

 Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldības administrācija) 

 Ābeļu pamatskola 

 Bērzgala pamatskola 

 Dignājas pamatskola 

 Dunavas pamatskola 

 Rubenes pamatskola 

 Zasas vidusskola 

 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 

 Ābeļu pagasta muzejs 

 Slates sabiedriskais centrs 

 Jēkabpils novada bāriņtiesa 

 Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa 

 Sociālais dienests 
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1.6.1.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības un piederošās kapitāla daļas 

 

Nr.p.k. 
kapitālsabiedrības 

nosaukums 

pašvaldībai 

piederošās 

kapitāldaļas 

darbības veids 

1. SIA „ Rubenes aptieka” 100 % 

medikamentu 

tirdzniecība vietējiem  

pagasta iedzīvotājiem 

2. SIA „ Zasas aptieka”  100 % 

medikamentu 

tirdzniecība vietējiem  

pagasta iedzīvotājiem 

3. SIA „Rubenītis” 100 % 

vietējās nozīmes 

pasažieru pārvadājumi 

Jēkabpils novadā 

4. 
SIA „ Vidusdaaugavas 

SPAAO” 

daļas nominālvērtība 

Ls1(viens lats)  

742 kapitāldaļas 

2,52 % 

atkritumu 

apsaimniekošana 

5. 
SIA „Jēkabpils autobusu 

parks”  

daļas nominālvērtība 

Ls1 (viens lats)  

132  007 

kapitāldaļas 12 % 

pārvadājumi 

 

 

 

1.7. Personāls 

 

 

Cilvēkresursu profesionālās un personības attīstības veicināšana ir svarīga personāla 

vadības funkcija. Jēkabpils novada pašvaldība  2011.gadā darbinieku profesionālajai 

attīstībai un kompetences paaugstināšanai nodrošināja semināru apmeklēšanu un  pieredzes 

apmaiņas pasākumus. Pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas pasākumi tika realizēti 

Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta „Kopienas pieeja pieaugušo nodarbināšanai 

laukos caur tūrismu” („A Community Approach to Engaging Disadvantaged Adults though 

Tourism”). 

Jēkabpils novada pašvaldībā kopā strādā 308,53 darbinieki, tai skaitā 109,44 

pedagogi. 
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1.7.1. tabula 

Amata vietu skaits Jēkabpils novada pašvaldībā uz 2011. gada 31.decembri 

 
nosaukums Novada  

administrācija 

Ābeļu  

pagasta  

pārvalde 

Dignājas 

pagasta 

pārvalde 

Dunavas 

pagasta 

pārvalde 

Kalna 

pagasta 

pārvalde 

Leimaņu 

pagasta 

pārvalde 

Rubenes 

pagasta  

pārvalde 

Zasas  

pagasta 

pārvalde 

pārvalde 20,5 13,6 10,6 13,4 10,1 12,05 14,45 25,4 

dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja 

0,5        

sociālais 

dienests 

1,5 

 

0,9 0,6 0,8 0,7 2,0 1,0 0.9 

bāriņtiesa 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0 0,4 0,4 

skola         

pedagogi(likmes)  22,01 14,66 9.81 0 10,1 19,26 33,6 

tehniskie 

darbinieki 

 8,55 9,4 3,2 0 4,0 12,99 13,5 

bibliotēkas 

vadītājs 

 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,75 1,75 

kultūras 

iestādes 

vadītājs 

 0,75 0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 

 

Pārskata gadā Jēkabpils novada pašvaldībā tika veikta darbinieku individuālās  

kvalifikācijas un prasmju  novērtēšana. 

2011.gadā novada administrācijā tika izveidotas amata vienības:  nodokļu 

administrators – 1,0  un sporta kordinators – 0,5. Dažādu iemeslu dēļ no darba atbrīvojās 3 

iestāžu vadītāji un 1 speciālists. 

 

 

2. Pašvaldības darbības rādītāji 
2.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izpilde 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžets apstiprināts 10.02.2011. 

protokols nr.2. 7.§ ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.1 „Par 

Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam”. Ar grozījumiem saistošie 

noteikumi Nr.6. apstiprināti 26.05.2011. , sēdes protokols Nr. 7,32.§;  ar grozījumiem 

saistošie noteikumi Nr.7. apstiprināti 21.07.2011. ,sēdes protokols Nr. 10, 11.§, ar 

grozījumiem saistošie noteikumi Nr.9. apstiprināti 22.09.2011. , sēdes protokols Nr. 12, 1.§, 

ar grozījumiem saistošie noteikumi Nr.13. apstiprināti 24.11.2011. , sēdes protokols Nr. 

16,17.§. 

     

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā ir Ls 3 546 

131, kas salīdzinājumā ar 2010.gadu ir palielinājušies par Ls 67 363  jeb 1,94%. Nodokļu 

ieņēmumi lielāki par 2,32%, kur lielāko pieaugumu  13,95% sastāda nekustamā īpašuma 
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nodoklis par zemi. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem Ls 4 722, nav būtisks 

nodokļu ieņēmumu pieaugumā. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.tabula  

Jēkabpils novada pašvaldības  2010.- 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu 

izpilde un 2012.gada plāns 
 

Rādītāja nosaukums 2010.gada 

budžeta 

ieņemumu  

izpilde Ls 

2011.gada 

budžeta 

ieņēmumu  

izpilde Ls 

budžeta 

izpilde 

pret 

iepriekšējo 

gadu % 

2012.gada  

budžeta 

ieņēmumi 

plāns Ls 

Ieņēmumi kopā 3478768 3546131 101,94 2701885 

Nodokļu ieņēmumi 990332 1 013 291 102,32 1095089 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļi 

819627 816 122 99,57 904659 

Īpašuma nodokļi 170705 197 169 115,50 190430 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

165422 188 506 113,95 178608 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām 

5283 3 941 74,60 5536 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par  

mājokļiem 

0 4 722 0,00 6286 

Nenodokļu 

ieņēmumi  

224916 315 690 140,36 113826 

valsts (pašvaldību) 

nodevas un 

kancelejas nodevas 

3127 2 795 89,38 3125 

Naudas sodi un 

sankcijas 

6155 5 982 97,19 4850 

Ieņēmumi no zemes, 

meža, īpašuma 

pārdošanas 

190815 204 559 107,20 95636 
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Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 

24819 102464 412,84 10215 

Maksas 

paklpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

191443 185326 96,80 196325 

Valsts budžeta 

transferti 

2007380 1 952 129 97,25 1204388 

Pašvaldības 

budžeta  transferti 

64697 79 695 123,18 92257 

 

 

 

Lielāko ieņēmumu pieaugumu sastāda nenodokļu ieņēmumi par Ls 90 774 jeb 

40,36%.  

Vislielāko nenodokļu ieņēmumu daļā  Ls 77 645 sastāda pārējie nenodokļu 

ieņēmumu , kur pārskata gadā  uzskaitīja  pašvaldības saņemto pievienotās vērtības nodokli  

par realizētajiem projektiem no Valsts ieņēmumu dienesta .  Nenodokļu ieņemumu daļā 

7,20% jeb Ls 13 744 pieaugumu sastāda ieņēmumi no pašvaldības zemes, meža un īpašuma 

pārdošanas. Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumi uz gada sākumu tiek iekļauti 

pamatbudžeta izdevumos.  

 

2.1.1. attēls Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada budžeta ieņēmumu 

struktūra

185326; 5%

maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmimi

315 690; 9%

nenodokļu ieņēmumi

1 952 129; 55%

valsts budžeta 

transferti

1 013 291; 29%

nodokļu ieņēmumu 

struktūra

79 695; 2%

pašvaldības budžeta 

transferti

 
 

 

 Ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 2011.gadā kopā  1 952 129 lati . 2011.gada 

budžeta ieņēmumu vairāk kā pusi t.i. 55% sastāda valsts budžeta transferti. Ieņēmumos no 

valsts budžeta transfertiem  lielākie ieņēmumi  ir dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda – Ls 714 257 jeb 37%. 

2011.gadā 37% sastāda ieņēmumi no projektu un pasākumu īstenošanas. Lielākie 

īstenotie projekti un pasākumi: 
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 Projekta „ Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” – Ls 84 966 

 Projekta „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošibas uzlabošanai Rubeņu 

ciemā” Ls 23 898 

 Projekta „Būvinženiera piesaiste Jēkabpils novada pašvaldībā” Ls 5 894 

 Projekta „Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai” Ls 1 708 

 Projekta „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā 

publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošani” Ls 9 255 

 Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos”  un „Atbalsts vispērējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai priotārajos mācību priekšmetos” Ls 53 531 

 Pārrobežu sadarbības programma nodrošināšanai amatniecības centrs „Rūme” 

Ls 30 717 

 Projekta „Siltumnīcu gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta 

administratīvajā ēkā” Ls 102 963 

 Projekta Comenius „European Chamber Music” Dignājas pamatskolā  Ls 7 

871 

 Ūdenssaimniecības projektu realizācija Dunavas, Rubenes un Zasas pagastos 

Ls 48 099 

ELFLA LEADER projektu un pasākumu īstenošanai Ls 344 302. 
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2.1.2. attēls Jēkabpils novada pašvaldības valsts budžeta transfertu struk tūra 2011.gadā

713 482; 

37%ieņēmumi no 

projektu un 

pasākumu 

īstenošanas

714 257; 

37%dotācija no 

pašvaldību finašu 

izlīdzināšanas 

fonda

19 732; 1%

1 010; 0%dotācija 

mācību grāmatu 

iegādei

40 349; 2%dotācija 

GMI un dzīvokļu 

pabalstu 

kompensācijai

2 666; 0%

dotācija skolēnu 

pārvadājumiem

4 558; 0%dotācija 

bŗīvpusdienām 

1.klasei

3 726; 0%interneta 

nodrošināšanai 

bibliotēkām

451 209; 

23%mērķdotācija 

pamata un 

vispārējas izglītības 

pedagogu darba 

samaksai un 

VSAOI1 140; 0% vētras 

seku likvidēšanai

 
 

Pārskata gadā nozīmīgu ieņēmumu daļu 29% sastāda nodokļu ieņēmumi. Novada 

pašvaldības nodokļu ieņēmumu struktūrā 81% sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi sastāda 19% . Nekustamā īpašuma nodokli par zemi, 

ēkām, mājokļiem administrē katra pagasta pārvalde.  

 

2.1.3. attēls Jēkabpils novada pašv aldības nodokļu ieņēmumu struktūra 2011.gadā

185326; 5%

maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmimi

315 690; 9%

nenodokļu ieņēmumi
1 952 129; 55%

valsts budžeta 

transferti

1 013 291; 29%

nodokļu ieņēmumu 

struktūra

79 695; 2%

pašvaldības budžeta 

transferti
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2.1.2. tabula 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 2010. – 2011.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un  

2012.gada plāns atbilstoši ekonomiskajām kategotijām 

 

 

 

Pamatbudžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā 

uzturēšanas izdevumi sastāda 81% un kapitālie izdevumi – 19%. Uzturēšanas izdevumi 

pārskata gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājušies par Ls 266 891. Uzturēšanas 

izdevumu palielinājums saistīts ar izdevumu pieaugumu atalgojumam, krājumu, 

energoresursu un materiālu iegādei, sociālajiem pabalstiem. 

Pārskata gadā pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām  kategorijām veido 

atalgojums Ls 1 094 796 jeb 42,11%. Attiecībā pret 2010.gadu izdevumi atalgojumam 

pārskata gadā ir par Ls 141 220 vairāk. Kapitālie izdevumi sastāda Ls 595 096 jeb 18,62%. 

Izdevumu pieaugums krājumu, energoresursu un materiālu iegādei, kas izskaidrojums 

ar cenu pieaugumu. 

Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām  Ls 699 212. 

 

 

 

 

 

Rādītāja nosaukums 

2010.gada 

budžeta  

izpilde Ls 

izdevum
u 

struktūra 
% 

2011.gada 

budžeta 

izpilde Ls 

izdevumu 
struktūra 

% 

2012.gada 

budžets 

plāns Ls 

izdevum
u 

struktūr
a % 

Uzturēšanas izdevumi 2332767 62,06 2599658 81,36 2486447 81,88 

Atalgojums 953576 40,88 1094796 42,11 1035333 41,64 

Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 237928 10,20 263086 10,12 278027 11,18 

Komandējumi un dienesta 
braucieni 6775 0,29 9414 0,36 18314 0,74 

Pakalpojumi 344893 14,78 338 001 13,00 414442 16,67 

Krājumi, 
materiāli,energoresursi, 
preces, biroja preces u n 
inventārs 304252 13,04 343855 13,23 341 171 13,72 

Izdevumi periodikas iegādei 3368 0,14 3855 0,15 4240 0,17 

Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 18299 0,78 11584 0,45 19580 0,79 

Procentu izdevumi 32619 1,40 30578 1,18 17803 0,72 

Sociālie pabalsti 236679 10,15 254558 9,79 183140 7,37 

Izdevumi par savstarpējiem  
norēķiniem 194378 8,33 249931 9,61 174397 7,01 

Kapitālie izdevumi 1425909 37,94 595096 18,62 550020 18,11 

Pārējie izdevumi, kas nav 
klasificēti iepriekš 0   518   100   

Izdevumi - kopā 3758676 100 3195272 100 3036567 100 
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2.1.3. tabula 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 2010. – 2011.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un  

2012.gada plāns atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
 

Rādītāja nosaukums 2010.gada budžeta 

izdevumu  izpilde Ls 
2011.gada budžeta 

izdevumu izpilde 
2012.gada budžeta 

izdevumu  plāns Ls 
Kopā izdevumi 3 758 676 3 195 272 3 036 567 

Vispārējie valdības 
dienesti 

582 606 407 143 450 782 

Sabiedriskā kārtība un 
drošiba 3 279 3381 4 136 

Ekonomiskā darbība 435 755 362 120 175 963 

Vides aizsardzība 60 974 138 897 92 178 

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 523 155 392 932 745 934 

Veselība 27 402 13 726 13 809 

Atpūta, kultūra un 
reliģija 528 507 340 795 342 220 

Izglītība 1 439 612 1 259 331 918 979 

Sociālā aizsardzība 157 386 276 947 292 566 

 

2.1.4.attēls Jēkabpils novada pašvaldības 2010.-2011.gada budžeta izdevumu izpilde un  

2012.gada plāns latos

582 606

3 279

435 755

60 974

523 155

27 402

528 507

1 439 612

157 386

407 143

3381

362 120

138 897

392 932

13 726

340 795

1 259 331

276 947

450 782

4 136

175 963

92 178

745 934

13 809

342 220

918 979

292 566

Vispārējie valdības

dienesti

Sabiedriskā kārtība un

drošiba

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un

reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

2010.gada budžeta izdevumu 

izpilde Ls 

2011.gada budžeta izdevumu

izpilde Ls

2012.gada budžeta izdevumu 

plāns Ls
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Vispārējie valdības dienesti 

 

                 2.1.4.tabula 

Vispārējie valdības dienesti izdevumi  2010.- 2011.gada izpilde un 2012.gada plāns 

 

Funkcionālā kategorija 
2010.gada 

izpilde  
2011.gada 

izpilde  

2011.gada 
izpilde 
pret 

iepriekšējo 
gadu % 

vispārējie valdības 
dienesti kopā  

582 606 407143 70 

t.sk.       

Izpildvara,finanšu un 
fiskālā darbība 

361 284 373 470 103 

Pašvaldības budžeta 
parāda darījumi 

34 067 33 513 98 

Transferti  185 012 0 0 

Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem 

2 243 160 7 

 

Funkcionālajā kategorijā - vispārējās valdības dienesti izdevumos veido izpildvara, 

finanšu un fiskālā darbības izdevumi, pašvaldības budžeta parāda darījumi, transferti, 

izdevumi neparedzētiem gadījumiem 

Pārskata gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem Ls 407 143 , kas ir mazāk 

par 30% jeb Ls 175 643. Izdevumu samazinājums pret iepriekšējo gadu ir transferti, jo 

pārskata gadā transfertu izdevumi uzskaitīti atbilstoši izglītības un sociālās aizsardzības 

funkcionālajām kategorijām. 

