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Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja uzruna 

Godātie gada pārskata lasītāji! 

  
2015. gads novadam aizritēja Latvijas dižgaru – dzejnieku Aspazijas 

un J.Raiņa 150 gadu un rakstnieka A.Grīna 120 gadu jubileju zīmē. 
Jēkabpils novada ļaudis var pamatoti lepoties ar šo lielo cilvēku vārdiem, 
kuriem apaļās jubilejas atzīmēja visā Latvijā un neaizmirstot arī trešo 
latviešu tautai pazīstamo rakstnieku - Jāni Akurateru, kuram atzīmēsim 140 
dzimšanas dienu. 

Šo ievērojamo cilvēku devums ir nenovērtējams, tāpēc mūsu 
pienākums šodien ir cik spējam organizēt pasākumus skolās, kultūras namos 
par viņu darbu nozīmību, par izcilo literāro mantojumu. Apsveicami, ka 
2015.gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta programmas piesaistītiem 
līdzekļiem sākās vērienīgi restaurācijas darbi J.Raiņa muzejā Tadenavā un 
A.Grīna piemiņas vietas ekspozīcijas papildinājums Kalna pagastā. 

Kultūras jomā spilgti un krāsaini iespaidi palikuši no Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, no 
starptautiskā folkloras festivāla Baltica, kur mūsu jaunieši un pieaugušie kuplināja dalībnieku rindas 
svētkos un guva pozitīvas emocijas tālākam darbam. 

Plānotie budžeta investīciju projekti infrastruktūras attīstībai sekmīgi tika realizēti, kā 
plānots gada sākumā. Lielākie no tiem - Dunavas pagasta ārējo siltumtīklu rekonstrukcija, Zasas 
pagastā doktorāta ēkas rekonstrukcija, telpu kapitālremonts, lai uzlabotu ģimenes ārsta prakses un 
aptiekas pieejamību, Vandānu ciema ielu seguma uzlabošana. Neīstenojās darbi pie Dunavas 
pagasta Tadenavas tautas nama jumta nomaiņas, kas pārgāja uz 2016.gadu. Lielākā budžeta līdzekļu 
daļa bija paredzēta izglītības, kultūras un sociālo funkciju nodrošināšanai. 

Mazā audzēkņu skaita dēļ nācās izšķirties par Bērzgala pamatskolas slēgšanu, kas atstāja 
neizbēgami negatīvu ietekmi uz Leimaņu pagasta sociālo situāciju un kultūras dzīvi. 
2015. gadā  par 14 % pieauga pašvaldības savstarpējie norēķini par sniegtajiem izglītības iestāžu 
pakalpojumiem, kas liecina, ka daļa jauniešu mācības izvēlas blakus esošo pašvaldību skolās. 

2015.gads bija jaunā plānošanas perioda otrais darbības gads. Tāpēc cerības bija, ka būs 
apstiprināti noteikumi Eiropas Savienības struktūrfonu apguvei. Diemžēl vairāki no tiem 
apstiprinājās tikai 2016. gadā, tāpēc piekļuve ārējiem finansiālajiem avotiem nebija iespējama. 
Apņēmības pilni un cerīgi skatāmies uz šogad iesniedzamajiem projektiem: pašvaldības ceļu 
atjaunošana Kalna, Zasas un Dunavas pagastos, Zasas doktorāta un sociālās aprūpes mājas 
“Mežvijas” siltināšanas ieceri ar Leader + programmas iespējām. Ir uzsākts darbs, lai varētu 
iesniegt projektus Latvijas-Lietuvas projektu programmās Zasas parka labiekārtošanai un atpūtas 
vietas izveidošanai pie Tadenavas bibliotēkas. Šogad plānotie budžeta līdzekļi paredzēti izglītības 
iestāžu remontiem, pakalpojumu uzlabošanai, Dunavas un Vandānu ciematu apgaismojuma 
ierīkošanai, ēku remontiem 

Konkurence starp projektu iesniedzējiem ir ievērojami pieaugusi, tāpēc mums kopā strādājot 
veiksme un prasmes ir mūsu sabiedrotās. 

 
Skaistu un raženu 2016. gadu! 

 
 
 
 
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs      Edvīna Meņķis 
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1. JĒKABPILS NOVADS 
1.1. Pašvaldības vispārīgs raksturojums 

 

 
 
Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē, Daugavas ielejas kreisajā krastā. Novads 

robežojas ar Jēkabpils pilsētu, Krustpils novadu, Līvānu novadu, Daugavpils novadu, Ilūkstes 
novadu, Aknīstes novadu, Viesītes novadu un Salas novadu.. 

Novada teritorijā ietilpst 7 pagasti – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes 
un Zasas. Novada administrācija atrodas Jēkabpilī (neietilpst novadā). Mazākais pagasts pēc 
teritorijas ir Dignājas pagasts, bet lielākais – Rubenes pagasts. Savukārt, pēc iedzīvotāju skaita 
mazākais ir Leimaņu, bet lielākais – Rubenes pagasts. Novada teritorijas platība ir 90411,5 ha jeb 
904.1 km2. 

Jēkabpils novadu šķērso valsts autoceļi P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži, P 74 Siliņi – Aknīste 
un P 75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas robeža, kā arī vairāki vietējas nozīmes valsts autoceļi. 
Pašvaldības autoceļu un ielu garums sastāda 475,304 km, tai skaitā 462,837 km ir autoceļi un 
12,467 km ir ielas. Autoceļu garums ar melno (asfalta) segumu ir 4,601 km. Ielu garums ar melno 
(asfalta) segumu sastāda 4,47 km, ar grants segumu 7,997 km. Novadā ir veloceliņš ar trases 
kopgarumu 1592 m.  

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

Atbilstoši VZD datiem Latvijas republikas zemes pārskatā par 2015.gadu, meži Jēkabpils 
novadā sastāda lielāko teritorijas daļu – 49,8%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 36,8%, purvi 
– 3,8%, krūmāji – 1,7%, ūdens – 3,2%, ceļi – 1,7%, apbūve – 1%, pārējā zeme – 2 %. 
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1.2. Novada iedzīvotāji 
 

 
1.1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā esošiem datiem uz 01.01.2016. Jēkabpils novadā deklarēti 
5069 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits 2015. gadā samazinājies par 113 iedzīvotājiem. Tas saistīts ar 
iedzīvotāju došanos uz ārzemēm un deklarēšanos citu pašvaldību administratīvajās teritorijās, 
negatīvo iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju. Iedzīvotāju blīvums no 5.73 cilvēki/km2 
samazinājies līdz 5.61 cilvēki/km2. 

 
 

 
1.2. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju dinamika 2012.- 2015. gadā 

 

Salīdzinot ar 2012.gadu, iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir samazinājies par 398 
iedzīvotājiem. Vidēji gadā tas ir 99.5 cilvēki. 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un 
mirušo skaitu. Jēkabpils novada pašvaldībā pārskata gadā kopā dzimis 51 iedzīvotājs (2014.gadā– 
36) un miruši 68 iedzīvotāji (2014.gadā–88). Jēkabpils novada pašvaldībā iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums 2015.gadā ir negatīvs–17 iedzīvotāji (2014.gadā-52).  

 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu  

8 

 

 
 

 

 
 

1.3. attēls. Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība pagastos (pašvaldības dati uz 02.01.2016.) 
 