Izpildvaras, finanšu un fiskālās darbības izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras 

uzturēšanai, tai skaitā domes uzturēšanai, deputātu atalgojums, pagastu pārvalžu uzturēšana 

un darbinieku atlīdzība. 

Pārskata gadā salīdzinot ar ieriekšējo gadu izdevumi pieauguši izpildvara, finanšu un 

fiskālā darbība par 3% jeb 12 186 un sastāda Ls 373 470 jeb 11,7 % no kopējiem budžeta 

izdevumiem. Izdevumu būtiskākais pieaugums saistīts ar izdevumu pieaugumu darba 

samaksai, jo pamatojoties uz  likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu”  ieplānoti līdzekļi naudas balvu izmaksai.  

2011.gadā ieviesta  elektroniskās dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Tās mērķis 

ieviest vienotu lietvedības sistēmu visu pašvaldības iestāžu darbam, lai elektroniskā 

dokumentu aprite, izmantojot sistēmu „Namejs”, notiktu ne tikai pašvaldības administrācijā, 

bet arī spetiņās pagasta pārvaldēs, sešās  izglītības iestādēs. Sistēmas ieviešanas mērķis ir  

informācijas aprites uzlabošana, kā arī sistēma ir izvēlēta kā ērta vide elektronisko 

dokumentu sagatavošanai, parakstīšanai, nosūtīšanai un saglabāšanai.  
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Izglītība  

 

Jēkabpils novada izglītības iestāžu un funkciju nodrošināšanai pārskata gadā izlietoli 

Ls 1 259 331, jeb 39,4 % no kopējiem  izdevumiem. No izdevumiem izglītībai atlalgojuma   

un sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 660 159 jeb 52,4%  , kapitālie izdevumi Ls 208 839 

jeb 16,6%.  Kapitālajos izdevumos iekļauti projektu:  Ābeļu pagasta sporta zāles būvniecība,  

Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija, Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos, Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos izmaksas. 

Pārskata gada izdevumi izglītībā slīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par Ls 180 281 

mazāk, kas saistīts ar izmaksu samazinājumu kapitālajiem izdevumiem. 

Jēkabpils novada pašvaldības norēķinos ar citu pašvaldību par bērniem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā , bet kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes. 

Pārskata gadā Ls 115 277 jeb 9,2% no izdevumiem izglītībai. 
2
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Ls1 439 612

Ls 1 259 331

2.1.5. attēls Jēkabpils novada pašvaldības izdevumi izglītībai

 
2011./2012. mācību gadā novada teritorijā darbojas sešas vispārizglītojošas skolas; 

Ābeļu pamatskola, Bērzgala pamatskola, Dignājas pamatskola, Dunavas pamatskola, 

Rubenes pamatskola, Zasas vidusskola (483 skolēni). 

 Ar valsts budžeta mērķdotāciju Ls 15 485   Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu iesniegtās interešu izglītības programmas skolās, darbojas sekojoši interešu pulciņi: 

 

Ābeļu pamatskola – 1-4.klašu koris, vokālais ansamblis „Mazie ābolēni” , folkloras kopa 

„Mikalēni”, vieglatlētikas pulciņš 2.-9.klase, tautisko deju pulciņš „Žiperi”; 

 

Dignājas pamtskolā – folkloras kopa „ Dignōjīši”, mazpulki, 1.-9.klašu ansamblis, spēlēsim 

teātri; 

 

Dunavas pamatskola – Ansamblis, sporta pulciņš, kokapstrādes pulciņš, skatuves runa;  

 

Bērzgala pamatskola – 2.- 9. klašu sporta pulciņš, ansamblis, radošo darbu pulciņš 4.-7. 

klase, dramatiskais pulciņš, mūsdienu deju pulciņš;  
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Rubenes pamatskolā – 1.- 4.klašu deju kolektīvs, 1.- 4.klašu koris, 1.- 4.klašu vokālais 

ansamblis, 5.-9.klašu vokālais ansamblis, sporta pulciņš kokapstrādes pulciņš, jauno 

satiksmes dalībnieku pulciņš; 

 

Zasas vidusskola – 2.-3. klašu koris, 4.-9. klašu koris, 1.-2.klašu tautisko deju pulciņš, 3.-4. 

klašu tautisko deju pulciņš, 5.-6. klašu tautisko deju pulciņš, 7.-9. klašu tautisko deju pulciņš, 

10.-12.klašu tautisko deju pulciņš, ansamblis 2.-5.klase, sporta pulciņš, kokapstrādes pulciņš 

5.-9.klase, skolas avīze 5.-11.klase.  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1.5.tabula 

Jēkabpils novada skolēnu dalība un gūtie rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs (II posmā, 

reģionā un valstī) 2012.gadā 

           
N.   Dalība II posma olimp. Kopā II posma 30 olimpiādēs 

Ieguvuši 

godalg. vietas 

% no 

dalībn.kopsk. 

p.   
tik 

olimp. tik olimp. dalība dalībn. Iegūtās vietas 

k. Skola 

varēja 

pied. piedalījās % kopsk. 1 . 2 . 3 . atz. 

Jēkabpils novads 134 79 59,0 130 5 15 12 23 42,3 
1 

. Zasas vsk. 28 23 82,1 44 2 5 6 7 45,5 
2 

. Ābeļu psk. 21 12 57,1 20 0 2 2 2 30,0 
3 

. Bērzgala psk. 21 3 14,3 7 1 1 0 1 42,9 
4 

. Dignājas psk. 21 11 52,4 14 1 1 0 4 42,9 
5 

. Dunavas psk. 21 15 71,4 21 1 4 2 4 52,4 
6 

. Rubenes psk. 22 15 68,2 24 0 2 2 5 37,5 
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2.1.6.tabula 

 

Jēkabpils novada izglītības iestāžu skolēnu iegūtie rezultāti reģiona un valsts 

2011./2012.mācību gada olimpiādēs 

 

Olimpiāde (mācību 

priekšmets) 

Skolēna 

vārds 

uzvārds Skola Klase Skolotājs 

Dalība 

(nav 

iegūta 

godalga) 

Iegūtā 

vieta 

valstī reģ. 

Matemātika 
Sabīne 

Ozoliņa 

Zasas 

vsk. 
10 

Maija 

Lapiņa 
jā     

Publiskās runas konkurss 

(valstī) 

Mārtiņš 

Leitietis 

Zasas 

vsk. 
11 

Baiba 

Gabranova 
jā     

Skolēnu ZPD lasījumi 

(reģ.un valstī) 

Jānis 

Daudzvārds 

Zasas 

vsk. 
11 

Baiba 

Gabranova 
  3 . 2 . 

 

 

 

                                                                                                                

2.1.7. tabula 

 

Jēkabpils novada izglītības iestāžu skolēnu iegūtie rezultāti reģiona un valsts 

2011./2012.mācību gada interešu izgļītības konkursos 

 

 

 

Nr.p.k. Skola Skolēns Konkurss Valstī,reģionā  vieta 

1. 

Dignājas 

pamatskola 

Alīna 

Bikauniece 

Sēlijas novada tradicionālās 

dziedāšanas konkurss „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” Valsts konkurss 

(fināls) 

valstī 3 

2. 

Dignājas 

pamatskola 

Folkloras 

kopa 

„Dignojīši” 

Sēlijas novada tradicionālās 

muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 

2012" Valsts konkurss (fināls) 

valstī 2 

 

Sēlijas novada tradicionālo deju 

konkurss „Vedam danci 2012” 

Valsts konkurss (fināls) 

valstī 3 

Latviešu tautas dziesmu sacensības 

„Lakstīgala 2012” 

Kultūrvēsturiskais reģions  

reģionā 1 

3. 

Dignājas 

pamatskola 

Kristiāna 

Baltmane 

Sēlijas novada tradicionālās 

dziedāšanas konkurss „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” Valsts konkurss 

(fināls) 

valstī 3 
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4. 

Dignājas 

pamatskola 

Paula 

Pavāre 

Sēlijas novada tradicionālās 

dziedāšanas konkurss „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” Valsts konkurss 

(fināls) 

valstī 2 

5. 

Dignājas 

pamatskola 

Folkloras 

kopas 

„Dignojīši” 

mazā grupa 

Sēlijas novada tradicionālās 

dziedāšanas konkurss „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” Valsts konkurss 

(fināls) 

valstī 1 

6. 

Dignājas 

pamatskola 

Toms  

Jurgevičs 

Sēlijas novada tradicionālās 

dziedāšanas konkurss „Dziesmu 

dziedu, kāda bija” Valsts konkurss 

(fināls) 

valstī 2 

7. 

Zasas 

vidusskola 

Kristīne 

Semjonova 

Vizuālās mākslas konkurss „Toņi 

un pustoņi’’ reģions (Ilūkstē) 
reģionā 1 

8. 

 Zasas 

vidusskola 

 Laura 

Briede 

Vizuālās mākslas konkurss „Toņi 

un pustoņi’’ reģions (Ilūkstē) 
reģionā 1 

 

  

 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

 

Jēkabpils novada pašvaldības kultūras iestāžu uzturēšanai un funkciju nodrošināšanai 

izdevumi pārskata gadā Ls 340 795 jeb 11,2 % no kopējiem izdevumiem,  kas salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu ir par Ls 187 712 mazāk , kas saistīts ar izmaksu samazinājumu kapitālajiem 

izdevumiem. 2011.gadā turpinās darbs pie projekta „Kalna pagasta sabiedriskās ēkas 

„Doktorāts” rekonstrukcija”. 
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Ls 528 507

Ls 340 795

2.1.6.attēls Jēkabpils novada pašvaldības izdevumi kultūrai

 
 

Pagastu kultūras iestādes novada iedzīvotājiem piedāvā iespēju aktīvi un radoši 

pavadīt brīvo laiku 27 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos:  
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Ābeļu pagasts – amatierteātris, sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”, vīru ansamblis          

„Pieci +”; 

Dignājas pagasts – sieviešu ansamblis „ Madaras”, dramatiskais pulciņš, folkloras kopa 

„Dignōjīši” , 

Dunavas pagasts – sieviešu vokālais ansamblis „ Variācija” , vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„ Luste”, senjoru deju kopa „Cielavas”, 

Kalna pagasts – dramatiskais kolektīvs, līnijdejas, 

Leimaņu pagasts – ansamblis, 

Rubenes pagasts – deju kolektīvs „ Rasa”, ansamblis „Kantilēna”, ansamblis A”RE, bērnu 

ansamblis,bērnu teātra pulciņš, senjoru dāmu deju kopa „Peonijas”, folkloras kopa „Kāre”, 

sporta pulciņš; 

Zasas pagasts – jauniešu deju kolektīvs „Solis”, bērnu deju kolektīvs, sieviešu ansamblis, 

amatierteātris,  bērnu ansamblis „Smaidiņi”, bērnu dramatiskais kolektīvs. 

2011.gada oktobrī savu darbību uzsāka Jēkabpils novada koris „Putni” ar 54 

dalībniekiem no sešiem pagastiem. 

Novadā izveidojusies tradīcija kopējiem  svētkiem – Politiski represēto pasākums – 

martā; Novada svētki – maijā, Saimnieku – saimnieču diena – jūlijā , novada sporta svētki – 

augusts, Senioru diena – oktobrī. 

Kā būtiska tradīcija atzīmējama nu jau ikgadējā Pašvaldības Goda rakstu un 

Atzinības rakstu piešķiršana, kas notiek Valsts svētku pasākuma laikā 18. novembrī. 

2011.gadā Valsts svētku pasākums notika Leimaņu tautas namā,  Goda raksti un Atzinības 

raksti šī pasākuma laikā tika piešķirti 70 novada iedzīvotājiem šādās nominācijās: 

Skolotājs; Jaunietis; Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks; Sabiedriskais 

darbinieks; Uzņēmējs; Jubilārs; Ģimene.  

 

 

Attēlā – Goda rakstu nominācijā „Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks”  saņem 

Austra Boluža.  
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Attēlā – svētku pasākumā pirmo reizi uzstājas Jēkabpils novada jauktais koris „Putni”. 

                                         

 
 

Nozīmīgs  novada sabiedriskās dzīves pasākums ir ikgadējie Jēkabpils novada 

svētki. Svētku norises tiek plānotas atšķirīgās vietās katru gadu. 2011. Gadā Novada svētki 

tika atzīmēti Dignājas, Dunavas un Ābeļu pagastos. 

Tieši 2011. Gada svētki ir zīmīgi ar to, ka šo svētku laikā Dignājas Evanģēliski 

luteriskajā baznīcā tika iesvētīts Jēkabpils novada karogs.  

 
 

Novada svētku koncerts Dignājas estrādē 

 
 

Jēkabpils novadā sporta pasākumi pēc norises vietas –  
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 Dunavas pagasts -  „Zoles kauss”; makšķerēšanas sacensības: „Lielais loms”; Basketbols un 

lauku volejbola II posms; 

Dignājas pagasts - Jēkabpils novada futbola kauss; 

 Ābeļu pagasts - „18. novembra skrējiens”; 

Zasas pagasts -  vieglatlētika, „Lauku volejbola I posms”, Novada sporta svētki , Jēkabpils 

novada florbola kauss. 

  

Jēkabpils novada pašvaldības komanda piedalījās Viesītes pilsētas „Starpnovadu sporta 

svētkos” 

 

   Jēkabpils novada Dignājas pagastā februārī trešo reizi        

norisinājās zemnieku saimniecības „Kalnāres” kausa 

izcīņa skijoringā un ziemas   motokrosā. Tās rīkoja 

Dignājas pagasta motoklubs      “Slīterāni”. Šogad 

sacensībās piedalījās motoklubs „Elkšņi 95” no Ogres, 

„AZ Motosports” no Limbažiem, „Motosports RT” no 

Rīgas, „Valdlauči” un „Saldus motosports” no Saldus 

novada, „VV motosports” no Ogres, motosporta klubs 

„FFF” no Brocēniem un citas. 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas  

 

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā darbojas 11 pašvaldības publiskās  bibliotēkas. 

Pārskata gadā bibliotēkām nopirktas grāmatas   par Ls 5 017 , kas ir Ls 1 130 vairāk 

nekā iepriekšējā gadā. 

                  2.1.8. tabula 

Jēkabpils novada publisko bibliotēku darba rādītāji 2011.gadā 

 

Nosaukums Lasītāju skaits Apmeklējumu skaits Izsniegumu skaits 

Ābeļu bibliotēka 268 3 477 13 246 

Dignājas bibliotēka 212 5 129 7 747 

Dunavas bibliotēka 281 16 607 8 681 

Tadenavas bibliotēka 52 662 1 029 

Kalna bibliotēka 139 2 771 4 419 

Mežzemes bibliotēka 125 1 650 3 562 

Leimaņu bibliotēka 167 5 527 6 062 

Rubeņu bibliotēka 222 3 176 5 001 

Slates bibliotēka 96 2 152 3 481 

Liepu bibliotēka 75 1 466 5 104 

Zasas bibliotēka 135 10 320 5 850 

Kopā 1 772 52 937 64 182 
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2.1.7.attēls Jēkabpils novada publisko bibliotēku lasītāju skaits 2011.gadā

268

212

281

52

139

125

167

222

96

75

135

Ābeļu bibliotēka

Dignājas bibliotēka

Dunavas bibliotēka

Tadenavas bibliotēka

Kalna bibliotēka

Mežzemes bibliotēka

Leimaņu bibliotēka

Rubeņu bibliotēka

Slates bibliotēka

Liepu bibliotēka

Zasas bibliotēka

Lasītāju skaits

 
 

 

 

Sociālā aizsardzība 

 

Sociālā dienesta darbībā tiek ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, 

pašvaldības nolikums, sociālā dienesta nolikums, domes lēmumi, rīkojumi. Sociālā dienesta 

darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada budžeta līdzekļiem 

Sociālā dienesta darbu koordinē un vada Sociālā dienesta vadītāja.      