Analizējot iedzīvotāju vecuma struktūru novadā 1.5. attēlā (PMLP dati), redzams, ka lielāko 
iedzīvotāju skaitu veido iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā. Jēkabpils novadā 2014.gadā 
demogrāfiskās slodzes līmenis ir 509, bet 2015.gadā demogrāfiskās slodzes līmenis palielinās līdz 
520, tas ir, darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām 
darbspējas vecumā.  

 
 

 
1.4. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika 

 2013. – 2015.gadā 
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2. JĒKABPILS NOVADA DOME 

2.1. Pašvaldības juridiskais statuss 

Pašvaldība ir atvasināta publiska persona. Tai ar likumu ir piešķirta sava autonoma 
kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Pašvaldībai var būt sava 
manta. 

Jēkabpils novada pašvaldība reģistrēta 2009.gada 7.jūlijā, reģistrācijas Nr.90009116789. 
Jēkabpils novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Jēkabpils novada 
pašvaldības un Jēkabpils novada domes darbību nosaka ar Jēkabpils novada domes 2014.gada 

23.oktobra sēdes lēmumu Nr.245 (protokols Nr.12) apstiprinātie Jēkabpils novada saistošie 
noteikumi „JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 
 

2.2. Jēkabpils novada domes sastāvs 

Jēkabpils novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumam sastāv no 15 deputātiem. Pašvaldību vēlēšanas Latvija notika 2013.gada 1.jūnijā.  

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

Nr. 

p.k. 

 

Vārds uzvārds 

 

Ievēlēts no saraksta 

1. Edvīns Meņķis Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
2. Aivars Vanags Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
3. Ieva Jātniece Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
4. Andis Timofejevs līdz 26.03.2015. 

No 30.04.2015.  
Sandra Vecumniece* 

Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

5. Edmunds Erdlāns līdz 31.07.2014. 
No 28.08.2014. Māris Balodis** 

Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

6. Olita Spēka Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
7. Daiga Ģeidāne Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
8. Aivis Kokins Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 
9. Gints Audzītis Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ 

LNNK” 
10. Andis Bikaunieks Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ 

LNNK” 
11. Armands Ķiploks Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ 

LNNK” 
12. Uldis Auzāns Jēkabpils reģionālā partija 
13. Ināra Blumberga Jēkabpils reģionālā partija 
14. Anita Lemaka Latvijas Zaļā partija 
15. Modris Pavārs Latvijas Zaļā partija 
* Deputātu Andi Timofejevu (26.03.2015.domes lēmums Nr.101) no Centriskās partijas LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2015.gadā nomainīja deputāte Sandra Vecumniece (30.04.2015.domes lēmums 
Nr.108). 
** Deputātu Edmundu Erdlānu (31.07.2014. domes lēmums Nr.167) no Centriskās partijas LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2014.gadā nomainīja deputāts Māris Balodis (28.08.2014. domes lēmums 
Nr.171). 
 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, amatā ar 01.07.2009. 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags, amatā ar 20.06.2013. 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, amatā ar 01.07.2009. 
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Saskaņā ar Jēkabpils novada domes nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī 
– katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst.11:00, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 
Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs.  

2015. gadā notikušas 16 domes sēdes, tai skaitā 3 ārkārtas. Domes sēdēs pieņemti 320 
lēmumi, kuri pirms tam tika izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un komisijās. 

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

 

 
 

 
2.1. attēls. Domes pastāvīgās komitejas 

Finanšu komitejas sasaukto sēžu skaits 2015.gadā – 8, izskatīto jautājumu skaits – 79. 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas sasaukto sēžu skaits – 11, izskatīto jautājumu skaits – 172. 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sasaukto sēžu skaits – 8, izskatīto jautājumu 
skaits – 56. 
2015.gadā notikušas arī 6 Apvienoto komiteju sēdes, kurās kopā izskatīti 76 jautājumi.   
 
 Komisiju darbs 2015.gadā: 
1. vēlēšanu komisiju – darbojas no 22.08.2013. (sasaukto sēžu skaits – 1, izskatīto jautājumu skaits 
- 1); 
2. administratīvo komisiju – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 5, izskatīto jautājumu 
skaits - 8); 
3. iepirkuma komisija – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 98, izskatīto jautājumu 
skaits - 98); 
4. izsoles komisija – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 9, izskatīto jautājumu skaits - 
9); 
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5. apbalvojumu piešķiršanas komisija – darbojas no 25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 1, izskatīto 
jautājumu skaits - 1);  
6. interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisija – darbojas no 
25.07.2013. (sasaukto sēžu skaits – 2, izskatīto jautājumu skaits - 2); 
7. nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija – darbojas no 24.05.2012. (sasaukto sēžu 
skaits – 30, izskatīto jautājumu skaits - 71); 
8. pedagoģiski medicīniskā komisija – darbojas no 18.02.2010. (sasaukto sēžu skaits – 0, izskatīto 
jautājumu skaits - 0); 
9. komisija, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā – darbojas no 27.11.2014. 
(sasaukto sēžu skaits – 30, izskatīto jautājumu skaits - 75).  
No 2013.gada 28.novembra darbojas Izglītības, kultūras un sporta konsultatīvā darba grupa 
(sasaukto sēžu skaits – 2, izskatīto jautājumu skaits - 2). 

 

2.2. attēls. Domes komisijas 

 
2.3. Padotībā esošās iestādes 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī pašvaldības uzdevumu 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi Jēkabpils novada pagastos, Dome ir izveidojusi šādas patstāvīgas 
iestādes kā publisko tiesību juridiskas personas:  
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� Jēkabpils novada pašvaldība      � Ābeļu pagasta pārvalde 
� Dignājas pagasta pārvalde     � Dunavas pagasta pārvalde 
� Kalna pagasta pārvalde     � Leimaņu pagasta pārvalde 
� Rubenes pagasta pārvalde     � Zasas pagasta pārvalde 

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

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

Jēkabpils novada dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes: 
� Jēkabpils novada bāriņtiesa   � Sociālais dienests 
� Ābeļu tautas nams    � Dunavas kultūras nams 
� Kalna kultūras nams    � Leimaņu tautas nams 
� Rubenes kultūras nams   � Zasas kultūras nams 
� Ābeļu bibliotēka    � Dignājas bibliotēka 
� Dunavas bibliotēka    � Kalna bibliotēka 
� Leimaņu bibliotēka    � Liepu bibliotēka 
� Mežzemes bibliotēka    � Rubeņu bibliotēka 
�  Slates bibliotēka    � Tadenavas bibliotēka 
�  Zasas bibliotēka 

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

Nr.p.k. Kapitālsabiedrības  
nosaukums 

Pašvaldībai 
piederošās 

kapitālsabiedrības 

Darbības veids 

1. SIA „Rubenes aptieka“ 100% Medikamentu tirdzniecība  

2. SIA „Zasas aptieka“ 100% Medikamentu tirdzniecība 

3. SIA „Rubenītis“ 100% Vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumi 
Jēkabpils novadā 

4. SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO“ 

2,52 % Atkritumu apsaimniekošana 

5. SIA „Jēkabpils autobusu 
parks“ 

12% Pasažieru pārvadājumi 

 
2.4. Personāls 

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

 Jēkabpils novada pašvaldībā, pārvaldēs un iestādēs 2015.gadā vidējais strādājošo skaits -  
285 darbinieki /pilna laika slodzes/.  