  Lai iedzīvotājiem sociālā darba speciālists būtu pieejams pēc iespējas tuvāk 

dzīvesvietai,  katrā pagasta pārvaldē pieņem sociālā dienesta  darbinieks, kura darba laiks ir 

saskaņots ar pagasta pārvaldes darba laiku.  

Pārskata gadā sociālās aizsardzības funkcijas nodrošināšanai budžeta izdevumi kopā 

Ls 276 947 , tai skaitā bāriņtiesas uzturēšanai Ls 46 721; atbalstam gados veciem cilvēkiem 

Ls 18 989; sociālā dienesta uzturēšanai un norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem Ls 

110 823; pārējām sociālajām funkcijām Ls 100 414. 

2011.gadā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus saņēmušas 847 personas. 

Trūcīgas personas statuss piešķirts 728 personām no 234 ģimenēm.  

Kopējie izdevumi, kas izlietoti 

 sociālā atbalsta pasākumiem sastāda Ls 172 337 

 sociālajai palīdzībai 2011.gadā izlietoti Ls 106 524  
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 2.1.9.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti iedzīvotājiem 

Rādītājs 

2010.gads 2011.gads 

Personu 

skaits 
Ls 

Personu 

skaits 
Ls 

 Sociālā palīdzība kopā  91 233  106 524 

tai skaitā     

pabalsts garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai 

368 55656 414 73 291 

dzīvokļa pabalsts 354 9200 479 9800 

pabalsts brīvpusdienām 264 3321 133 5928 

pabalsts veselības aprūpei 10 6854 1 150 

vienreizējais pabalsts ārkārtas 

situācijā 
19 8645 20 

9307 

pabalsts –sociālās garantijas 

bāreņiem un audžuģimenēm 7 7373 14 
8048 

pabalsts bērnu izglītībai, 

audzināšanai 9 184 0 
0 

 Novada pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi par 32 personām, summa – Ls 57 891   

 Novada pašvaldības nodrošināti sociālie pakalpojumi 80 personām par summu Ls 18 255                                                                                                                      

 Bezdarbnieku stipendijas - izmaksātas Ls 63 579 

Sociālais dienests sadarbībā ar Valsts Bērnu Fondu un sertificētiem psihologiem, ir 

radis iespēju 6 vardarbībā cietušiem bērniem sniegt rehabilitāciju dzīvesvietā.  

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu nodrošina piedalīties Eiropas Sociālā 

fonda  pasākumā „Darba prakse ar stipendiju”. 

Sociālais dienests nodrošina izsniegšanu trūcīgām personām AS„Latvenergo” 

dāvinājuma kartes  „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” elektrības patēriņa apmaksai 

vienai mājsaimniecībai. Pārskata gadā izsniegtas  98 elektrības norēķinu kartes par summu 

Ls 3 641.  

Lai kvalitatīvi varētu veikt sociālo darbu ļoti laba sadarbība sociālā dienesta 

darbiniekiem ir ar mūsu novada bāriņtiesas darbiniekiem. Kopīgi risinot dažādas problēmas 

ģimenēs, esam veikuši padziļinātu darbu ar riska ģimenēm, sastādot ģimenes palīdzības un 

atbalsta programmas, snieguši atzinumus par vecāku spējām rūpēties par bērniem Jēkabpils 

novada bāriņtiesai, kā arī citu novadu bāriņtiesām. 4 bērni, kuri atradušies ārpusģimenes 

aprūpē, tika ievietoti audžuģimenē, lai augtu ģimeniskā un labvēlīgā vidē.  

 2011.gadā  realizēts ELFLA Leader +  projekts „Krīzes centra Leimaņu pagastā 

aprīkošana un labiekārtošana” sociālā dienesta struktūrvienības - Ģimenes atbalsta un krīzes 

centra aprīkots ar mēbelēm un uzstādītas sadzīvei nepieciešamās ierīces . Ģimenes  atbalsta 

un krīzes centra pakalpojumus izmantoja 4 personas.  
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Bāriņtiesa 

 

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir izveidota 2009.gada 1.oktobrī, pamatojoties uz 

Jēkabpils novada domes sēdes lēmumu (2009.gada 20.augusta protokols Nr.5, 1§) (turpmāk 

tekstā – bāriņtiesa). Bāriņtiesa darbojas vadoties no saistošajiem normatīvajiem aktiem, 

publiskajiem tiesību principiem un saskaņā ar Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikumu, kurš 

apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu (protokols Nr.8, 35§). 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 4.panta otrajai daļai un 17.panta nosacījumiem, bāriņtiesa 

prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību, 

Bāriņtiesa, izpildot amata pienākumus septiņos Jēkabpils novada pagastos, ir pārņēmusi 

un iesākusi lietas, atbilstoši ierosinot administratīvo procesu, no kurām pārskata periodā 92 

lietas bija aktīvas, 

Viens no svarīgākajiem bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, 

nepieņemot negatīvus lēmumus administratīvā procesa dalībniekiem. Atbilstoši faktiskajai 

situācijai 2011.gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 28 lēmumus. 

Lai pieņemtu motivētus lēmumus, bāriņtiesa ir gatavojusi lietas, savācot materiālus: 

ziņas, informāciju un atzinumus no trešajām personām, veicot apsekošanas, sarunas.  

2011.gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 256 izejošos dokumentus lietu materiālu nodrošinājumam, 

veikusi aptuveni 1473 konsultācijas, pārrunas un 493 apsekošanas gan aprūpes iestādēs, gan 

ģimenēs.  

Saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem bāriņtiesu darba kontroli un uzraudzību 

veic Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.  

Veicot pārbaudi 2011.gada 14.janvārī, Jēkabpils novada bāriņtiesas darbs tika atzīts par ļoti 

labu.  

Arī 2012.gadā Jēkabpils novada bāriņtiesa veic darba uzdevumus atbilstoši saistošo 

normatīvo aktu prasībām un turpinās darbu pie izvirzītajām prioritātēm, tas ir, meklēs 

iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības bērniem nodrošināt ģimenisku vidi; atkārtoti 

uzrunās novada iedzīvotājus par audžuģimeņu izveidi; veiks papildus uzraudzību 

rīcībnespējīgo personu tiesību un mantisko interešu nodrošināšanai; sociālajam dienestam 

sniegs informāciju un piedalīsies darbā ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināti 

apstākļi bērnu izglītībai un audzināšanai 

 

 

Ekonomiskā darbība 

 

Ekonomiskās darbības izdevumi pārskata gadā samazinājušies par Ls 73 635 un 

sastāda Ls 362 120 jeb 11,3% no kopējiem budžeta izdevumiem. Izdevumu samazinājums 

saistīts ar izmaksu samazinājumu kapitālajiem izdevumiem. Izdevumi vispārējiem 

nodarbinātības pasākumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras projekta ietvaros, sastāda Ls 

90 721.  Vislielākos  izdevumus Ls 226 077jeb 73,5% sastāda izdevumi transportam, kur Ls 

132 287 -  kapitālie izdevumi - projekti Dignājas pagasta ceļa Skola-Dzilnas rekonstrukcija, 

velo-gājēju celiņš Rubenes pagastā. 
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Ls 435 755

Ls 362 120

2.1.7.attēlsJēkabpils novada pašvaldības izdevumi ekanomiskai darbībai
 

 

 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

 

Pārskata gadā teritoriju un mājokļu apsamniekošanas izmaksas Ls 392 932 jeb 

12,3%no kopējiem izdevumiem. Izdevumu samazinājums saistīts ar izmaksu samazinājumu 

kapitālajiem izdevumiem Ls 194 761. Kapitālo izdevumu izmaksas saistītas ar realizēto 

projektu skaita samazināšanos. 

 

2010.gada

izpilde 
2011.gada

izpilde 

Ls 523 155

Ls 392 932

2.1.8.attēls Jēkabpils novada pašvaldības izdevumi teritorijas un mājok ļu 

apsaimniekošanai
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2.2. Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta izpilde 

Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada speciālais budžets apstiprināts 10.02.2011. 

protokols nr.2,7.§ ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2 „Par 

Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam”. Sakarā ar nepieciešamību veikt 

korekcijas starp ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām 2011.gada laikā Jēkabpils 

novada domes apstiprinātajā speciālajā budžetā izdarīti grozījumi 21.07.2011. protokols 

nr.10,12.§ (noteikumi nr.8),  22.09.2011. protokols nr.12,2.§ (noteikumi nr.10), 22.12.2011. 

protokols Nr 17,32§. 

Speciālā budžeta ieņēmumus sastāda dabas resursu nodoklis, nenodokļu ieņēmumi un  

valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam.Pārskata gadā speciālā budžeta 

ieņēmumi sastāda Ls 144 086, tai skaitā valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 95,5% jeb Ls 

137 554. Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā ir lielāki par 15,6%, jo saņemta par Ls 19 

679 valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija vairāk. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2010.- 2011. gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde un 

2012.gada plāns  

Rādītāja nosaukums 

2010.gada 

budžeta 

ieņēmumi  

izpilde Ls  

2011.gada 

budžeta 

ieņēmumi  

izpilde Ls  

2012.gada 

budžeta 

ieņēmumi  

plāns Ls  

Ieņēmumi 124671 144086 98150 

Dabas resursu nodoklis  6556 6218 5000 

Nenodokļu ieņēmumi 210 214 137 

 Valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 117875 137554 93 013 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 23935 44836 54789 

Pavisam kopā 148647 188922 152939 

 

Speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā  sastāda  140 525 lati.  2011.gada  83 % 

speciālā budžeta līdzekļi izlietoti pakapojumiem par ceļu un ielu uzturēšanu. Izdevumi par 

savstarpējiem norēķiniem ir līdzfinansējums projektam „Ceļa Skola – Dzilnas posma 

rekonstrukcija Dignājas pagastā” .  Kapitālie izdevumi izlietoti pamatlīdzekļu iegādei Ls 7 

810 un pamatlīdzekļu izveidošanai, nepabeigtajai būvniecībai Ls 1 777. 
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2.2.2.tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2010.- 2011. gada speciālā budžeta izdevumu  izpilde un 

2012.gada plāns  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2011.gadā 

 
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieņēmumos sastāda Ls 1 013. Ziedojumi saņemti  

Ls 312,83 no fiziskām personām Ābeļu pamatskolai 170.gadu jubilejā, Ls 50 no SIA „Alko”; 

Ls 100 no SIA „Sedumi”; Ls 20 no zemnieku saimniecības „Stabiņi” ; Ls 30 no zemnieku 

saimniecības „Kārļi” Zasas kultūras nama pasākumam, Ls 500 no fiziskas personas piemiņas 

vietas Aleksandram Grīnam labiekārtošanai. 

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi Ls 893, tai skaitā kultūrai Ls 200; izglītībai Ls 

325; sociālā aizsardzība Ls 368. 

 

 

 

 

 

2.4. Jēkabpils novada pašvaldības informācija par 2012.gada budžetu 

 
Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžets 2012.gadam apstiprināts ar saistošajiem 

noteikumiem Nr.4.no 16.02.2012.gada sēdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.3) 

Jēkabpils novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i. izslēgti savstarpējie darījumi. 

Budžetu veido Jēkabpils novada administrācijas, finanšu un ekonomikas nodaļas un septiņu 

pagasta pārvalžu budžeti. 

 

 

Rādītāji 

2010.gada 
budžeta 
faktiskā 

izpilde Ls 

2011.gada 
budžeta  
faktiskā 
izpilde Ls 

2012.gada  
budžeta 
plāns Ls 

Uzturēšanas izdevumi 87 245 130 938 114 136 

Pakalpojumi 82 105 116 836 106 220 

Krājumi,materiāli,energoresursi,preces,biroja 
preces un inventārs 2 186 1 626 7 204 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 0 712 

Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem 2 954 12 476 0 

Kapitālie izdevumi 10 133 9 587 33 000 

Izdevumi- kopā 97 378 140 525 147 136 
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2.4.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts 

budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. 

Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 

„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” un likumā „Par valsts budžetu 

2012.gadam” atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem. 

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta  ieņēmumi  2012.gadā  plānoti  Ls 

2 701 885 apjomā , kas ir par Ls 844 246 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā.   

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls 666 212 plānotie finanšu resursi ir  Ls 

3 368 097. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls 172 412. Ieņēmumu 

prognozes izpildes rezultātā šis atlikums tiks novirzīts izdevumu segšanai un investīcijām 

novada attīstībai. Pēc 2.4.1.attēla redzams plānoto līdzekļu sadalījumu pa pagasta pārvaldēm 

un administrācijai. Lielākie līdzekļi Ls 792792 plānoti  administrācijai, jo iekļauts visu  

projektu finansējums. 

 

 

 

2.4.1.attēls Jēkabpils novada pašvaldības 2012. gada izdevumu sadalījums

Ābeļu pagasta 

pārvalde 306 816

Zasas pagasta 

pārvalde 468 900
Rubenes pagasta 

pārvalde 305 187

Leimaņu pagasta 

pārvalde 201 425

Kalna pagasta 

pārvalde 102 146

Dunavas pagasta 

pārvalde 185 196

Dignājas pagasta 

pārvalde  231 119

Administrācija 

792 792

 
 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts 

budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. 
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2.4.2. attēls Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada budžeta ieņēmumu struktūra

113826; 4%

nenodokļu 

ieņēmumi

92257; 3%

pašvaldības 

budžeta transfert

904659; 33%

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis

190430; 7%

īpašuma nodokļi

1204388; 46%

valsts budžeta 

transferti

196325; 7%

maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. 

Nodokļu ieņēmumus sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 904 659 un īpašuma nodokļi 

Ls 190 430. Šogad tie plānoti Ls 1 095 089 apjomā un ir 40.5% no kopējiem plānotajiem 

ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi plānoti par Ls 81 798  vairāk 

nekā 2011.gadā. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs nodokļu 

ieņēmumu veids un sastāda 33.5% no ieņēmumu kopējā apjoma.  

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu 

pārvaldes, šajā gadā plānots iekasēt Ls 190 430, kas budžeta ieņēmumos veido 7.0%.  

 

nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

178608

nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām 

5536

nekustamā īpašuma 

nodoklis par 

mājokļiem 6286

2.4.9.attēls Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  ieņēmumu 

struktūra 2012.gadā
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Šī nodokļa maksājumus veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, 

kas šajā gadā plānoti Ls 178 608 apjomā, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām – Ls 5 536 

un nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli Ls 6 286. 

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu 

ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no 

īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti Ls 113 826, tas ir 4.2% no 

kopējiemieņēmumiem. Lielākie ieņēmumi Ls 95 636 no īpašuma pārdošanas , ko veido 

ieņēmumi no grants pārdošanas Ls 50 836, ieņēmumi no zemes pārdošanas saskaņā ar 

noslēgto līgumu Ls 800 un ieņēmumi no cirsmas pārdošanas Ls 44 000. 

  

2.4.4. attēls Jēkabpils novada pašvaldības nenodok ļu ieņēmumu struktūra 

2012.gadā

naudas sodi un 

sankcijas Ls 

4850; 4%

pārējie 

nenodokļu 

ieņēmumi Ls 

10215; 9%

ieņēmumi no 

īpašumu 

pārdošanas Ls 

95636; 84%

valsts 

pašvaldību 

nodevas un 

kancelejas 

nodevas Ls 

3125; 3%

 
 

 

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi 2012.gada budžetā plānoti Ls 196 

325, tas sastāda 7.3% no kopējiem ieņēmumiem. 

Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no 

citām pašvaldībām un valsts budžeta. 2012. gadā tie plānoti Ls 1 296 645 apjomā, kas sastāda 

48.0%.  Lielāko šo ieņēmumu daļu veido dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

Ls 634 258, valsts mērķdotācija pedagogu  atlīdzībai vispārējai un vidējai izglītībai Ls 267 

968, valsts mērķdotācija pedagogu  atlīdzībai piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai Ls 13 032, 

interešu izglītībai Ls 9 767, kā arī dotācija pirmklasnieku ēdināšanai Ls 2736, izmaksātā 

GMI un dzīvokļa pabalsta kompensācija Ls 38 910. Transfertu ieņēmumi projektu 

īstenošanai plānoti Ls 138  799. 

Pašvaldību budžeta transfertu plānoti ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības 

funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības 
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iestādes un mācās vispārizglītojošajās skolās, šie ieņēmumi sastāda Ls 36 000, šajā sadaļā arī 

plānoti ieņēmumi no citiem novadiem par Izglītības un kultūras pārvaldes sniegtajiem 

pakalpojumiem un rīkotajiem starpnovadu pasākumiem un sastāda Ls 35 457. 

 

 

 

 

 

2.4.2. PAMATBUDŽETA  IZDEVUMI 

 

 

Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 

„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, 

ņemot vērā 13.12.2009. grozījumus Nr.1404 un Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”  un apstiprinātajai Attīstības programmai 

2012.-2018.gadam. Atbilstoši Attīstības programmai galvenās prioritātes 2012.gadā un 

turpmākajos gados ir: 

1. Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības nodrošināšana un attīstība; 

2. Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība; 

3. Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta  attīstība; 

4. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība. 

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2012. gadā plānoti Ls 3 036 567 , kas 

ir par Ls 158 705 mazāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda Ls 2 486 547, jeb 

81.9 % no kopējiem izdevumiem, izdevumi kapitālajiem izdevumiem sastāda Ls 550 020 jeb 

18.1% no kopējiem izdevumiem. 

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls 866 940 

apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls 310 600, Dignājas pagasta pārvaldei Ls 223 371, 

Dunavas pagasta pārvaldei Ls 254 837, Kalna pagasta pārvaldei Ls 114 532, Leimaņu 

pagasta pārvaldei Ls 236 425, Rubenes pagasta pārvaldei Ls 326 909, Zasas pagasta 

pārvaldei Ls 480 217, finanšu un ekonomikas nodaļai Ls 2 011 649.  Konsolidācija veikta par 

Ls 1 788 913.  
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Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžeta funkcionālajām 

kategorijām. 

2.4.5.attēls Jēkabpils novada pašvaldības budžeta izdevumu atbilstoši

 funkcionālajām kategorijām 2012.gadam

Izglītība

 Ls 918 979; 30%
Attpūta ,kultūra, 

reliģija 

Ls 342 220; 11%

veselība 

Ls 13 809; 0%

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

Ls745 934; 25%

sabiedriskā 

kārtība un 

drošiba4 136; 0%

ekonomiskā 

darbība Ls  175 

963; 6%

vides aizsardzība 

Ls92 178; 3%

vispērējie valdības 

dienesti Ls 450 

782; 15%sociālā 

aizsardzība Ls 

292 566; 10%

 
 

Vispārējo valdības dienests - plānoti izdevumi izpildvaras uzturēšanai  Ls 401 120 (13,25 

% no izdevumiem),.tai skaitā  

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām paredzēts Ls 270 680, šajos 

izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras uzturēšanai, t.sk. domes uzturēšanai, deputātu 

atalgojumam, pārvalžu uzturēšanai un darbinieku algošanai, pabalstu izmaksai bijušajiem 

pensionētajiem pagastu priekšsēdētājiem Ls 5 941. Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti Ls 

9 000 -  mēbeļu, datoru, kopētāju iegādei.  

Pagastu pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas 

izdevumiem paredzēts finansējums Ls 130 440. 

Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls 19 500, šajā summā ietilpst 

kredītu procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu 

apkalpošanu. 

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā plānoti Ls 30 162. 

2012. gada budžetā ir iekļauts finansējums aizdevumu atmaksai Ls 159 118. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā 2012.gadā 

plānoti  Ls 4 136 -  Kalna pagasta pārvaldei, Rubenes pagasta pārvaldei ugunsdzēsības 

automašīnas uzturēšanai un samaksai par Civilās aizsardzības dienesta uzturēšanu saskaņā ar 

noslēgto pakalpojumu līgumu. 

Ekonomiskā darbība  plānoti Ls 175 963 – Nodarbinātības valsts aģentūras projekts 

„Algotie sabiedriskie darbi” –Ls 24 750, autotransporta uzturēšanas izmaksas Ls 105 645. 
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Vides aizsadzībai plānoti Ls 92 178 - Atkritumu apsaimniekošanai Ls 29 094, no 

tiem Ls 3 750 Kalna un Leimaņu pagasta pārvaldei projektu izstrādei atkritumu izgāztuvju 

rekultivācijai; Notekūdeņu apsaimniekošanai - Ls 48 234, no tiem Ls 20 436 

ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai Dunavas pagastā. Zasas un Rubenes parka 

apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls 14 850, no tiem Ls 600 sūkņa strūklakai un 

motorzāģa iegādei. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – plānoti izdevumi kopā Ls 745 934. 

Būtiski izdevumi: Mājokļu attīstībai - Ls 198 831, kas ir kapitālie izdevumi projekta 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu 

pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta administratīvajā ēkā” realizēšanai. 

  Teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēts finansējums Ls 30 536 apmērā, šajās 

izmaksas iekļautas novada administrācijas speciālistu uzturēšanas izmaksas šajā jomā Ls 23 

059 un projektu realizēšanas izdevumi „Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai” Ls 5 163 un 

LEADER projekta „Informācijas stendu izveide un uzstādīšana publiskās infrastruktūras 

uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā” Ls 2 314, datoru iegādei Ls 1 080. 

  Ūdensapgādes nodrošināšanai - Ls 92 536 apjomā. Līdzekļi plānoti ūdensapgādes 

tīklu rekonstrukcijai ES Kohēzijas fonda projekta ietvaros Dunavas pagastā Ls 52 571, 

tehniskā projekta izstrādei Leimaņu pagastā Ls 3 500 un Ls 1 800 Ābeļu pagastā akas 

izveidei pie „Slokām”. 

Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā - Ls 42 4031, tai skaitā   Kapitālie izdevumi  

Ls 157 743, no tiem Ls 2 275 plānoti datoru un lāzerprintera iegādei īpašumu nodaļas un 

zemes speciālistiem, Ls 6 500 plānots kapitālajam remontam ēkai Bebru ielā 108, Lauku 

konsultācijas centra telpām, Ls 49 000 finansējums papilddarbiem pārveidojot Zasas 

administratīvo ēku atbilstoši mācību vajadzībām, Ls 25 000 autotransporta iegādei 

administrācijas vajadzībām,  Ls 45 908 projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana 

Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” realizēšanai, Ls 1 030 augstspiediena 

mazgājamās iekārtas iegādei Zasas pagasta pārvaldei, Ls 21 500 Leimaņu pagasta mājai 

„Mežvijas” jumta uzlikšanai, Ls 680 ģeneratora iegādei Ābeļu pagastam un Ls 1 750 gājēju 

takas izveidošanai pie ieejas pagastmājā, Ls 500 motorzāģa iegādei malkas gatavošanai 

Dunavas pagastam, Ls 500 zāles pļāvēju iegādei Kalna pagastam, Ls 3 000 kapličas projekta 

izstrādei Rubenes pagastam. 

Veselība - Ambulatoro iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai budžetā plānoti 

izdevumi Ls 13 809. 

Atpūta,  kultūra,  reliģija - Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstībai un 

sporta attīstībai, kas 2012.gada budžeta plānoti izdevumi Ls 342 220,  

  Atpūtas un sporta pasākumiem plānoti Ls 11 966, no tiem Jēkabpils novada sporta 

pasākumiem Ls 2 907 saskaņā ar pasākumu plānu, Ls 3 064 sporta koordinatora uzturēšanai 

un Ls 5 995 LEADER projekta „Sporta centra izveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā 

iedzīvotāju veselības nostiprināšanai” realizēšanai. 

Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls 90 420, 

tajā skaitā Ls 1 600 saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem. 

Kapitālajiem izdevumiem plānoti Ls 7 350, kas ir grāmatu iegādei, plauktu iegādei un datora 

iegādei. 

Kultūras iestāžu izdevumiem plānoti līdzekļi Ls 163 008, no tiem kapitālajiem 

izdevumiem Ls 25 960, tajā skaitā Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” II kārtas 
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rekonstrukcijas darbiem Ls 25 000, Ls 260 atpūtas stūrīša iegādei Rubenes pagastam, Ls 700 

datora iegādei Dunavas pagastam. 

Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls 56 026, no tiem Ls 6 307 

amatniecības centra „Rūme” koordinatora uzturēšanai un Ls 3 797 LEADER projekta „Vides 

izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā”. Novada kultūras pasākumu rīkošanai 

saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu plānoti Ls 4 830, novada kora „Putni” uzturēšanas 

izdevumiem plānoti Ls 3 673, Ls 9 714 izglītības un kultūras pārvaldes plānotie starpnovadu 

izglītības un kultūras pasākumi, kur izdevumus kompensē novadi proporcionāli iedzīvotāju 

skaitam. 

Atbalstam biedrībām un nodibinājumiem projektu līdzfinansēšanai plānoti Ls 20 800, 

no tiem Ls 2 000 novada NVO konkursa atbalstam. 

Izglītība – plānoti izdevumi kopā Ls 918 979 

Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības nodrošināšanai un attīstībai, kas 

Attīstības programmā minēta kā galvenā prioritāte budžetā plānots lielākais finansējums Ls 

918 979 
Finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir Ls 672 384. 2011./2012. mācību gadā 

novadā darbojas 6 vispārizglītojošajās skolas (483 skolēni). Skolu uzturēšanas izdevumiem 

un pedagoģisko darbinieku darba samaksai plānoti līdzekļi Ls 625 381, tajā skaitā 

mērķdotācija Ls 290 767. Kapitālie izdevumi sastāda Ls 46 113, tajā  skaitā Projekta skolu 

informatizācija nodrošināšanai Ls 32263, traktoriņa iegādei zāles pļaušanai Ls 3 600, datoru 

iegādei Ls 2 000, darbgaldi zēnu mājturībai Ls 1 100 un Ls 800 grāmatu iegādei Ābeļu 

pamatskolā, Dignājas pamatskolai Ls 2 000 datorkomplekta, grāmatu fonda papildināšanai, 

videokameras un mikroskopa iegādei, Ls 700 Dunavas pamatskolai datora iegādei, Ls 200 

Bērzgala pamatskolai grāmatu fonda papildināšanai,  Rubenes pamatskolai Ls 650 grāmatu 

iegādei, Ls 2 000 apkures katla iegādei struktūrvienībai „Zelta sietiņš”, Ls 800 datoru iegādei 

datorklasei, Projekta nodrošināšanai „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” Ls 18 797.  

Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls 2 682 

Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta „Kopienas pieeja pieaugušo 

odarbināšanā laukos caur tūrismu” realizēšanai plānoti līdzekļi Ls 5 345. 

Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu 

pārvadājumiem un transfertu izdevumi plānoti līdzekļi Ls 202 039. Norēķinos ar citu 

pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, bet 

kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi Ls 115 300. 

Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls 36 529, tie plānoti Izglītības un kultūras 

pārvaldes uzturēšanai, ko proporcionāli iedzīvotāju skaitam sedz novadu pašvaldības. 

 

Sociālā aizsardzība – plānoti izdevumi kopā Ls 292 566 

 Atbalstam gados veciem cilvēkiem plānoti Ls 25 524, izdevumi Leimaņu veco ļaužu 

namam-pansijas uzturēšanai Ls 10 150, tajā skaitā ledusskapja iegādei Ls 300, Zasas pagasta 

pārvaldei mājas aprūpei Ls 4 882, veco ļaužu nama-pansijas darbinieku atlīdzībai Ls 10 492. 

Atbalstam ģimenēm ar bērniem plānoti Ls 46 180, tai skaitā Ls 3 600 pabalstiem 

audžuģimenēm, Ls 42 580 Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi. 

 Pabalstu izmaksai paredzēti līdzekļi Ls 112 740, no tiem GMI pabalstiem naudā Ls 

77 014, dzīvokļa pabalstiem Ls 12 050, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem 

saistošajiem noteikumiem Ls 23 676. 
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Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība plānoti Ls 108 122, kas ir Sociālā 

dienesta darbinieku uzturēšanas izmaksas un tai skaitā Ls 50 600 norēķiniem par novada 

iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, Ls 600 aprīkojuma iegādei sociālajam 

dzīvoklim Dignājas pagastā. 

 

 

 

 

2.4.3. Speciālā budžeta plānotie  ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības speciālais budžets 2012.gadam apstiprināts ar 

saistošajiem noteikumiem Nr.5. no 16.02.2012.gada sēdes lēmums Nr.82 (protokols Nr.3)  

 Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadam plānoti Ls 98 150 , kas ir par Ls 45 936 jeb 

46,8%  mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā.Lielākais speciālā budžeta ieņēmumu 

samazinājumu sastāda valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācijas samazinājums par Ls 44 451, 

nodokļu ieņēmumi kopā plānoti Ls 5 137, t.sk. dabas resursu nodoklis 2012.gadā plānots Ls 

5 000 

 

2.4.6.attēls Jēkabpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 

Ls 93 013; 95%

 valsts budžeta 

mēķdotācija ceļu 

fondam

Ls137; 0%

nenodokļu 

ieņēmumi

Ls 5000; 5%

dabas resursu 

nodoklis

 
 

Speciālā budžeta izdevumi 2012.gadā plānoti kopā Ls 147 136, pakalpojumu 

apmaksai plānoti izlietot  Ls 106 220 (73%).Kapitālajiem izdevumiem plānoti  Ls 33 000 jeb 

4,4% no izdevumiem, no tiem Ls 20 000 projekta „Siltumnīcefektu gāžu emisiju 

samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanai” līdzfinansēšanai. 

Lielākos izdevumus sastāda izdevumi pakalpojumiem Ls 106 220 jeb 72,2% , no tiem 

izdevumi pakalpojumu apmaksai par ceļu uzturēšanu, satiksmes drošības uzlabošanu plānoti 

Ls 103 220. Izdevumi apkārtējās vides uzlabošanai un aizsardzībai plānoti Ls 10 204. 

Speciālajā budžetā plānots līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls 5 803. 
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2.4.7.attēls Jēkabpils novada pašvaldības speciālābudžeta 

izdevumu struktūra 2012.gads

Ls 712; 0%

nodokļu maksājumi

Ls 33 000; 22%

kapitālie izdevumi

Ls 7 204; 5%

krājumi,materiāli

Ls 106 220; 73%

pakalpojumi

 
 

 

2.4.4. Ziedojumi un dāvinājumi 
 

Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem 

iekļauts līdzekļu atlikums uz pārskata gada beigām Ls 1 328, ko plānots izlietot pakalpojumu 

apmaksai un materiālu iegādei A.Grīna piemiņas vietas labiekārtošanai Ls 500, dažādiem 

kultūras pasākumiem Ls 328, sociāla rakstura pasākumiem Ls 500. Atlikums uz gada beigām 

netiek plānots. 

 

 

 

3. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 
3.1.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Īpašuma veids Atlikusī bilances 

vērtība uz 31.12.2009. 

Ls 

Atlikusī bilances 

vērtība uz 31.12.2010. 