Jēkabpils novada personāla izglītība: administrācijas darbiniekiem ir augstākā vai vidējā 
speciālā izglītība, pagastu pārvaldēs – augstākā, 1. līmeņa, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība, 
bāriņtiesas darbiniekiem augstākā, sociālā dienesta darbiniekiem augstākā, 1 – vidējā, izglītība – 
pedagogiem – augstākā, tehniskajiem darbiniekiem – augstākā, vidējā, vidējā speciālā, 
pamatizglītība, kultūra un bibliotēkas - augstākā, 1. līmeņa, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība. 
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2.5. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā laulības akta ieraksts 2015.gadā izdarīts 11 pāriem.  
No 11 reģistrētajām laulībām, pirmajā laulībā stājās 7 pāri. 

Gada laikā Jēkabpils novadā piedzimuši 51 bērni. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti 33 dzimšanas reģistri (21 meitenes un 12 zēni). Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 10 
gadījumos, otrie – 16, trešie – 4, ceturtie – 1 gadījumā un piektie – 2 gadījumos. 

Laulībā dzimušo un reģistrēto bērnu skaitam ir tendence samazināties. 
2015. gadā Jēkabpils novadā mirušas 68 personas. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 61 miršanas fakti, no kuriem 34 gadījumā mirušas sievietes, bet 27 gadījumos – vīrieši. 

 
2.6. 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 2015.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.11). Bāriņtiesa, izpildot 
amata pienākumus septiņos Jēkabpils novada pagastos, ir pārņēmusi un iesākusi lietas, atbilstoši 
ierosinot administratīvo procesu, no kurām pārskata periodā 135 lietas bija aktīvas, tai skaitā lietas: 

1. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības (lietas par bērna mantas 
pārvaldīšanu). 

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

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

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

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

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

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

8. Apliecinājumu izdarīšana un citu funkciju pildīšana. 
 
Viens no svarīgākajiem bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, nodrošinot un 

ievērojot vislabākās bērnu intereses. 2015.gadā bāriņtiesa ir informējusi pašvaldības sociālo 
dienestu par 17 ģimenēm, kurām būtu pievēršama pastiprināta uzmanība, jo ģimenēs tika saskatītas 
sociālās problēmas. 

Atbilstoši faktiskajai situācijai, 2015.gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 28 lēmumus un 
atzinumus lēmumu veidā (Jēkabpils novada Dignājas pagastā – 6 lēmumi, Jēkabpils novada Kalna 
pagastā – 5 lēmumi, Jēkabpils novada Dunavas pagastā – 4 lēmumi, Jēkabpils novada Zasas pagastā 
– 4 lēmumi, Jēkabpils novada Leimaņu pagastā – 3 lēmumi, Jēkabpils novada Ābeļu pagastā – 3 
lēmumi, Jēkabpils novada Rubenes pagastā – 3 lēmumi). Lēmumi tika pieņemti jautājumos par 
aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem, par prasības 
pieteikumu sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, par ievietošanu 
audžuģimenēs, par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņu iecelšanu, par aizbildņu atlaišanu, par 
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personu atzīšanu par adoptētājiem, par atļauju šķērsot robežu, par atzinumu sniegšanu tiesai 
(saskarsme, dzīvesvieta, atsevišķas aizgādības noteikšana), par aizgādņu iecelšanu personām, 
mantojumiem un to atbrīvošanu. 2015.gadā neviens no bāriņtiesas lēmumiem netika atcelts. 

Visu 2015.gadu tika veikts darbs ar Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā faktiski 
dzīvojošām un deklarētām ģimenēm, kurās tika saskatītas problēmas bērnu tiesību ievērošanā. Tika 
plānota un veikta sadarbība ar vecākiem (piesaistot atbilstošus speciālistus). Dažām no šīm 
ģimenēm tika konstatēti uzlabojumi ģimeniskajā vidē, jo šie vecāki sadarbojās, ievēroja speciālistu 
ieteikumus un iesaistījās atbalsta programmās, veicot noteiktos pienākumus. Minēto darbību 
rezultātā 2015.gadā 11 ģimenēs bērni netika izņemti no savu bioloģisko vecāku aprūpes, jo 
ģimenēs tika nodrošinātas bērnu tiesības.  

Uz 2015.gada 31.decembri no Jēkabpils novada audžuģimenēs atradās 11 bērni. Četri no 
mūsu novada bērniem ir ievietoti mūsu audžuģimenē. Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, 
2015.gadā tika veikta atkārtota audžuģimeņu izvērtēšana (apsekošana, sarunas, informācijas 
iegūšana no skolas, sociālā dienesta, ārstiem, slēdzieni no speciālistiem u.c.) un tika atzīts, ka 
audžuģimenēs tiek ievērotas bērnu tiesības un labākās intereses. Papildus tika sniegta informācija 
tām bāriņtiesām, kuru teritorijas audžuģimenēs atrodas pārējie (septiņi) mūsu novada bērni. 

Šobrīd jau tikai 2 bērni (uzsākot 01.10.2009. Jēkabpils novada bāriņtiesas darbību – 14) ir 
ievietoti un atrodas ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs. Bērniem ik gadu tiek veiktas izvērtēšanas 
par iespējām piemeklēt ģimenisku dzīves vidi, bet objektīvi faktori ir šķērslis bērnu dzīvesvietas 
maiņai. 

Ik gadus, arī 2015.gadā tika veiktas aizbildņu ģimeņu apsekošanas, notika sarunas ar 
aizbildņiem un bērniem, aizbildņu ģimenēs dzīvojošajām personām, tika apsekota bērnu manta un 
izvērtēta bērnu mantas uzraudzība un apsaimniekošana. 2015.gadā 24 bērni atradās aizbildņu 
ģimenēs, kuri tur tika ievietoti ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu. Papildus vēl tiek veikta 
uzraudzība tām aizbildņu ģimenēm, kurās bērni ir ievietoti pamatojoties uz citu bāriņtiesu 
lēmumiem. 

Pildot bāriņtiesas funkcijas, katrā lietā tiek ievietoti nepieciešamie dokumenti objektīva 
lēmuma pieņemšanai. Lai pieņemtu motivētus lēmumus, bāriņtiesa ir gatavojusi lietas, savācot 
dažādus materiālus: ziņas, informāciju un atzinumus no trešajām personām, veicot apsekošanas, 
sarunas. 2015.gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 306 vēstules (tai skaitā ar pielikumiem) lietu materiālu 
nodrošinājumam, veikusi aptuveni 1420 konsultācijas, pārrunas un 506 apsekošanas gan aprūpes 
iestādēs, gan ģimenēs.  

2015.gadā bāriņtiesa ir pārstāvējusi bērnu intereses policijā, tiesā un citās iestādēs. Jēkabpils 
novada bāriņtiesa 2015.gadā ir griezusies rajona tiesās ar prasības pieteikumiem. Tika ierosinātas 
civillietas 3 vecākiem par aizgādības tiesību atņemšanu. Notika sadarbība ar policiju, psihologiem, 
narkologiem, psihiatriem, ģimenes ārstiem un skolām. Plaša sadarbība tika veikta ar citām 
bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem visā Latvijas Republikas teritorijā. No 2015.gada ir uzsākta 
sadarbība ar Probācijas dienestu. Bāriņtiesa piedalījās starpinstitucionālajās sanāksmēs, izstrādāja 
priekšlikumus risku novēršanai personām, kuras tuvākajā laikā atgriezīsies savā ģimenē no 
ieslodzījumu vietām.  

2015.gadā Jēkabpils novada bāriņtiesa pēc pieprasījuma ir sūtījusi dokumentus Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijai. Norādījumus, piezīmes vai uzdevumus administratīvās lietas tālākai 
virzībai inspekcija nav noteikusi, tātad atzīstot bāriņtiesas veiktās darbības kā atbilstošas.  

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir veikusi uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem (darījumu apliecināšana, testamentu sastādīšana un atsaukšana, pilnvaru 
sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, kopiju, norakstu, izrakstu pareizības apliecināšana, 
nostiprinājumu lūgumu sastādīšana, parakstu apliecināšana u.c.), 2015.gadā iekasējot valsts nodevas 
EUR 3046,13 apmērā. 

 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu  

15 

 

 
2.3. attēls. Iekasētās valsts nodevas Jēkabpils novadā 2015.gadā EUR 

 
 
Arī 2016.gadā Jēkabpils novada bāriņtiesa veic darba uzdevumus atbilstoši saistošo normatīvo 

aktu prasībām un turpinās darbu pie izvirzītajām prioritātēm, tas ir: 
1. Uzraudzīs bērnu tiesību ievērošanu ģimenēs. 
2. Meklēs iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības bērniem nodrošināt ģimenisku vidi. 
3. Atkārtoti uzrunās novada iedzīvotājus par audžuģimeņu izveidi un aizbildnības 

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

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

6. Piedalīsies deinstitucionalizācijas procesā. 
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3. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

3.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2015. gada ieņēmumu rādītāji 
Budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar 

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

3.1. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2014.- 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un 2016. 

gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, EUR 
 

 
 
 

Rādītāja nosaukums 

 
2014. gada 

budžeta 
ieņēmumu 

izpilde EUR 

 
2015. gada 

budžeta 
ieņēmumu 

izpilde EUR 

2015.gada 
budžeta 

izpilde pret 
iepriekšējo 

gadu % 

 
2016.gada 
budžeta 

ieņēmumi 
plāns EUR 

Ieņēmumi kopā 4 553 716 4 414 513 97.0 4 161 488 
Nodokļu ieņēmumi 1 912 651 1 902 900 99.5 1 989 823 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 1548172 1538316 99.3 1658804 
Īpašuma nodokļi 364479 364584 100.0 331019 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 344760 343932 99.8 312115 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 8312 9068 109.1 8430 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 11407 11584 101.6 10474 

Nenodokļu ieņēmumi 163 164 104 671 64.2 25 420 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 227 1136 500.4 0 
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 

3949 3848 97.5 3995 

Naudas sodi un sankcijas 10274 421 4.1 435 
Ieņēmumi no zemes, meža, īpašuma 
pārdošanas 

148538 98307 66.2 20000 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 176 959 544.9 990 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 294 264 402 416 136.8 306 300 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti 

 
0 

 
10 200  0 

Valsts budžeta transferti 2 067 560 1 867 522 90.3 1 711 196 
Pašvaldību  budžeta transferti 116 077 126 804 109.3 128 749 

 

 

Jēkabpils novada pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā sastāda EUR 4414513, kas ir par EUR 
139203 (3.0%) mazāk nekā 2014. gadā (skatīt tabulu 3.1.). Nodokļu ieņēmumi iekasēti iepriekšējā 
gada apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas ietekmē ieriekšējā gada nesadalītais atlikums.  
Īpašuma nodoklis iekasēts 2014.gada apmērā aktīvi strādājot ar nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, veicot savlaicīgu parādu piedziņas darbu. Nenodokļu ieņēmumu samazinājums EUR 
58493 (35.8%) skaidrojams ar zemes, meža, kustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumu samazinājumu 
2015.gadā. Naudas sodu un sankciju samazinājums skaidrojams ar izmaiņām nekustamā īpašuma 
nodokļa uzskaitē, kur kavējuma naudas tiek uzskaitītas kopā ar pamatsummu. Valsts nodevas, kuras 
paliek pašvaldības budžetā, 2015.gadā ir EUR 3629, pašvaldību nodevas veido nelielu ieņēmumu 
daļu-EUR 219. Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par EUR 
108152 (36.8%). Ieņēmumi par nomu un īri pieauguši par EUR 4040, ieņēmumi par dzīvokļu un 
komunālajiem pakalpojumiem par EUR 20053. Pārējos pašu ieņēmumus būtiski ietekmējis no 
valsts budžeta saņemtai PVN par iepriekšējos periodos realizētajiem projektiem-EUR 74392.  Par 
EUR 200038 (9.7%) samazinājušies valsts budžeta transferti, kur būtiskāko samazinājumu – EUR 
295187, dod   transferti ES līdzfinansēto projektu realizācijai. Valsts budžeta transferti pašvaldības 
funkciju pildīšanai gada laikā palielinājušies par EUR 14910 un ir EUR 781292. Dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas foda palielinājusies par EUR 22027 un sastāda EUR 962093.  
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3.1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 20154. – 2015. gadā, EUR 

Saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu un citiem pakalpojumiem 
paielinājušies par EUR 10727 (9.3%). No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertus EUR 10200 veido Zemgales un Kurzemes 
plānošanas reģionu finansējumi par projektu realizāciju. 

 

 

3.2. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības 2015.gada budžeta ieņēmumu struktūra, % 
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Jēkabpils novada budžeta ieņēmumi 2016. gadā plānoti EUR 4161488 apjomā, kas ir par 

EUR 253025 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā.  Tas saistīts ar mērķdotāciju piešķiršanas kārtību - 
2016.gada budžetā tās plānotas astoņiem mēnešiem. 47,8% no kopējiem ieņēmumiem veido 
nodokļu ieņēmumi, 0,6% nenodokļu ieņēmumi, 7,4% maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. 
Valsts budžeta transferti plānoti 41.1% apmērā, pašvaldību budžeta transferti – 3,1% no kopējiem 
ieņēmumiem.  

 
3.2. Jēkabpils novada pašvaldības izdevumu rādītāji 

3.2. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2014. – 2015. gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2016. gada 

plāns atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
 
 

 

 
Pamatbudžeta izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015. gadā uzturēšanas 

izdevumi sastāda 89.8%, kapitālie izdevumi–10.2%. Kapitālo izdevumu nelielais īpatsvars 
skaidrojams ar ES struktūrfondu finansēto projektu samazinājumu. Uzturēšanas izdevumi pārskata 
gadā samazinājušies par EUR 52086 (1.3%). Izdevumi atalgojumam pieauguši par EUR 61268 
(3.3%), kas skaidrojams ar minimālās algas pieaugumu valstī no EUR 320 uz EUR 360. 
Palielinoties atalgojumam, pieauga arī darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par EUR 
40055 (7.9%). Komandējuma un dienesta braucienu izdevumi samazinājušies par EUR 3255 
(40.5%), jo samazinājušies  izdevumi, kas iepriekšējā pārskata periodā radās projektu programmu 
aktivitāšu ietvaros. Izdevumi pakalpojumiem samazinājušies par EUR 58829 (10.7%), kur būtisks 
samazinājums panākts administratīvajos izdevumos-EUR 39612. Izdevumi krājumiem, materiāliem, 
energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram samazinājušies par EUR 48206 (10.4%). 
Piemēram, izdevumi degvielas iegādei samazinājušies par EUR 29280, iestāžu uzturēšanas 
materiāliem EUR 36294, kas panākts racionālāk izmantojot materiālos resursus. Budžeta iestāžu 
nodokļu maksājumi samazinājušies par EUR 64601 (50.9%), samazinoties budžeta iestāžu 