Ls 

Atlikusī bilances 

vērtība uz 

31.12.2011. Ls 

Dzīvojamās ēkas 276809 300810 313289 

Nedzīvojamās ēkas 1552828 2208658 2313355 

Transporta būves 2983957 2585550 2302839 

Zeme zem ēkām un 

būvēm 

125607 283800 260731 

Kultivētā zeme 192321 418886 437427 
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Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 

5700 19771 19771 

Pārējā zeme 597363 425807 417958 

Inženierbūves 307655 662760 620282 

Pārējais nekustamais 

īpašums 

5031 76981 718477 

Pazemes un bioloģiskie 

aktīvi 

1740133 1745902 1699392 

Mežaudzes 90572 136697 134794 

 

4. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas 

4.1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

 

Jēkabpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (pašvaldības 

līdzdalība 100%) uz 2011.gada beigām sastāda Ls 26 955. 

Gada laikā veikta ieguldījuma pārvērtēšana SIA „Rubenes aptieka” un ieguldījums 

samazinājies par  Ls 357 un uz gada beigām sastāda Ls 3 740 

Ieguldījumu vērtība palielināta SIA „Zasas aptieka” par Ls 162 un uz gada beigām 

sastāda Ls 7 368. 

Ieguldījumu vērtība pamatojoties uz darbības rādītājiem samazināta SIA „Rubenītis” 

par Ls 6 150 un uz gada beigām sastāda Ls 15 847. 

 

4.2. Pārējie finanšu ieguldījumi 

 

Pārējos finanšu ieguldījumos iekļauti SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Reģ.Nr. 

55403015551, 742 kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas vērtība Ls 1.00 par summu Ls 742 ar 

ieguldījuma 2.52%  un SIA „Jēkabpils autobusu parks” 132007 kapitāla daļas, vienas 

kapitāla daļas vērtība Ls 1.00 par summu Ls 132 007 ar ieguldījuma 12%. 

 

5. Pašvaldības finanšu saistības 

 
5.1.Aizņēmumi 

 

Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par 

kuriem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā 

laikā un apjomā 

2011.gadā veikta aizņēmumu atmaksa Ls 515 497 un aizņēmumu dzēsusi cita iestāde 

Lauku atbalsta dienests par  realizētajiem projektiem Ls 184 001. 
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5.1. tabula 

 

Jēkabpils  novada pašvaldības noslēgtie aizņēmuma līgumi. 

         

 

Aizde-

vējs 
Mērķis 

Parakstī

šanas 

datums 

Atmak

sas 

termiņš 

Aizņēm

uma 

summa 

Ls 

Parāds 

uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Parāds 

uz 

pārskat

a 

perioda 

beigām 

Valsts 

kase 

 

ERAF projekts 

Nr.3DP/3.2.1.3.2/10/APIA/CFLA/066/02

3 „Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes 

drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā” 

 

29.09. 

2011 

 

20.09. 

2021 

 

74 245 

 
0 

58 107 

 

Valsts 

kase 

 

Dunavas pagasta daudzfunkcionālā 

centra ēkas un teritorijas vienkāršotā 

rekonstrukcija 

06.07. 

2010 

 

20.06. 

2020 

 

78 549 

 

78 549 

 

14 371 

 

Swed-

bank 

Līzings 

 

Finanšu līzings 

 

15.09. 

2006 

 

30.09. 

2012 

 

8 900 

 

2 962 

 

1 305 

 

Valsts 

kase 

Dignājas pamatskolas siltumapgādes 

sistēmas modernizācija 

 

11.05. 

2007 

 

20.02. 

2027 

 

124 513 

 

31 641 

 
0 

Valsts 

kase 

Dignājas pagasta estrādes un atpūtas 

zonas vienkāršotā rekonstrukcija 

 

27.05. 

2010 

 

20.03. 

2020 

 

24 319 

 

23 099 

 

23 099 

 

Valsts 

kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa 

rekonstrukcija 

 

20.11. 

2006 

 

20.11. 

2031 

 

126 338 

 

106 098 

 

89 838 

 

Valsts 

kase 

Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas 

rekonstrukcija 

 

06.07. 

2010 

 

20.06. 

2020 

 

81 935 

 

81 935 

 

11 691 

 

Valsts 

kase 

Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu 

pagastā 

 

16.03. 

2006 

 

20.03. 

2021 

 

118 068 

 

10 205 

 
0 

Valsts 

kase 

Sporta laukuma rekonstrukcija un 

brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu 

pamatskolas teritorijā 

 

06.07. 

2010 

 

20.03. 

2030 

 

118 544 

 

118 544 

 
0 

Valsts 

kase 

Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve 

 

29.07. 

2010 

 

20.07. 

2030 

 

215 000 

 

215 000 

 

11 422 
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Valsts 

kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un 

energoefektivitātes paaugstināšana 

 

15.08. 

2005 

 

20.07. 

2025 

 

65 000 

 

49 610 

 

46 190 

 

Valsts 

kase 

Rubenes kultūras nama vienkāršotā 

rekonstrukcija 

 

19.05. 

2009 

 

20.04. 

2014 

 

45 816 

 

26 458 

 

18 894 

 

Valsts 

kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

 

01.07. 

2003 

 

20.03. 

2023 

 

30 000 

 

19 080 

 

17 520 

 

Valsts 

kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles 

celtniecība 

 

29.06. 

2004 

 

20.06. 

2024 

 

225 000 

 

196 000 

 

188 000 

 

Valsts 

kase 

Pagasta administratīvās ēkas iegāde un 

remonts 

(Zasas pagasts) 

17.09. 

2008 

 

20.09. 

2018 

 

55 000 

 

43 712 

 

38 068 

 

Valsts 

kase 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekts „Pārrobežu 

amatbiecības tīkls kā Latvijas-Lietuvas 

pierobežas teritorijas pievilcības 

veicinātājs” 

 

11.05. 

2009 

 

20.04. 

2029 

 

38 232 

 

6 270 

 
0 

Valsts 

kase 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projekts „Pārrobežu 

amatbiecības tīkls kā Latvijas-Lietuvas 

pierobežas teritorijas pievilcības 

veicinātājs” 

 

12.02. 

2010 

 

20.01. 

2030 

 

68 019 

 

68 019 

 

37 842 

 

Valsts 

kase 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība-rekonstrukcija un 

renovācija Jēkabpils rajona Zasas pagasta 

Zasas ciematā” 

 

27.05. 

2010 

 

20.01. 

2030 

 

36 061 

 

7 703 

 
0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekts „Zasas pagasta sporta 

laukuma un teritorijas vienkāršotā 

rekonstrukcija” 

 

06.07. 

2010 

 

20.06. 

2020 

 

37 992 

 

37 992 

 
0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekts nr.10-05-L32100-

000234 „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” 

labiekārtošana Kalna pagastā” 

 

10.06. 

2011 

 

20.05. 

2021 

 

19 440 

 
0 0 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta nr.10-05-L32100-

000007 „Rubenes pagasta sporta 

laukuma rekonstrukcija” 

 

10.06. 

2011 

 

20.05. 

2021 

 

64 733 

 
0 

9 312 
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Valsts 

kase 

ELFLA projekts Nr.11-05-L32100-

000018 „Kalna pagasta kultūras nama 

„Zītari” vienkāršota rekonstrukcija” 

 

05.08. 

2011 

 

20.07. 

2016 

 

32 950 

 
0 

 

 

32 756 

 

 

 

 

Valsts 

kase 

ERAF projekts 

nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/02

1 „Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas 

pagasta Dunavas ciemā” 

 

29.09. 

2011 

 

20.09. 

2021 

 

45 969 

 
0 0 

 KOPĀ 1 734 623 1 122 877 598 415 

 

 

 

5.2. Galvojumi 

5.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie  galvojuma līgumi 

            

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstī- 

šanas 

datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvotā 

aizņēmuma 

summa Ls 

Neatmaksātā 

summa, kurai 

nav iestājies 

maksāšanas 

termiņš (uz 

pārskata perioda 

beigām 

Finanšu 

ministrija 

Par valsts 
aizdevumu SIA 

"Vidusdaugavas 

SPAAO" 

SIA 

"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

13.12. 

2011 
20.12. 

2031 
6 397 6 397 

 Kopā 6 397 6 397 
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6. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 

 

6.1.Iepriekšējos divos gados veiktie, kā arī kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas 

attīstības plāna īstenošanā 

 

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes pieņemtajiem saistošiem noteikumiem Nr.8 

(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2009. gada 17. septembrī, prot. Nr. 6, 18.§) „Par 

Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem”, Jēkabpils novads ir pārņēmis esošos, Jēkabpils 

novada teritorijā ietilpstošo septiņu vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus. Jaunu , vienotu 

teritorijas plānojumu visai novada teritorijai pašvaldība uzsāks izstrādāt 2012.gada jūlijā. 

2009.gada 12.novembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu uzsākt Jēkabpils 

novada attīstības programmas izstrādi, kuras mērķis ir veicināt Jēkabpils novada attīstību.  

2011.gadā pašvaldība īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu „Jēkabpils novada 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 

novada attīstībai”, pieaicinot konsultantus SIA „Reģionālie projekti”, reģistrācijas 

nr.40003404474, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, izstrādāja un 2011.gada 

21.jūlija Jēkabpils novada domes sēdē (lēmums §22, protokols Nr.10) apstiprināja Jēkabpils 

novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam. 

Jēkabpils novada Attīstības programma ir vidēja termiņa (7 gadiem) politisks 

dokuments, kurā noteikta novada ilgtspējīgas attīstības vīzija, uzstādīti attīstības virzienu 

stratēģiskie mērķi, noteikti konkrēti uzdevumi un rīcības izvirzīto mērķu efektīvai 

sasniegšanai.  

Jēkabpils novada Attīstības programma ir pamats novada domes rīcību un investīciju 

mērķtiecīgai plānošanai, kā arī kalpo par pamatu vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. 

2012.gada pašvaldības publiskajam pārskatam tiks pievienots pirmais uzraudzības ziņojums 

par attīstības programmas ieviešanu.(Pielikumā Uzraudzības rādītāji par 2011.gadu un 

Darbības rezultātu rādītāji par 2011.gadu). 

 

 

 

6.2.Iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības 

programmas apspriešanā un pilnveidošanā 

 

 

Izstrādājot „Jēkabpils novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam” sabiedrības 

pārstāvji tika aicināti līdzdarboties attīstības programmas izstrādē: 

1. uzsākot attīstības programmas izstrādi – veicot anketēšanu un piedaloties 

iedzīvotāju sanāksmēs; 

2. attīstības programmas izstrādē – iesaistoties tematiskajās darba grupās, 

piedaloties publiskajā apspriešanā, sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs un 

sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma seminārā. 

2010.gadā pie Attīstības programmas izstrādes strādāja izveidotās 4 darba grupas, kas 

sastāvēja no pašvaldības darbiniekiem, deputātiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, 

iedzīvotājiem. 

Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta no 2011.gada 

30.maija līdz 28.jūnijam. Katrā no novada pagastiem tika organizēta sabiedriskās 
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apspriešanas sanāksme un viens kopsavilkuma seminārs notika Jēkabpilī. Kopumā Attīstības 

programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 65 iedzīvotāji, 

sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma seminārā piedalījās 30 dalībnieki. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti un ņemti vērā 25 priekšlikumi Attīstības 

programmas pilnveidošanai.  

 

2011.gadā tika uzsākts un apstiprināts viens detālplānojums Ābeļu pagasta īpašumam 

„Gārdiņi” (kadastra nr.56480010096), stājās spēkā 16.02.2012. 

 

2011.gadā notika divas būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas: 

1. „Liellopu fermas 400 lopiem būvniecība” Jēkabpils novada Kalna pagasta „Krasti”. 

Publiskās apspriešanas laikā no 12.12.2010. līdz 12.01.2011. netika saņemta neviena aptaujas 

anketa ar iedzīvotāju izteiktajiem viedokļiem par būvniecības ieceri. 2011.gada 20.janvārī 

Jēkabpils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.4 „Par sabiedriskās apspriešanas rezultātu 

pieņemšanu”. 

2. „Kokskaidu granulu rūpnīcas būvniecība Jēkabpils novada Ābeļu pagasta īpašumā 

„Radžu iela 1A”. Publiskās apspriešanas laikā no 20.12.2011. līdz 17.01.2012. tika saņemtas 

423 anketas, tai skaitā 5 anketas ar atbalstu plānotajai iecerei un 418 ar noraidošu attieksmi.  

Iedzīvotāji, kuri atbalsta ieceri, kā motivāciju ir minējuši jaunu darba vietu radīšanu , 

un ir norādījuši, ka rūpnīcas būvniecība ir laba iecere, bet ne konkrētajā teritorijā, tik tuvu 

klāt pie dzīvojamo māju rajona. 

Būvniecības ieceres neatbalstīšanas iemesli: 

1. plānotā rūpnīcas celtniecības vieta atrodas pārāk tuvu dzīvojamo māju rajonam; 

2. tiks mazināta iedzīvotāju dzīves apstākļu kvalitāte, ko izraisīs paaugstinātais 

trokšņu līmenis visas diennakts garumā, vibrācijas radītais diskomforts, kā arī no 

ražotnes izplūstošās smakas un koksnes putekļu emisijas; 

3. kravu transportēšanas rezultātā tiks bojātas Jēkabpils pilsētas ielas un piesārņota 

vide; 

4. iespējams iedzīvotāju veselības un vides apdraudējums Jēkabpils pilsētas 

teritorijā, kas saistīts ar emisiju pieaugumu no pašas ražotnes, galvenokārt cieto 

daļiņu – koksnes putekļu koncentrācijas pieaugums, 

5. izmeši, kas rodas koksnes žāvēšanas procesā satur fenolus, aldehīdus un citas 

bīstamas vielas. 

2012.gada 1.marta Jēkabpils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.91 „Par 

būvniecības ieceres „Kokskaidu granulu rūpnīcas būvniecība Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 

īpašumā „Radžu iela 1A” izskatīšanu”, kurā ir pieprasīta papildus informācija par 

būvniecības ieceri. 

 

6.3. 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 – 20, t.sk.: 

a. Fiziskajām personām izsniegtas – 7; 

b. Juridiskajām personām izsniegtas – 13. 
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2. izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura: 

a. būvatļaujas privāto dzīvojamo ēku rekonstrukcijai - nav; 

b. būvatļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai - nav; 

c. būvatļaujas saimniecības ēku būvniecībai un rekonstrukcijai - 10; 

d. būvatļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un 

rekonstrukcijai; - 3 

e. būvatļaujas meža ceļu, autoceļu, u.c. būvniecībai un rekonstrukcijai - 7 

3. akceptēto projektu skaits - 45; 

4. ekspluatācijā nodotie objekti - 10:  

a. objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības līdzekļiem (objekta 

nosaukums un kopējās izmaksas)kopā 839152,00 Ls: 

- ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība - rekonstrukcija un renovācija 

Zasas pag. Zasas ciemā – 37879,00 Ls; 

- autoceļa Nr.16 „Skola – Dzilnas” posma (0.00-0,22 km) rekonstrukcija 

Dignājas pag. – 18532,00 Ls; 

- Rubenes sporta laukuma rekonstrukcija Rubenes pag. – 77799,00 Ls; 

- Sēļu amatniecības centra „Rūme” 1.kārta (jaunbūve)  Zasas pag. – 107290,00 

Ls; 

- Velo-gājēju celiņa izbūve Rubenes pag. Rubeņu ciemā – 122165,00 Ls; 

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija c.Sudrabkalns, Dunavas pag. – 

6000,00 Ls; 

- Meža autoceļa „Krūkliņi” būvniecība Ābeļu meža iecirknī, Kalna pag. – 

469487,00 Ls 

b. ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā (objekta nosaukums, kopējās izmaksas) kopā – 

115000,00 Ls: 

- šķūnis un nojume (jaunbūve),Ābeļu pag. – 5000,00 Ls; 

- ģimenes māja ar garāžu (jaunbūve), Ābeļu pag. – 35000,00 Ls; 

- ģimenes māja (jaunbūve), Ābeļu pag. – 75000,00 Ls; 

 

Jēkabpils novada pašvaldības pārskata gadā izstrādāti projekti ERAF programmas 

aktivitātēs, Lauku ekonomikas dažādošanas programmā, un citās aktivitātēs. Pašvaldība 

2011.gadā turpina realizēt iepriekšējos periodos uzsāktos projektus.  

Ar projektiem, kuru realizācija noslēgusies 2011.gadā pašvaldība piesaistījusi ES 

fondu un pasākumu publisko finansējumu izglītības jomā 387 839 Ls apjomā, ekonomiskās 

darbības nodrošināšanai – 226 987,76 Ls, kultūras nozarei – 174 740,26 Ls, pārvaldes 

sistēmas uzlabošanai – 14 225,94 Ls, vides aizsardzībai 6622,87 Ls, sociālajā aizsardzībā – 

5158,55 Ls.  
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6.4. Jēkabpils novada pašvaldības  2011.gadā realizētie projekti 

 

Izglītība 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs, 

ES fonda, programmas nosaukums 

Sasniegtais rezultāts Īstenošanas laiks Piesaistītais 

faktiskais 

publiskais 

finansējums Ls 

Ābeļu pagasta sporta zāles būvniecība 

 

Nr.10-05-L32100-000010 

ELFLA, LAD 



Pabeigta Ābeļu sporta zāles būvniecība (1855 m²) 

01.05.2010-

30.06.2011 

211 810,00 

Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un 

ar to saistītos atbalsta pasākumus 

(autobuss Probus 215 SCB) 

 

Latvijas-Šveices sadarbības 

programmas individuālajam projektam 

VRAA 



Zasas vidusskolai iegādāts skolēnu autobuss Probus 

215 SCB 

01.2011. 72 777,87 
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Rubenes pagasta sporta laukuma 

rekonstrukcija 

 

Nr.10-05-L32100-000007 

ELFLA, LAD 

 

Rekonstruēts sporta laukums 

  

01.06.2010.-

31.08.2011. 

53 324,08 

Autobusu (divu) iegāde skolēnu 

pārvadājumiem 

 

VRAA Sociālā drošības tīkla 

pasākumi 



Dunavas un Rubenes pagasta pārvaldēm iegādāts 

skolēnu autobuss Mercedes 

01.2011. 49 927,20 



 54 

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos 

 

2008/001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIA

A/002 

ESF 



Atbalstīti mērķstipendiju veidā dabaszinātņu, 

bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, informācijas 

tehnoloģiju un svešvalodas priekšmetu pedagogi, kas 

strādā skolās vai strādā skolās un savieno darbu ar 

studijām pedagogu sagatavošanas studiju programmās 

turpinās no 

2008.gada – 

2011.gads 

233 400,00 

(Visa rajona 

finansējums) 

Sociālā aizsardzība 

Krīzes centra Leimaņu pagastā 

aprīkošana un labiekārtošana 

 

Nr.10-05-LL13-L413205-000003 

ELFLA Leader+ 



Aprīkots krīzes centrs Leimaņu pagastā ar mēbelēm un 

sadzīves tehniku 

 

23.09.2010.-

30.06.2011. 

2 934,43 
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Aprīkojuma  iegāde Ābeļu bērnu 

dienas centram 

 

Nr.10-05-LL13-L413101-000002 

ELFLA Leader+ 





aprīkots bērnu dienas centrs Ābeļu pagastā 

 

23.09.2010.-

30.06.2011 

2 224,12 

Ekonomiskā darbība 

Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 

 

Nr.1DP/1.3.1.5.0/09/IPIA/NVA/001  

ESF 



veikta bezdarbnieku apmācība praktisko fiziskā darba 

iemaņu iegūšanā un uzturēšanā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā izveidotās darba praktizēšanas 

vietās. 

01.10.2009.-

31.12.2011. 

113 874,44 
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Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes 

drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā 

 

Nr.3DP/3.2.1.3.1,/10/APIA/CFLA/06

6/023 

ERAF 

 

Izbūvēts apvienots 

velosipēdistu un gājēju celiņš 

21.12.2010.-

30.08.2012. 

99 442,07 

Ceļa Skola-Dzilnas posma 

rekonstrukcija Dignājas pagastā 

 

Nr. 10-05-L32100-000288 

ELFLA, LAD 

 

 Nomainīts ceļa klātnes 

segums;  

Sakārtots stāvlaukums un 

nobrauktuve;  

Labiekārtota piegulošā 

teritorija 

02.01.2011.-

30.06.2011. 

13 671,25 

Pārvaldes sistēmas uzlabošana 

Inovatīvu pasākumu īstenošana 

Jēkabpils novada pašvaldībā publisko 

pasākumu kvalitātes uzlabošanai 

 

Nr.1DP/1.5.1.3.1/09/APIA/SIF/01/017

/17 

ESF 

 

 

Izstrādāts pakalpojumu 

uzlabošanas plāns.  

Apmācīti 28 darbinieki.  

Apgūta starptautiska 

pieredze.  

Aprobēts video saziņas tīkls 

pašvaldības teritorijā. 

Izveidots buklets ar 

iedzīvotājiem nepieciešamu 

informāciju. 

01.09.2010 - 

30.06.2011 
14 225,94 

Vides aizsardzība 

Atkritumu savākšanas kvalitātes 

uzlabošana publiski pieejamās vietās 

 Iegādāti un kapsētās 

novietoti 12 vaļēja tipa 

22.10.2010.- 

30.06.2011. 

6 622,87 
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Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 

 

Nr. 10-05-LL13-L413201-00002 

ELFLA Leader+ 

 

atkritumu konteineri, kuru 

tilpums 7 m3. Pie katra 

konteinera uzstādīta 

informatīva plāksne. Iegādāti 

10 plastmasas sadzīves 

atkritumu konteineri ar vāku 

ar tilpumu 1100l un novietoti 

Rubenes un Zasas ciemu 

centros 

Atpūta, kultūra, reliģija 

Amatniecības pārrobežu sadarbības 

tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas 

pievilcības 

LLI-023 

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programma 



Izveidots amatniecības centrs Zasā 

20.01.2009.-

31.05.2011. 

150 607.25  
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Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” 

teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija 

 

Nr.10-05-L32100-000234 

ELFLA, LAD 

 

Veikta sabiedriskas ēkas „Doktorāts” teritorijas 

vienkāršotā rekonstrukcija  

 

17.05.2010.-

31.08.2011. 

18 421,11 

Radošas attīstības centra izveidošana 

un aprīkošana Rubenes kultūras namā 

 

Nr.10-05-LL13-L413205-000003 

ELFLA Leader+ 



Izveidots un aprīkots radošās attīstības centrs Rubenes 

pagastā.  

 

23.09.2010.-

30.06.2011. 

2 670,69 
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Tautastērpu iegāde Jēkabpils novada 

Zasas kultūras nama jauniešu deju 

kolektīvam 

 

Nr.10-05-LL13-L4132206-000004 

ELFLA Leader+ 

 Iegādāti Zasas kultūras 

nama jauniešu deju 

kolektīvam tautas tērpi 

 

23.09.2010.-

30.06.2011. 

1 691,21 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 

pieejamības uzlabošana 

 

Zemgales kultūras programma 2010 

 

 Apzināti, apkopoti materiāli 

par radošajām personībām - 

rakstniekiem/dzejniekiem, 

Raini, J. Akurāteru, A. Grīnu. 

uzstādīti stendi 7 publiski 

pieejamās vietās visos novada 

pagastos. 

01.10.2010.-

30.10.2011. 

750,00 

Meža dienas 2011 

 



Labiekārtota rakstnieka A. Grīna piemiņas vieta 

 

01.07.2011. – 
20.08.2011. 

 

600,00 
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6.5. Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiek 

turpināti 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs, 

ES fonda, programmas nosaukums 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Īstenošana

s laiks 

Plānotais 

publiskais 

finansējum

s Ls 

Izglītība 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos 

 

2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/

001 

ESF 

Atbalstīti pedagogi, 

kuri var zaudēt darbu 

izglītības iestādē 

strukturālo pārmaiņu 

dēļ.  

Atbalstīti pedagogi, 

kuri izglītības sistēmas 

strukturālo pārmaiņu dēļ 

ir nonākuši vai nonāks 

jaunos darba apstākļos 

un paredzēto pienākumu 

veikšanai viņam trūkst 

attiecīgās profesionālās 

kvalifikācijas.  

Atbalstīti pedagogi, 

kuri strādā vispārējās vai 

profesionālās izglītības 

iestādē, īstenojot 

izglītības programmu.  

 

01.10.2011.

-

31.12.2012. 

 

43 331,00 

Jēkabpils 

novads 

Izglītības iestāžu informatizācija 

 

2009/0333/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VI

AA/556 

ERAF 

Iegādāti stacionārie 

datori;  

Iegādāti portatīvie 

datori;  

Iegādāti multimediju 

tehnika;  

Uzlaboti lokālie 

datortīkli.  

 

01.01.2010. 

pašlaik tiek 

īstenots 

34 765,48 

Kopienas pieeja pieaugušo 

nodarbināšanai laukos caur tūrismu 

 

Nr.2010-1-LV1-GRU06-00905 

Mūžizglītības programma Grundtvig 

Nodrošinātas 12 

starptautiskās 

mobilitātes,  

Organizēts apmācību 

seminārs pašvaldības 

teritorijā,  

Popularizēti labas 

prakses piemēri,  

Apgūta vietēja mēroga 

pieredze, starptautiskā 

pieredze. 

01.09.2010. 

-

31.08.2012 

15 000,00  

eiro 

European Chamber Music (Eiropas 

kamermūzika) 

Kultūras apmaiņa 

starp Eiropas valstīm, 

jaunas pieredzes 

01.08.2011. 

– 

31.07.2013 

14 000,00 

Eiro 
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2011-1-ES1-COM06-34753 4 

Mūžizglītības programmas Comenius 

apakšprogrammas daudzpusējās 

partnerības projekts 

apguve, svešvalodas 

prasmju uzlabošana 

 

Eiropas Savienības programmas 

„Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas 

apakšprogrammas 

projektā „Reiz senos laikos. Kultūras 

mantojuma izpēte caur radošo 

rakstīšanu”. 

2. Nodrošināt projekta 

līdzfinansējumu 30% apmērā EUR 

2052 (divi tūkstoši piecdesmit divi 

eiro) 

26.04.2012.Nr.6 Zasas 

v-skola 

01.11.2011.  

Sociālā aizsardzība 

Sporta centra izveide labiekārtošana 

Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības 

nostiprināšanai  

 

Nr. 11-05-LL13-L413204-000003 

ELFLA LEADR+ 

Iegādāts un uzstādīts 

sporta aprīkojuma 

komplekts, mēbeļu 

komplekts – drēbju 

pakaramais. 

24.08.2011.

-

31.10.2012. 

4936,41 

Veselības aprūpe 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošanu Gunas 

Zineres ārsta praksē  

Nr. 

3DP/3.1.5.1.1.1/10/APIA/VEC/173 

Uzlabota primārās 

veselības aprūpes 

infrastruktūra 

 15% no 

attiecināma-

jām 

izmaksām 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošanu Ivara 

Eiduka ārsta praksē  

Nr. 

3DP/3.1.5.1.1.1/10/APIA/VEC/001 

Uzlabota primārās 

veselības aprūpes 

infrastruktūra 

 15% no 

attiecināma-

jām 

izmaksām 

Ekonomiskā darbība 

Būvinženiera piesaiste Jēkabpils 

novada pašvaldībā 

 

Nr.IDP/1.5.3.10/10IPIA/VARAA/013 

ESF 

Piesaistīts finansējums 

speciālista ar 

būvinženiera 

kvalifikāciju 

atalgojumam,  

Veiktas apmācības 

speciālista profesionālās 

pilnveides 

paaugstināšanā,  

Aprīkota darba vieta  

02.12.2010.

-

20.08.2012. 

15 822,00 

Algotie sabiedriskie darbi 18 bezdarbnieku 

iesaistīšana projektā 
 24750 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana 

Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes 

pagasta Rubeņu ciemā 

 

Rekonstruētas 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas 1 gab. 

2010.- 

2012. 

285 872,21 
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Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/008

/020 

ERAF 

Izbūvētas kanalizācijas 

sūkņu stacijas 2 gab. 

Izbūvēts kanalizācijas 

spiedvads 939 m. 

Izbūvēti kanalizācijas 

kolektori 1546 m. 

Rekonstruēti 

kanalizācijas kolektori 

404 m.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Jēkabpils novada 

pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmskolas 

mācību iestādē un  Zasas pagasta 

pārvaldes administratīvajā ēkā 

 

Nr.KPFI -7/10 

KPFI 

Rubeņu pirmskolas 

mācību iestādē „Zelta 

sietiņš” veikti 

siltināšanas un 

ventilācijas sistēmas 

rekonstrukcijas darbi. 

 Zasas pagasta pārvaldes 

administrācijas ēkā 

veikti siltināšanas darbi, 

ventilācijas sistēmas un 

apkures sistēmas 

rekonstrukcijas darbi. 

 

08.2010.- 

01.12.2012. 

201 880,37 

Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas 

pagasta Dunavas ciemā 

 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010

/021 

ERAF 

Rekonstruēts 

ūdensvads 1155 m 

Izbūvēts ūdensvads 50 

m 

Izbūvēti kanalizācijas 

kolektori 155 m 

Rekonstruēti 

kanalizācijas kolektori 

840 m 

01.2011.-

12.2011. 

95 245,17 

Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 

plānošanas dokumentu izstrāde 

ilgtspējīgai un līdzsvarotai  

ekonomiskai novada attīstībai  

 

Nr.1dp/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004

/022 

ESF 

Izstrādāta Attīstības 

programma, Jēkabpils 

novada teritorijas 

plānojums un IVN. 

01.2011.-

01.2013. 

34 054.00 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju 

samazināšana Zasas pagasta Zasas 

ciema ielu un ceļu apgaismošanā”  

Nr. KPFI1.32. 

KPFI 

Rekonstruēta 

apgaismojuma 

infrastruktūra, nomainot 

dzīvsudraba apgaismes 

objektus uz LED 

apgaismes objektiem 

Zasas ciematā Sila, 

Parka, Zaļajā, Lauku 

ielās un pie Zasas - 

Mūriešu ceļa. 

 

pašlaik tiek 

īstenots 

25 907,57 

Informācijas stendu izveide un 

uzstādīšana publiskās infrastruktūras 

Savākta, apkopota un 

sagatavota informācija, 

24.08.2011.

-

2133,00 
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uzlabošanā Jēkabpils novada 

pašvaldībā  

 

Nr. 11-05-LL13-L413201-00001 

izgatavoti un uzstādīti 

12 stendi.  

31.10.2012. 

Vides aizsardzība 

Vides izglītības attīstība Dunavas 

daudzfunkcionālajā centrā  

 

Nr. 11-05-LL13-L413204-000002 

ELFLA LEADR+ 

Iegādāts un uzstādīts 

mēbeļu komplekts un 

aprīkojums Vides 

interpretācijas centram.  

24.08.2011.

-

31.10.2012 

2947,68 

Atpūta, kultūra, reliģija 

Jēkabpils novada Kalna pagasta 

kultūras nama vienkāršotā 

rekonstrukcija 

Nr. 11-05-L32100-00018 

ELFLA  LAD 

Veikts dūmvadu 

remonts,  ieejas lieveņa 

remonts un 

uzbrauktuves izbūve 

personām ar īpašām 

vajadzībām, ārsienu 

remonts, - logu, durvju 

un jumta seguma 

nomaiņa.  

01.07.2011.

-

31.12.2012. 

28 849,93 

Krēslu iegāde Rubeņu kultūras namam 

pasākumu norises kvalitātes 

uzlabošanai  

11-05 – LL13-L-413202-000002 

Iegādāti 252 krēsli 

Rubeņu kultūras 

namam. 104 krēsli ir 

attiecināmi uz projektu 

24.08.2011.