Rādītāja nosaukums 

2014.gada 
budžeta 
izpilde 
EUR 

Izdevumu 
struktūra 

% 

2015.gada 
budžeta 
izpilde 
EUR 

Izdevumu 
struktūra 

% 

2016.gada 
budžeta 
plāns 
EUR 

Izdevumu 
struktūra 

% 

Uzturēšanas izdevumi 3 954 218 80.6 3 902 132 89.8 4 133 281 92.4 
Atalgojums 1834479 37.4 1895747 48.6 1828292 44.2 
Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

510313 10.4 550368 14.1 520651 12.6 

Komandējumi un dienesta 
braucieni 

7231 0.2 3976 0.1 4064 0.1 

Pakalpojumi 549857 11.2 491028 12.6 659596 16.0 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs 

463789 9.5 415583 10.6 493995 
 

11.9 
 

Izdevumi periodikas iegādei 6693 0.2 5130 0.1 6170 0.2 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 

126727 2.5 62126 1.6 61938 1.5 

Procentu izdevumi 3313 0.1 2280 0.1 2099 0.1 
Subsīdijas un dotācijas 10231 0.2 7288 0.2 11500 0.3 
Sociālie pabalsti 141395 2.8 133917 3.4 187552 4.5 
Izdevumi par savstarpējiem 
norēķiniem 

300190 6.1 334689 8.6 357424 8.6 

Kapitālie izdevumi 955 276 19.4 445 354 10.2 341590 7.6 

 Kopā 4 909 494 100 4 347 486 100 4 474 871 100 
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pievienotās vērtības nodokļa reversās kārtības maksājumiem par īstenotiem būvniecības un 
remontdarbiem. Procentu izdevumi samazinājušies par EUR 1033 (31.2%). Sociālo pabalstu 
izmaksa samazinājusies par EUR 7478 (5.3%). Mainījusies pabalstu struktūra, palielinoties 
sociālajiem pabalstiem natūrā. Izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
palielinājušies par EUR 34499 (11.5%). To veido norēķini gan par izglītības, gan par sociālo iestāžu 
pakalpojumiem. Kapitālie izdevumi 2015.gadā samazinājušies par EUR 509922 (46.6%), kas 
saistīts ar dažādos projektos piesaistītā finansējuma samazinājumu. 

 

 
3.3.attēls. Uzturēšanas un kapitālie izdevumi 2014. - 2016.gadā, EUR 

 
 

 
 

          3.4.attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām 2015. gadā, % 
 

Pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā plānoti EUR 4474871 apjomā, kas ir par EUR 127385 
vairāk nekā 2015.gadā. Atlīdzības fonds palielinājies, mainoties minimālajai algai valstī no EUR 
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360 uz EUR 370. Atalgojums plānots 40.9% apmērā no kopējiem izdevumiem. Izdevumi 
pakalpojumiem, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies par EUR 168568 (34.3%). Plānots 
palielinājums remonta darbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem, pašvaldības nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanai. Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm un 
inventāram palielināti par EUR 78412 (18.9%). To veido izdevumi remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiālu iegādei remontu veikšanai saimnieciskā kārtā. Būtisks palielinājums plānots sociālajiem 
pabalstiem – EUR 53635 (25,3%), kas skaidrojams ar izmaiņām pabalstu piešķiršanas kārtībā 
atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. Izdevumi savstarpējiem norēķiniem par izglītības, sociālās 
aprūpes un citiem pakalpojumiem palielināti par EUR 22735 (6.8%). Kapitālie izdevumi plānoti 
EUR 341590, kas veido 7.6% no kopējiem izdevumiem 2016.gadā. 

 
3.3. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2014. – 2015.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2016.gada 
plāns atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Rādītāja  
nosaukums 

2014. gada budžeta 
izdevumu izpilde  

EUR 

2015. gada budžeta 
izdevumu izpilde 

 EUR 

2016.gada budžeta 
izdevumu plāns 

 EUR 

Kopā izdevumi 4 909 494 4 347 486 4 474 871 
Vispārējie valdības dienesti 673988 686479 827108 
Sabiedriskā kārtība un drošība 4427 4044 4439 
Ekonomiskā darbība 204325 27583 35387 

Vides aizsardzība 139372 108366 122079 

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

816999 699846 798643 

Veselība 22668 127658 102064 
Atpūta, kultūra un reliģija 581320 463651 553153 
Izglītība 1923308 1719550 1517754 
Sociālā aizsardzība 543087 510309 514244 

 

 
 
3.5. attēls. Vispārējo valdības dienestu budžeta izdevumi 2014.-2015.gadā, EUR  

 
Analizējot 2015.gada izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, vispārējo valdības 

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

681531, jeb 15.7% no kopējiem izdevumiem, 
� izdevumi parāda apkalpošanai EUR 4948, jeb 0,1% no kopējiem izdevumiem. 

2015. gadā budžeta izdevumi pieauguši par EUR 12491 (1.9%), Uzturēšanas izdevumi ir 
EUR 670683 (97.7%) no kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi EUR 15796 (2.3%).  Izdevumi 
atlīdzībai pieauguši par EUR 22454 (4.5%) saistībā ar minimālās algas celšanos valstī. 
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Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi samazinājušies par EUR 472 (72.7%). Izdevumi 
pakalpojumiem samazinājušies par EUR 24381 (23.3%), ko ietekmējusi izdevumu posteņu 
precizēšana, uzskaitot atsevišķus izdevumu veidus uzturēšanas izdevumu transfertos (kopā par EUR 
11028). Krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram tērēts par 
EUR 23154 (72,4%). Tas saistīts ar funkcionālo kategoriju precizēšanu, plānojot 2015.gada 
budžetu, kad transporta izdevumi tiek uzskaitīti pie iestāžu izdevumiem, nevis kā atsevišķa 
struktūrvienība. Pieaudzis Valsts budžetā maksājamo nodokļu apmērs (PVN). Procentu izdevumi 
samazinājušies par EUR 1033 (31.2%), samazinoties kredītu pamatsummai Valsts kasē. 
Kapitālajiem izdevumiem izlietots EUR 15796, tai skaitā divu automašīnu iegādei pagastu 
pārvaldēs EUR 10654, datortehnikas un biroja tehnikas iegādei EUR 2868. 

 

 
 

3.6.attēls. Sabiedriskās kārtības un drošības budžeta izdevumi 2014.- 2015. gadā, EUR 
 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi ietver ugunsdrošības, ugunsdzēsības, 
glābšanas un civilās aizsardzības dienestu uzturēšanu. To darbībai tērēts EUR 4044 jeb 0,1% no 
kopējiem izdevumiem. Lielākais izdevumu postenis–uzturēšanas izdevumu transferti citām 
pašvaldībām EUR 3348 par pakalpojumu nodrošināšanu. EUR 696 samaksāts par precēm un 
pakalpojumiem dienesta uzturēšanai pagastu pārvaldēs. 

 

 
 

3.7.attēls. Ekonomiskās darbības budžeta izdevumi 2014.-2015.gadā, EUR 
 

Funkcionālajā kategorijā ekonomiskā darbība ietver izdevumus: 
� projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” EUR 20585, jeb 0.5% no kopējiem 

izdevumiem, 
� lauksaimniecībai, mežsaimniecībai EUR 662, 
� par Būvvaldes pakalpojumiem EUR 6336, jeb 0.2% no kopējiem izdevumiem, 
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� transporta uzturēšanas izdevumi, kas iepriekšējā pārskata periodā veidoja 3,0% no 
kopējiem izdevumiem, pēc centralizētas grāmatvedības izveides iekļauti to iestāžu 
izdevumos, kuru pakļautībā transportlīdzekļi atrodas. 

Uzturēšanas izdevumi kopā veido EUR 27586. Salīdzinot ar 2014. gada budžetu, izdevumi 
ekonomiskajai darbībai samazinājušies par EUR 176739 (86.5%), t.sk., atlīdzība par EUR 51091 
(86,7%), kas saistīts ar strukturālajām izmaiņām pagastu pārvaldēs un izmaiņām bezdarbnieku 
nodarbinātības programmā valstī. Sociālie pabalsti–bezdarbnieka stipendija, 2015.gadā 
samazinājušies par EUR 9214 (41.6%), jo notikušas izmaiņas finansējuma piešķiršanā. Kopā gadā 
tā ir EUR 12956.  

 
3.8.attēls. Vides aizsardzības budžeta izdevumi 2014.-2015.gadā, EUR 

 
Funkcionālajā kategorijā vides aizsardzība ietver izdevumus: 

� atkritumu apsaimniekošanai EUR 28956, jeb 0.7% no kopējiem izdevumiem, 
� notekūdeņu apsaimniekošanai EUR 61312, jeb 1.4% no kopējiem izdevumiem, 
� parku uzturēšanai un apsaimniekošanai EUR 18098, jeb 0.4% no kopējiem 

izdevumiem. 
Uzturēšanas izdevumi  veido 99.7% no vides aizsardzības izdevumiem, jo kapitālie 

ieguldījumi notekūdeņu būvju un atkritumu izgāztuvju rekultivācijā veikti iepriekšējos pārskatu 
periodos. 2015.gadā izdevumi atlīdzībai palielinājušies par EUR 20768, kas saistīts ar izmaiņām 
iestāžu struktūrā pēc centralizētas grāmatvedības izveides. Pakalpojumi palielinājušies par EUR 
8225 (18.3%), ko ietekmējuši nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi. Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs iegādāti 2014.gada apjomā-EUR 9168. Budžeta 
iestāžu nodokļu maksājumi palielinājušies par EUR 1712, precizējot PVN un dabas resursu nodokļa 
maksājumu uzskaiti pa struktūrvienībām. 

 

 
 

3.9.attēls. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas budžeta izdevumi 2014.- 2015. gadā, EUR 
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Funkcionālajā kategorijā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver izdevumus: 

� teritoriju attīstībai EUR 59420, jeb 1.4% no kopējiem izdevumiem, 
� ūdensapgādei EUR 43478, jeb 1.0% no kopējiem izdevumiem, 
� teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 596948, jeb 13.7% no kopējiem 

izdevumiem. 
Uzturēšanas izdevumi  veido EUR 521696, jeb 74.5% no teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumiem, kapitālie izdevumi EUR 178150 (25.5%). Kapitālo izdevumu 
samazinājums skaidrojams ar ūdenssaimniecības projektu pabeigšanu iepriekšējos pārskata 
periodos. Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par EUR 23129 (9.1%), nodrošinot minimālās algas 
pieaugumu un strukturālās izmaiņas pēc centralizētas grāmatvedības izveides. Izdevumi 
pakalpojumiem palielinājušies par EUR 13376 (13.3%), ko ietekmējuši remontdarbi un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 
iegādāti iepriekšējā pārskata perioda apjomā. Kurināmais un enerģētiskie materiāli iegādāti par 
EUR 73801, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli-EUR 19267. Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi palielinājušies par EUR 11559 (62.9%). Lielāko palielinājumu dod valsts nodevas un 
maksājumi par tiesvedības pakalpojumiem komunālo parādu piedziņas jomā. Kapitālie izdevumi 
sarukuši par EUR 166492 (48.3%). Nedzīvojamo ēku kapitālajam remontam tērēts EUR 4795, 
iekārtu iegādei EUR 3664, pārējo pamatlīdzekļu iegādei EUR 25508. Nekustamā īpašuma objektu 
rekonstrukcijā investēts EUR 133287. Lielākais ekspluatācijā nodotais objekts–Dunavas ciemata 
siltumtrases sistēmas pārbūve, kuras kopējās izmaksas ir EUR 129646. Tās īstenošanai Valsts kasē 
tika saņemts aizņēmums EUR 124280 ar atmaksas termiņu desmit gados. 

 

 
 
3.10.attēls. Veselības budžeta izdevumi 2014.- 2015. gadā, EUR 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai izdevumi 
sastāda EUR 127658, kas veido 2.9% no kopējiem novada budžeta izdevumiem. Uzturēšanas 
izdevumi ir EUR 18113 (14.2%), kapitālie izdevumi EUR 109545 (85.8%). Uzturēšanas izdevumu 
struktūra, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, nav būtiski mainījusies. Atlīdzībai izlietots 
EUR 10784, pakalpojumiem EUR 2330, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja 
precēm un inventāram EUR 4999. Vienas no lielākajām investīcijām 2015.gadā veiktas Zasas 
Aptiekas-ambulances ēkā. Veikta renovācijas 1.kārta un uzsākta 2.kārta, investējot EUR 77051.  

Funkcionālajā kategorijā atpūta, kultūra un reliģija ietver izdevumus: 
� sporta pasākumiem EUR 12164, jeb 0.3% no kopējiem izdevumiem, 
� kultūrai EUR 440127, jeb 10.1% no kopējiem izdevumiem, 
� nevalstisko organizāciju atbalstam EUR 11360, jeb 0,3%. 
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3.11.attēls. Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta izdevumi 2014.- 2015. gadā  
 

Uzturēšanas izdevumi veido EUR 443694 (95.7%), kapitālie izdevumi EUR 19957  (4.3%). 
Salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izdevumi palielinājušies par EUR 86208 (17,5%). Izdevumi  
atlīdzībai palielinājušies par EUR 2741. Izdevumi preču un pakalpojumu iegādei samazinājušies par 
EUR 27829 (15.6%). Ja izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, informācijas tehnoloģiju 
pakalpojumiem palikuši iepriekšējā gada līmenī, tad remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumiem tie palielinājušies par EUR 6158, kurināmajam un enerģētiskajiem materiāliem par 
EUR 4615. Būtisku samazinājumu dod budžeta iestāžu nodokļu maksājumi-EUR 8740, ko veido 
PVN par iepriekšējā pārskata periodā realizētiem projektiem. Pašvaldību budžeta dotācijas 
biedrībām un nodibinājumiem samazinājušās par EUR 2943 (28.8%), jo sarucis pieprasītais 
līdzfinansējums biedrību projektiem. Kapitālie izdevumi samazinājušies par EUR 90187 (81.9%), 
kas pamatojams ar projektu rezultātā piesaistītā finansējuma apguvi iepriekšējos pārskata periodos. 
Iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi EUR 14399 vērtībā, t.sk. bibliotēku krājumi EUR 8279. 
Datortehnika un biroja tehnika iegādāta EUR 1177. Pamatlīdzekļu izveidošanā ieguldīts EUR 4943. 