-

31.08.2012. 

4492,10 

Informācijas tehnoloģiju 

nodrošināšana iedzīvotājiem lauku 

dzīves dziņas popularizēšanai 

Leimaņu pagastā 

 

Nr. 11-05-LL13-L413201-000003 

ELFLA LEADR+ 

Iegādāts un uzstādīts 

IT komplekts, mēbeļu 

komplekts. 

 

23.05.2011.

-

30.06.2012 

2599,67 

 

 

 

6.6. Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gadā plānotie galvenie uzdevumi un 

pasākumi 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs, 

ES fonda, programmas nosaukums 

Plānotās aktivitātes Īstenošana

s laiks 

Plānotais 

publiskais 

finansējum

s Ls 

Teritorijas un mājokļu attīstība 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 

novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā 

ERAF 

2055 m ūdensvada 

rekonstrukcija; 

1 gab. USI 

rekonstrukcija; 

1 gab. urbuma 

tamponāža; 

350 m pašteces 

kanalizācijas kolektora 

iesniegts 

izvērtēšanai 

127 884,86 
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jaunizbūve; 

1 gab. NAI izbūve. 

Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 

novada Leimaņu pagasta Mežgales 

ciemā  

 

ERAF 

1365 m ūdensvada 

rekonstrukcija; 

1 gab. USI 

uzstādīšana; 

1 gab. urbuma 

tamponāža. 

iesniegts 

izvērtēšanai 

95 424,80 

Veselības takas izveide Ābeļu pagasta 

Brodu ciemā , 

(ELFLA) LEADER 

Labiekārtota teritorija 

Brodu ciemā 

iesniegts 

izvērtēšanai 

5838,95 

 

Videi draudzīga apgaismojuma 

ierīkošana Jēkabpils novada 

Kaldabruņas un Dubultu ciemā 

(ELFLA) LEADER 

 

Ierīkots videi draudzīgs 

apgaismojums 

Jēkabpils novada 

Kaldabruņas un 

Dubultu ciemā 

iesniegts 

izvērtēšanai 

5569,67 

 

Sabiedriskās ēkas „Doktorāts" 

teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija 

Kalna pagastā- koka laipas ierīkošana  

(ELFLA) LEADER 

Labiekārtota teritorija iesniegts 

izvērtēšanai 

3326,44 

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Jēkabpils novada Rubenes 

pagasta Slates ciemā 

Tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un 

tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavošana 

2012. -

2013. 

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Jēkabpils novada Kalna 

pagasta Dubultu ciemā 

Tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un 

tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavošana 

2012. -

2013. 

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Jēkabpils novada Zasas 

pagasta Liepu ciemā 

Tehniski ekonomiskā 

pamatojuma un 

tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavošana 

2012. -

2013. 

 

Vides aizsardzība 

Sadzīves atkritumu izgāztuves 

,,Sīpulāni” rekultivācija Jēkabpils 

novada, Zasas pagastā, 

(reģ,Nr.56988/870/pp\,) 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

Rekultivēta atkritumu 

izgāztuve 

 76508,56 

 

Kalna pagasta atkritumu izgāztuves 

,,Starenieki” rekultivācija 

(reģ.Nr.56668/850/PP!) 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

Rekultivēta atkritumu 

izgāztuve 

 68165,34 
 

Sadzīves atkritumu izgāztuves 

,,Prūsani” rekultivācija Jēkabpils 

novada Dunavas pagastā, 

(reģ. Nr.56648/8,14lPPV) 

Rekultivēta atkritumu 

izgāztuve 

 68725,45 
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Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves 

,,Siliņi” rekultivācija, (reg.Nr. 

56828/856/PPV) 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

Rekultivēta atkritumu 

izgāztuve 

 45240,69 
 

Zivju resursu papildināšana Daugavas 

upē no Dunavas līdz Dignājai 

  1250,00 

Izglītība  

Sabiedriskā mūžizglītības centra 

izveide Jēkabpils novada Zasā 

(ELFLA) LEADER 

 iesniegts 

izvērtēšanai 

4689,77 
 

Mācīšanās no Ziemeļvalstīm -  labas 

prakses un pieredzes apmaiņa, lai 

paaugstinātu pašvaldības 

administratīvo kapacitāti ( Learning 

from Nordic Countries -  best 

practices and experience sharing to 

raise administrative capacity of 

municipality)  

Ziemeļvalstu ministru padomes 

Ziemeļvalstu mobilitātes programma 

  5000,00  
eiro 

Atpūta, kultūra, reliģija 

,,Sēliskums Jēkabpils novada - 

šodiena nākotnei”, 

Zemgales kultūras programmas 2012 

projektu konkurss 

 iesniegts 

izvērtēšanai 

2430,00 

 

Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras 

nama deju kolektīvam 

(ELFLA) LEADER 

 iesniegts 

izvērtēšanai 

2208,60 
 

Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada 

Jauktajam korim 

(ELFLA) LEADER 

 iesniegts 

izvērtēšanai 

2211,57 
 

 

 

6.7. Jēkabpils novada paašvaldības sadarbība ar starptautiskajiem partneriem 

 

Sadarbība ar Averojas pašvaldību Norvēģijā 

2011.gada 21.februāris Jēkabpils novada pašvaldībai Latvijā un Averojas 

pašvaldībai Norvēģijā abpusēji ir vēsturisks datums. Šajā dienā ir parakstīts līgums 

par abu pašvaldību sadarbību un tam dots nosaukums – „Hāholmenas” līgums, jo 

vietu, kur līgumu abu pašvaldību vadītāji Edvīns Meņķis un Jarle Haga parakstīja, 

sauc par Hāholmenas salu.  

Sadarbības jomas: pieredzes apmaiņa, uzņēmējdarbības veicināšana, apmaiņas 

vizītes, kopīgi starptautiski projekti.  

Projekti 

1. Amatnieku dalība Ziemassvētku tirdziņā Averijā un Kristiansundā 2011.gada 

novembrī. Braucienā piedalījās 18 amatnieki.   

2. Sadarbība ES programmas «Jaunatne darbībā» jauniešu apmaiņas 

apakšprogrammas projekta «Reiz senos laikos izstrādē. Projekts ir apstiprināts.  
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Sadarbība ar Parhimas pašvaldību Vācijā 

 

Divi pārstāvji ieradās vizītē Jēkabpils novada pašvaldībā.  

 

ES fondu un programmu projekti 

 

1. Turpinās ES Mūžizglītības mācību partnerību projekta „A community 

approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism” (Kopienas 

pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu), saīsināti ComTour Nr. 

2010-1-LV1-GRU06-00905 īstenošana.  

Partneri:  

 Jēkabpils novada pašvaldība, Latvija (vadošais partneris) 

 Scottish Wider Access Programme SWAPWest, Skotija 

 Järvilakeuden kansalaisopisto, Somija 

 Kardelen Egitimciler Dernegi-Kardelen Educators Association, Turcija 

 Adult people education centre “VALLES DEL CERRATO”, Spānija 

Īstenotas 10 starptautiskas mobilitātes. 
  

2. ES Mūžizglītības Comenius skolu partnerības projekts „European Chamber 

Music”. Īstenotājs Dignājas pamatskola sadarbībā ar izglītības iestādēm 

Spānijā, Itālijā, Portugālē, Polijā, Lietuvā, Latvijā, Turcijā. Lokālie partneri 

Dunavas pamatskola un Ābeļu pamatskola. 

 

3. Starptautiskās pieredzes apguve ESF projekta „Inovatīvu pasākumu īstenošana 

Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”, 

vienošanās nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017/17 ietvaros. Rezultāts: 5 

pašvaldības darbinieki apguvuši jaunu pieredzi Kuhavas pašvaldībā Somijā. 

Uzsākts dialogs par iespējamu starptautisku sadarbību ar Kauhavas pašvaldību 

Somijā.  

 

4. Sadarbībā ar partneriem Latvijā un Lietuvā 2011.gada 28. februārī pabeigta 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. -2013. projekta 

„Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas 

pievilcības veicinātājs” LLI-023 īstenošana. Rezultāts – izveidots 

Amatniecības centrs Zasas ciemā. 
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7. Komunikācija ar sabiedrību. 

7.1. 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.  

 

2011. gadā ir turpināta sadarbība  ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 

- Laikrakstu „Brīvā Daugava”. 

- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”. 

- Raidstaciju „ Divu krastu radio”. 

- Raidstaciju „Radio 1” 

- Vidusdaugavas televīziju. 

- Interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv  

 

Minētajiem plašsaziņas līdzekļiem ne retāk kā vienu reizi nedēļā tika izsūtītas 

regulārās preses relīzes, par atsevišķiem notikumiem vai lēmumiem, par kuriem 

informācija izplatāma steidzami, preses relīzes tiek izsūtītas speciāli. Tāpat atsevišķos 

gadījumos preses relīzes nosūtītas uz republikas nozīmes plašsaziņas līdzekļiem – 

ziņu aģentūrām LETA un BNS, laikrakstiem „ Diena”, „Latvijas Avīze”, „ Neatkarīgā 

Rīta Avīze” , interneta portāliem www.delfi.lv , www.tvnet.lv , www.apollo.lv  

 

Regulāra sadarbība ir izveidota arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu 

„Logs” , kur 2011. gada laikā ir ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem 

Jēkabpils novadā.  

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 

nedēļā.  

  

7.2. Informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi” 

 

 
Sākot ar 2009. gada oktobra mēnesi tika uzsākta novada informatīvā 

http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.tvnet.lv/
http://www.apollo.lv/
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izdevuma „Ļaudis un darbi” izdošana. 2011. gadā ir iznākuši 11 informatīvā 

izdevuma numuri, tas tiek sagatavots ar intensitāti – vienu reizi mēnesī.  

 

Informatīvajā izdevumā ir apkopota informācija par novada domes sēdēs 

izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, ieviešamajiem projektiem, 

kultūras, izglītības un citu sfēru pasākumiem. Tāpat tiek sagatavotas un publicētas 

intervijas ar novada iedzīvotājiem. Satura sagatavošanas jautājumos ņemts vērā 

iedzīvotāju viedoklis, izraugoties iespējami aktuālākās tēmas. 2011. gada laikā daudz 

uzmanības veltīts iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai, intervijām, satura veidošanā 

maksimāli ņemti vērā iedzīvotāju un pagastu pārvalžu ieteikumi.  

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu 

pārvaldēm, iestādēm. 2011.gada laikā izdevuma tirāža ir palielināta no 1200 

eksemplāriem līdz 1400 eksemplāriem; tas  veikts pēc iedzīvotāju pieprasījuma. 

Salīdzinoši ar 2009.gadu, izdevuma tirāža ir palielināta gandrīz par 50 % . 

Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv  

2011. gadā iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums – pašvaldības 

informatīvā izdevuma saņemšana e –pastā. Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2011. 

gada aprīļa mēnesī, un līdz gada beigām to cilvēku skaits, kas saņem izdevumu 

elektroniskā formā, sastādīja 75. 2012. Gadā ir plānots izvērst paplašinātu 

informācijas kampaņu, lai elektroniskās versijas saņēmēju skaitu būtiski palielinātu.  

 

 

7.3. 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 sfērās, 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.  

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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Sadaļā „Normatīvie akti un dokumenti” ir apskatāmi teritorijas plānojumi, visu 

novada Domes sēžu protokoli, pieņemtie Saistošie noteikumi, nolikumi un noteikumi. 

Šai sadaļā ir ievietotas arī iesniegumu veidlapas, kuras var lejupielādēt un izmantot, 

rakstot atbilstošo iesniegumu pašvaldībai. 

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 tiks pārdota. 

 

  Tāpat  šai interneta vietnē var iepazīties  ar novada kultūras un izglītības 

iestāžu darbu, kā arī – ar interesantajām un apskates vērtajām vietām, kas raksturotas 

sadaļā „Tūrisms” . 

 
Sadaļā „Lauksaimniekiem un uzņēmējiem” tiek ievietota aktuāla informācija 

par semināriem, citiem Lauku atbalsta dienesta rīkotajiem pasākumiem, kā arī – 

informācija par izmaiņām nodokļu sistēmā un atskaišu noformēšanā. 

 

Sadaļā „ Publikācijas un statistika” var izlasīt pašvaldības Publisko pārskatu 

un visus informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” numurus elektroniskā formātā. 

 

Sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” – uzzināt par jaunumiem novada biedrībās un 

interešu apvienībās, kā arī par publiskajām apspriešanām.  Tāpat šai sadaļā lasāmi 

dažu mūsu novada literātu darbi, kam veltīta atsevišķa apakšsadaļa.    

 

Sadaļā „Aktualitātes” tiek ievietota informācija par aktuālajiem notikumiem 

pašvaldībā – domes un komiteju sēdēm, sabiedriskajām apspriešanām, kultūras, 

sporta, nevalstiskā sektora pasākumiem.  

 

 

 

 

 

7.4. Sabiedrisko pasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai 

             

 

2011. gada laikā novadā ir turpinājusies un attīstījusies sabiedriskā un 

kultūras dzīve, pilnveidotas iedibinātās  tradīcijas.  

 

Kā būtisks iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas faktors novadā atzīmējama 

Nevalstiskā sektora darbība, kur 2011. gada laikā realizētas vairākas svarīgas 

aktivitātes: 
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1. Saskaņā ar  saistošajiem noteikumiem par atbalstu novada NVO tika 

realizētas šādas atbalsta aktivitātes. 

- Līdzfinansējuma garantiju piešķiršana citu finansētāju atbalstītajiem 

projektiem. 2011.gadā šādas garantijas ir saņēmušas piecas novada biedrības – 

„Cerību logi”, Sporta klubs „Slīterāni”, „Pavadiņa”, „Sēļu pūrs”, 

„Ūdenszīmes” . Salīdzinot ar 2010.gadu, kad  šādas garantijas saņēma divas 

NVO – „Sēļu pūrs”  un „Ūdenszīmes”, biedrību kapacitāte un spēja piesaistīt 

ārējo finansējumu ir būtiski pieaugusi.  

- NVO iniciatīvu konkurss, kas 2011. gadā notika otro reizi. Kopumā projektu 

konkursam atvēlēti Ls 1500,-  un pretendējot uz šo summu, tika iesniegti 10 

iniciatīvu projekti. Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, tika atbalstīti 9 

projektu pieteikumi. Atbalstu saņēma šādas biedrības: „Ābelzieds”, „Akācija 

plus”, „Mārtiņa fonds” , „Pavadiņa”, „Sergeja Jēgera fonds”, „Sēļu pūrs”, 

„Ūdenszīmes”, „Cerību logi”, „Noskaņa”.  

Attēlos – biedrību projektu aktivitātes.  

 

    

     
2. Kopumā 2011.gads atzīmējams ar būtisku NVO sektora aktivitātes pieaugumu 

– ne tik daudz skaitlisku, jo 2011.gadā ir nodibināta viena jauna biedrība – 

„Dzīves prasme”. Salīdzinoši – 2010.gada  laikā novadā  reģistrējās 4 jaunas 

biedrības – „Pavadiņa”, „Cerību logi”, Sporta klubs „Slīterāni”, „Pūpols”. 

Aktivitātes pieaugums ir būtisks organizēto pasākumu un realizēto projektu 

jomā, kas apliecina sabiedrības augsto līdzdalības pakāpi un gatavību aktīvi 

darboties savu ieceru īstenošanā. 

3. Novada biedrībām tiek organizēti arī kopīgi pasākumi, kuru laikā sniegta 

informācija par finansējuma piesaistes iespējām, organizatoriskajiem 

jautājumiem, kā arī – plānoti novada mēroga pasākumi. 

Tā, piemēram , 28.decembrī uz kopīgu tikšanos sanācām Kalna pagastā,  

Mārtiņa Fonda  rehabilitācijas centrā „Dūjas”. Šī kopīgā biedrību sanākšana 
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gada nogalē nu jau arī atzīmējama kā tradicionāls pasākums, kas tiek 

organizēts no 2010.gada.  