 

3.12.attēls. Izglītības budžeta izdevumi 2014.- 2015. gadā, EUR 

Funkcionālajā kategorijā izglītība ietver izdevumus: 
� izglītībai EUR 1202455, jeb 27.7% no kopējiem izdevumiem, 
� līmeņos nedefinētai izglītībai (mākslas skolas filiāle) EUR 9835, jeb 0,2%, 
� izglītības papildpakalpojumiem EUR 450888, jeb 10.4%, 
� izglītības pārvaldes uzturēšanai EUR 56372, jeb 1,3%. 

Uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 1660338 (96.6%), kapitālie izdevumi EUR 59212 
(3.4%). Salīdzinot ar 2014. gada budžetu, uzturēšanas izdevumu apmērs palielinājies par EUR 
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9219. Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par EUR 49013 (4.7%), kas skaidrojams ar izmaiņām 
pedagoģisko darbinieku un tehnisko darbinieku darba atlīdzībā. Izdevumi mācību, darba un dienesta 
komandējumiem, dienesta, darba braucieniem samazinājušies par EUR 2949 (49.8%), kas saistīts ar 
starptautisko projektu realizāciju iepriekšējā pārskata periodā. Pakalpojumi samazinājušies par EUR 
8967 (6.1%), kur lielākais postenis ir skolu telpās veiktie remontdarbi kopumā par EUR 58132 
(summa bez PVN 21 %). Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 
samazinājušies par EUR 25226 (13.5%) – kurināmā un enerģētisko materiālu iegādes izdevumiem,  
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem. Izdevumu samazinājumu ietekmēja vienas 
izglītības iestādes-Bērzgala pamatskolas, slēgšana 2015.gada 31.jūlijā, Budžeta iestāžu nodokļa 
maksājumi samazinājušies par EUR 30334 (61.7%), kas saistīts ar izmaiņām PVN apmaksā 
izglītības iestāžu telpu, ēku kosmētiskajiem un kapitālajiem remontiem. Sociālie pabalsti, ko veido 
transporta izdevumu kompensācijas skolēniem samazinājušies par EUR 1834 (19.5%). Pašvaldības 
budžeta maksājumi, uzturēšanas, izdevumu transferti palielinājušies par EUR 30208 (14.9%). 
Kapitālie izdevumi samazinājušies par EUR 212977, jo iepriekšējā pārskata periodā veikta Zasas 
vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija EUR 227922 vērtībā. 2015. gadā tāda apjoma 
investīcijas izglītības iestādēs netika ieguldītas. Izglītības iestādēs iegādāti saimniecības 
pamatlīdzekļi EUR 2600, bibliotēku krājumi EUR 5295, datortehnika un biroja tehnika EUR 2904. 
Kapitālajā remontā un rekonstrukcijā ieguldīts  EUR 19225, veicot Dignājas pamatskolas 
kanalizācijas sistēmas vienkāršoto rekonstrukciju. 

 

3.13.attēls. Sociālā aizsardzības budžeta izdevumi 2014.- 2015. gadā, EUR 

Funkcionālajā kategorijā sociālā aizsardzība ietver izdevumus: 
� atbalstam gados veciem cilvēkiem EUR 117529, jeb 2.7% no kopējiem izdevumiem, 
� bāriņtiesas uzturēšanai EUR 60528,  jeb 1.4%, 
� pabalstu izmaksai EUR 93359, jeb 2.1%, 
� sociālā dienesta funkciju veikšanai EUR 238893, jeb 5.5%. 

Sociālās aizsardzības uzturēšanas izdevumi ir EUR 447908 (87.8%), kapitālie izdevumi EUR 
62401 (12.2%). Salīdzinot ar 2014. gada budžetu, izdevumu apmērs samazinājies par EUR 32778 
(6.0%). Izdevumi atlīdzībai pieauguši par EUR 35559 (20,1%), kas saistīts ar asistentu pakalpojumu 
pieaugumu novadā. Izdevumi pakalpojumiem palielinājušies par EUR 8294 (50.7%), ko 
ietekmējuši izdevumi telpu remontam aprūpes centrā “Mežvijas”. Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs palielinājušies par EUR 5208 (29.7%), veicot telpu aprīkojuma 
iegādi aprūpes centram “Mežvijas”. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi – budžetā maksājamais 
PVN EUR 1230. Transferti citām pašvaldībām par sociālo iestāžu pakalpojumiem samazinājušies 
par EUR 3640 (4.7%) un sastāda EUR 73426. Kapitālie izdevumi 2015.gadā ir EUR 62401, kur 
lielākās investīcijas veido aprūpes nama „Mežvijas” rekonstrukcija-EUR 57161. Iegādāti 
saimniecības pamatlīdzekļi EUR 3061, datortehnika un biroja tehnika EUR 2179. 
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Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2015. gadā ir palielinājušies par EUR 3389 (skatīt 
tabulu 3.4.). 

 3.4.tabula 
Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2015. gadā, EUR 

 

 

 
3.3. attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2015. gadā, % 
 
 

Kods Sociālā aizsardzība 
2014.g. 
EUR 

2015.g. 
EUR 

+/- 2015./2014. 
% 

 KOPĀ 89 970 93 359 +3389 +3.8 
6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 36156 39686 +3530 +9.8 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 2568 1812 -756 -29.4 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti  naudā ārkārtas 
situācijā 4745 1077 -3668 

 

-77.3 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 
naudā 19177 27927 +8750 

 

+45.6 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 9666 8870 -796 -8.2 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai naudā 33808 32315 -1493 

 
-4.4 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 20006 13922 -6084 -30.4 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 0 7125 +7125 +100.0 

6321 Pabalsti veselības aprūpei natūrā 0 711 +711 +100.0 

6323 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti  natūrā  ārkārtas 
situācijā 0 1311 +1311 

 

+100.0 

6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā 0 176 +176 +100.0 

6350 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai  natūrā 0 2081 +2081 

 

+100.0 

6360 Dzīvokļa pabalsts  natūrā 0 2846 +2846 +100.0 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 0 311 +311 

 

+100.0 
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3.3. Jēkabpils novada pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta izpilde 

Speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido dabas resursu nodoklis, kas 2015.gadā pārvarējis 
iepriekšējo pārskatu periodu tendenci samazināties. 2015.gada dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
palielinājušies par 17.5 % un veido 5.8 % no speciālā budžeta ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi, 
kurus veido ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību licencēm, veido  
nelielu speciālā budžeta ieņēmumu daļu-0.02 %. Valsts budžeta mērķdotācija ceļu fonda 
uzturēšanai sastāda 94.2 % no kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem un 2015.gadā ir par EUR 
12493 vairāk nekā 2014.gadā. 