 

 
 

Kā atsevišķs iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas veids atzīmējams darbs ar 

jaunatni. 

Šīs sfēras ietvaros notiek gan jauniešu aptaujas un intervijas, gan arī 

nevalstisko organizāciju vizītes skolās un iesaistīšana dažādos projektos, kā arī 

darbības, kas sekmē jaunatnes NVO izveidošanos.   

Kā būtiskākie 2011. gada notikumi atzīmējami: 

- Sadarbības izveidošana ar Zasas vidusskolas avīzi „Baltais Ceļš”. Šī avīze, 

sākot ar 2011.gadu tiek publicēta pašvaldības mājaslapā, un tās izdevēju 

kolektīvs cieši sadarbojas ar novada informatīvā izdevuma veidotājiem.  

Attēlā: „Baltā ceļa” redakcija:  

  

-  Jaunatnes politikas stratēģijas 2012. – 2014.gadam sagatavošana. Šis plānošanas 

dokuments tika izstrādāts 2011.gada septembrī – novembrī, organizējot vairākas 
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apspriešanas gan ar jauniešiem, gan ar dažādu sfēru pašvaldības darbiniekiem, kā arī 

ar nevalstisko sektoru.  

Attēlā: Tikšanās ar jauniešiem Rubenes pagastā. 

 
 

Iedzīvotāju pieņemšana  

 
 

Būtiskākās iedzīvotāju pieņemšanas funkcijas tiek nodrošinātas pagastu pārvaldēs, 

kur pieejami sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa, lauku konsultanta pakalpojumi, 

kā arī iespējas veikt norēķinus.  

Novada vadība iedzīvotājus pieņem Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, pieņemšanas laiks 

noteikts trešdienās, no 13:00 līdz 16:00. 

Tāpat Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, iedzīvotājus pieņem novada Sociālā dienesta 

vadītāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Pieņemšanas 

laiki ir norādīti novada mājaslapā  www. jekabpilsnovads.lv/iedzīvotājiem. 

Novada domes deputāti pieņemšanas laikus nosaka individuāli. 

2011. gada laikā ir notikušas arī novada vadības tikšanās ar iedzīvotājiem pagastu 

pārvaldēs, lai apspriestu iedzīvotājiem aktuālus jautājumus. 
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2011.gada laikā tiek turpināta 2010.gadā izveidotā tradīcija  – iedzīvotājiem ir 

iespējams tikties ar novada vadību, administrācijas darbiniekiem un deputātiem 

videokonferencēs. Šī inovācija izveidota „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils 

novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.   
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Pielikums Nr.1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789, Tālr. 65220730; fakss 65220731; 

e-pasts novads@jekabpilsnovads.lv 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Jēkabpilī 

2012.gada 26.aprīlī       Nr. 6 

 

Lēmums Nr.149 

Par Jēkabpils novada pašvaldības  

konsolidētā finanšu pārskata par 2011.gadu apstiprināšanu  

____________________________________________________  

E.Meņķis, B.Vaivode 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 19.aprīļa Finanšu komitejas ierosinājumu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu „Par budžetu un finanšu 

vadību”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata par 

2011.gadu bilances kopsummu LVL 11 211 932 ar skaidrojumiem Pielikums nr.1. 

2. Apstiprināt Jēkabpils novada konsolidētā finanšu pārskata par 2011.gadu 

budžeta izpildes rezultātu LVL 419 935. Pielikums nr.2. 

3. Apstiprināt Jēkabpils novada konsolidētā finanšu pārskata par 2011.gadu 

vadības ziņojumu. Pielikums nr.3. 

 

   

Domes priekšsēdētājs (paraksts) E.Meņķis 

   

IZRAKSTS PAREIZS 

Lietvedības nodaļas vadītāja  

2012.gada 28.aprīlī, 

Jēkabpilī 

  

A.Boluža 

 

 

 

  LATVIJAS REPUBLIKA 

 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

 

 
 

mailto:novads@jekabpilsnovads.lv
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Pielikums Nr.2. 

 

SIA " Pagrabnieces 
Auditoru Birojs" 

 
Reģistrācijas numurs 40002030404,adrese:Hospitāļu iela 8, Rīga, LV-1013, tālr.67360657, 
67360658 

 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 
Jēkabpils novada domei 
 
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā 

„Pašvaldība”) 2011. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais 

konsolidētais 2011. gada finanšu pārskats ietver: 
 

 2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa 

Nr.1 "Bilance",  
 

 2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – 

veidlapa Nr.4-3,  
 

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011. gadu – 

veidlapa Nr.4-1,  
 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.2-NP,  
 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu 

skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  
 
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu 

finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības 

radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 
 
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu  
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 

sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība 

uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 
 
Revidentu atbildība  
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, 

izsakām par šo konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar 

Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro 
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ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par 

to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 

konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. 

Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, 

ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu 

finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, 

kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 

sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem 

piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 

efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 

vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā 

finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 
 
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu 

revidentu atzinuma izteikšanai. 
 
Atzinums  
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un 

skaidru priekšstatu par JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo 

stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmām 2011. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” nosacījumiem. 
 
 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu, kas atspoguļots 

konsolidētā gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši 

būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2011. 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 
 
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 
 
Pagrabniece 67360657 

pagrabniece@gmail.com 
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Pielikums Nr.3 

 

 

Uzraudzības rādītāji (veicot attīstības programmas īstenošanas 

uzraudzību) 

 
Teritorijas attīstības rādītāji 

 

 

Gads 

 

 

Bezdarba līmenis 

( % ) 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 

apmērs uz vienu 

iedzīvotāju (latos) 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

Pastāvīgo 

iedzīvotāju skaita 

izmaiņas 

Teritorijas 

attīstības indekss 

rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas 

2010. 11%  148,12  541  5747  –0.494  

2011. 12,2%. +1,2% 143,8 -4,32 523 -18 5698 -49 -0,271/ 

-0,368 

 

2012.           

2013.           

2014.           

2015.           

2016.           

2017.           

2018.           
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Darbības rezultātu rādītāji (2011.-2018.gads) 

 

 

Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu 

avots 

 

2011.g. 

 

 

2012.g. ... 

 

 

... 

 

 

Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (  ) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

SABIEDRĪBA: Iedzīvotāju raksturojums 

1.  Pastāvīgo iedzīvotāju skaits CSP 5698     nemainīgs vai 

pieaug 

2.  Dabiskais pieaugums CSP -48     saglabājas 

pozitīvs un 

pieaug 

3.  Migrācijas saldo CSP -11     saglabājas 

pozitīvs un 

pieaug 

4.  Demogrāfiskās slodzes līmenis CSP 523     samazinās 

5.  Iedzīvotāju skaits darbspējas 

vecumā 

CSP 3761     pieaug 

6.  Bezdarba līmenis NVA 9,7%     samazinās 

7.  Ilgstošo bezdarbnieku skaits NVA 172     samazinās 

VIDE: Ģeogrāfiskais un dabas resursu raksturojums 

8.  Dabas tūrisma maršrutu skaits pašvaldība 1     pieaug 

9.  Dabas resursu izmantošana ceļu 

remontiem 

pašvaldība 62 080 m³     pieaug 

10.  Vidi degradējošo objektu un 

teritoriju skaits 

pašvaldība Nav uzskaitīti     samazinās  

11.  Tūrisma koncepcija pašvaldība Nav izstrādāts     izstrādāta 

12.  Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju apsaimniekošanas plāni 

pašvaldība 5     izstrādāti 
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13.  Vides izglītības un sakopšanas 

pasākumu skaits 

pašvaldība 4     pieaug 

PAKALPOJUMI: Sociālās infrastruktūras raksturojums 

Izglītība 

14.  Izglītojamo skaits izglītības 

iestādes 

pašvaldība 473     pieaug 

15.  Izglītības iestāžu skaits, kurās 

uzlabots un modernizēta tehniskā 

bāze 

pašvaldība 4      pieaug 

16.  Izveidoti jauniešu centri pašvaldība 0     pieaug 

17.  Izglītības iestādes, kurās veikti 

energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumi 

pašvaldība 6     Pieaug 

18.  Izglītības stratēģija (skolu tīkla 

attīstības plāns) 

pašvaldība nav     izstrādāta 

19.  Vasaras pasākumu, nometņu 

skaits 

pašvaldība 7     pieaug 

20.  Licencētas speciālās 

pamatizglītības programmas 

Pašvaldība, 

Izglītības 

ministrija 

4     pieaug 

21.  Skolēnu pārvadājumu tīkls pašvaldība Ir katra pagasta 

robežās, nav 

izstrādāts vienots 

    izstrādāts 

22.  Pirmsskolas vecuma bērnu 

īpatsvars, kas apmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes 

pašvaldība 30,9 %     pieaug 

23.  Jaunu vai modernizētu 

rotaļlaukumu skaits  

pašvaldība 1     pieaug 
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24.  Interešu izglītības programmu 

apmeklētāju skaits  

pašvaldība 469     pieaug 

25.  Jaunu interešu izglītības 

programmu skaits 

pašvaldība 38 

pamatprogrammas 

    pieaug 

26.  Īstenoto mūžizglītības projektu 

skaits 

pašvaldība 3     pieaug 

27.  Mūžizglītības programmu 

apmeklētāju skaits 

pašvaldība 476     pieaug 

28.  Informācijas tehnoloģiju 

apmācības  

pašvaldība Namejs 

progr.apm. 

    pieaug 

29.  Zasas vidusskolas skolēnu (10.-

12.klase) skaits pret kopējo 

novada skolēnu (10-12.klase) 

skaitu, kas mācās vidusskolās 

pašvaldība 26/139     pieaug 

Kultūra un sports 

30.  Kultūras pasākumu apmeklētāju 

skaits (tautas nami, kultūras 

nami) 

pašvaldība 21344     pieaug 

31.  Kultūras pasākumu skaits pašvaldība 252     saglabājas vai 

pieaug 

32.  Vietēja mēroga sporta pasākumu 

skaits 

pašvaldība 7     pieaug 

33.  Mazo saietu vietu skaits pašvaldība 1     pieaug 

34.  Kultūras darbinieku izglītības 

līmenis 

pašvaldība 3- augstākā 

4- vidējā 

    pieaug 

35.  Kultūras stratēģija pašvaldība nav     izstrādāta 
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36.  Pašdarbnieku kolektīvu skaits pašvaldība 31     saglabājas vai 

pieaug 

37.  Apmeklējumu skaits bibliotēkās pašvaldība 42086     saglabājas vai 

pieaug 

Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi 

38.  Uzlaboto un modernizēto 

ģimenes ārstu prakšu vietu telpu 

skaits 

pašvaldība nav     pieaug 

39.  Veiktas aktivitātes veselīga 

dzīvesveida un vides izglītības 

jomā 

pašvaldība 3     pieaug 

40.  Sociālās palīdzības pabalstus 

saņēmušo skaits 

pašvaldība 847     samazinās 

41.  Sociālo pakalpojumu saņēmēju 

skaits 

pašvaldība 116 no tiem 84 

sniedz pašvaldība, 

32- pirktie 

pakalpojumi 

    vērtē kontekstā 

ar vajadzību 

42.  Mājas aprūpes atbalsta punkts pašvaldība 0     izveidots 

43.  Atbalsta grupu skaits pašvaldība 0     pieaug 

44.  Interešu grupu skaits pašvaldība 1     pieaug 

Pārvalde 

45.  Pārvaldes darbinieku skaits, kuri 

iesaistījušies prasmju līmeņa 

paaugstināšanas programmās 

pašvaldība 28     pieaug 

46.  Starptautiskās sadarbības 

projektu skaits 

pašvaldība 4     pieaug 

47.  Reģionālas sadarbības projektu 

skaits 

pašvaldība 1     pieaug 
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48.  Pārvaldes izdevumi no 

pašvaldības budžeta kopsummas 

pašvaldība 13,2%     samazinās 

INFRASTRUKTŪRA: Tehniskā nodrošinājuma raksturojums 

49.  Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi 

pašvaldības iestādēs un 

daudzdzīvokļu ēkās 

pašvaldība 2     pieaug 

50.  Kanalizācijas un ūdensapgādes 

centralizēto tīklu pieejamība 

apdzīvotajās vietās (iedzīvotāju 

skaits, %) 

pašvaldība 1614; 28,8 %     pieaug 

51.  Centralizētas siltumapgādes 

pieejamība apdzīvotajās vietās 

(iedzīvotāju skaits, %) 

pašvaldība 774; 13,8 %     pieaug 

52.  Pašvaldības ceļi un ielas ar 

asfaltbetona segumu (km) 

pašvaldība 7,23     pieaug 

53.  Apgaismoto ielu īpatsvars (%) pašvaldība 4,8%     pieaug 

54.  Gājēju, velobraucēju celiņi (km) pašvaldība 1500 m     pieaug 

55.  DUS skaits pašvaldība 0     pieaug 

56.  Remontēti ceļi (km) pašvaldība      pieaug 

57.  Atkritumu savākšanas un 

šķirošanas laukumi  

pašvaldība 0     ierīkoti 

58.  Nelegālo atkritumu izgāztuvju 

skaits 

pašvaldība 2     samazinās 

59.  Labiekārtoto teritoriju skaits pašvaldība 4     pieaug 

60.  Zasas parka apsaimniekošanas 

plāns 

pašvaldība Nav aktualizēts     izstrādāts 

EKONOMIKA: Uzņēmējdarbības raksturojums 

61.  Pašvaldības budžeta ieņēmumi pašvaldība, 

Valsts kase 

3646863     pieaug 



 83 

 

62.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

uz vienu iedzīvotāju 

CSP 143,8     pieaug 

63.  Ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaits 

CSP 685     saglabājas 

iepriekšējā 

līmenī vai 

pieaug 

64.  Tūrisma stratēģija pašvaldība nav     izstrādāta 

65.  Tūristu nakšņošanas mītņu skaits CSP 0     saglabājas 

esošais skaits 

vai pieaug 

66.  Jaunizveidoti un labiekārtoti 

tūrisma infrastruktūras objekti 

pašvaldība 0     pieaug 

67.  Apmeklētāju skaits tūristu 

nakšņošanas vietās 

CSP 0     pieaug 
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Pielikums Nr.4. 

 

NOVADA DOME

KOMITEJAS:

1) Finanšu komiteja

2) Sociālo, izglītības un kultūras

jautājumu komiteja

3) attīstības un tautsaimniecības

komiteja

Domes priekšsēdētājs

Vietnieks

KOMISIJAS:

Administratīvā komisija

Iepirkumu komisija

Apbalvojumu piešķiršanas

komisija

Vēlēšanu komisija

Interešu izglītības programmu 

un sporta skolu mērķdotāciju 

sadalīšanas komisijaIzpilddirektors

Iestādes :

Sociālais dienests

Zasas vidusskola

Ābeļu pamatskola

Bērzgala pamatskola

Dignājas pamatskola

Dunavas pamatskola

Rubeņu pamatskola

11 bibliotēkas

6 kultūras nami

Lietvedības

nodaļa

Sabiedrisko

attiecību

speciālists

Datorspeciālists

Finanšu un 

ekonomikas

nodaļa

Īpašumu

apsaimniekošanas

un pakalpojumu

sniegšanas nodaļa

Juriskonsults Dzimtsarakstu

nodaļa

Pagastu pārvaldes:

1.Ābeļu pagasta pārvalde

2.Dignājas pagasta

pārvalde

3.Dunavas pagasta

pārvalde

4.Kalna pagasta pārvalde

5.Leimaņu pagasta

pārvalde

6.Rubenes pagasta

pārvalde

7.Zasas pagasta pārvalde

Bāriņtiesa

JĒKABPILS NOVADA DOMES STRUKTŪRAS SHĒMA
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