2015.gadā pašvaldības ceļu uzturēšanas darbiem izlietots EUR 168566. Izpildīti darbi Sila 
ielas Zasas pagastā rekonstrukcijā EUR 29167 apjomā, ceļu seguma atjaunošanā Rubenes pagasta 
Moču un Skolas ielām EUR 17998, Dignājas pagasta Vandānu ciema ielām EUR 39369. Ābeļu 
pagasta Brodu ciemā uzstādīta autopietura EUR 2929 vērtībā. Iegādāti pamatlīdzekļi ceļu 
apsaimniekošanas darbiem par EUR 5204. Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda kopējie izdevumi 
2015.gadā ir EUR 269556. Dabas resursu nodoklis un nenodokļu ieņēmumi EUR 8168 novirzīti 
apkārtējās vides uzlabošanas un aizsardzības pasākumiem.  

3.5. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības 2014. - 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 

un 2016. gada plāns, EUR 

Rādītāja nosaukums 
2014.gada budžeta 
ieņēmumi izpilde 

EUR 

2015.gada budžeta 
ieņēmumi izpilde 

EUR 

2016.gada budžeta 
ieņēmumi plāns 

EUR 

Ieņēmumi 262 401 277 244 296 920 
Dabas resursu nodoklis  13 599 15 985 15 020 

Nenodokļu ieņēmumi 90 54 100 

Valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 248 712 261 205 281 800 
Līdzekļu atlikums gada sākumā 86 792 129 559 129 079 
Pavisam kopā 349 193 506 703 425 999 
Izdevumi    
Uzturēšanas izdevumi 187 706 182 827 296 844 

Atlīdzība 344 1 425 2 772 
Pakalpojumi 180 011 178 554 288 973 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs 2 315 2 848 5099 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 5 036 0 0 
Kapitālie izdevumi 32 028 94 897 129 155 
Izdevumi- kopā 219 734 277 724 425 999 

 
 

3.14.attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2014.-2015. gadā, EUR 
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3.15.attēls. Speciālā budžeta izdevumu izpilde 2015. gadā, EUR 

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi no mērķdotācijas 2016. gadā plānoti EUR 
281800, kas ir par EUR 20595  vairāk kā 2015. gadā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 
EUR 15020, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas plānoti EUR 100. Kopā ieņēmumi speciālajā 
budžetā plānoti EUR 296920 (pieaugums, salīdzinot ar 2015.gadu, 7.1 % jeb EUR 19676). 

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda kopējie izdevumi 2016.gadā plānoti EUR 386820. 
Autoceļu un ielu rekonstrukcijai atvēlēts EUR 122435, uzturēšanas izdevumiem EUR 264385. EUR 
39179 plānots izmantots apkārtējās vides uzlabošanas un aizsardzības pasākumiem. 

  

3.4. Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2015. gadā 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieņēmumos sastāda EUR 2195. Ziedojumu un 
dāvinājumu izdevumi kopā ir EUR 2535, kur izlietots naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 
EUR 340. 

3.6. tabula 
Saņemtie ziedojumi Jēkabpils novadā 2015. gadā, EUR 

Ziedotājs/ dāvinātājs Mērķis Summa, 
EUR 

        Naudas līdzekļi  
AS Swedbank Novada svētku atbalstam 400 
Privātpersonas Ziedojumi Zasas vidusskolas attīstībai 1755 
Privātpersona Dignājas pamatskolai pasākumu organizēšanai 40 
 KOPĀ: 2195 

Naturālā veidā 
Privātpersona Dzīvojamā māja “Sēklu  iecirknis” Ābeļu pagastā 4393 
Privātpersona Dzīvoklis Aldaunes ielā 1a-3 Ābeļu pagastā 2750 
Privātpersonas Zeme 359 
Latvijas  Nacionālā bibliotēka Bibliotēkām grāmatas 349 
Bērnu un jauniešu žūrija Bibliotēkām grāmatas 395 

Latvijas Bibliotēku biedrība Bibliotēkām grāmatas 294 
Citas biedrības, fondi, juridiskas 
personas 

Bibliotēkām grāmatas 379 

Privātpersonas Bibliotēkām grāmatas 413 
Privātpersonas Novadpētniecības ekspozīcija 30 
 KOPĀ: 9362 
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3.5. Jēkabpils novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru parādi 2015. gadā ir palielinājušies par EUR 7346. 
Lielākais palielinājums ir prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem – EUR 15940, kas skaidrojams ar 
komunālo pakalpojumu parādu pieaugumu. 

3.7. tabula 
Jēkabpils novada debitoru parādi 2015. gadā, EUR 

Konta 
Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās EUR 

Pārskata 
perioda 
sākumā EUR 

Izmaiņas (+,-) 

2300 DEBITORI 195 860 188 514 +7 346 
2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 91 421 72 233 +19 188 

2314 
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta 
iestādēm 

 
6243 

 
3001 +3 242 

2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 85172 69232 +15 940 
2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 62 049 66 855 -4 806 
2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 50769 51495 -726 
2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11280 15360 -4 080 
2360 Uzkrātie ieņēmumi 14 936 13 253 +1 683 
2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 14936 13253 +1 683 
2370 Pārmaksātie nodokļi  30 387 -357 
2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 176 -176 

2372 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

 
30 

 
9 +21 

2373 Pievienotās vērtības nodoklis 0 189 -189 
2379 Pārējie nodokļi 0 13 -13 
2380 Prasības pret personālu  0 40 -40 
2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi 0 40 -40 
2390 Pārējās prasības  27 424 35 746 -8322 
2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 27424 35746 -8322 

 

 
 

3.16.attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem 2015. gadā, EUR 
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Kopējās prasības par nekustamā īpašuma nodokli uz 01.01.2015. ir EUR 50769, tai skaitā 
par zemi EUR 40191, par ēkām un būvēm EUR 5441, par mājokļiem EUR 5137. Nekustamā 
īpašuma nodokļa prasību sadalījums pēc parādu ilguma skatāms 3.16.attēlā. 

Salīdzinot ar 2014. gadu, kopējie kreditoru parādi samazinājušies par EUR 141027. Tas 
skaidrojams ar aizņēmumu Valsts kasē atmaksu un avansā saņemto transfertu samazinājumu. 

3.8. tabula 
                                            Jēkabpils novada kreditoru parādi 2015. gadā, EUR 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 

beigās EUR 

Pārskata 
perioda 

sākumā EUR 
Izmaiņas (+,-)  

5000 Kreditori 1 226 355 1 367 382 +141 027 

5100  Ilgtermiņa saistības 867 263 943 000 -75 737 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 867 263 943000 -75 737 

5200–5900  Īstermiņa saistības 359 092 424 382 -65 290 

5200/ 5210 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļa 125624 125050 +574 

5300/ 5310 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 12551 13090 -539 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 66577 60779 +5 798 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
(izņemot nodokļus) 3780 1760 +2 020 

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 4719 11303 -6 584 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 1031 495 +536 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi \\ 
Nākamo periodu  ieņēmumi 144810 211905 -67 095 

 
4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

4.1. tabula 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums, EUR 

Īpašuma veids 
Atlikusī bilances 

vērtība uz 
31.12.2013. EUR 

Atlikusī 
bilances vērtība 
uz 31.12.2014. 

EUR 

Atlikusī 
bilances vērtība 
uz 31.12.2015. 

EUR 

Izmaiņas 
+/- 

2015/2014 

Dzīvojamās ēkas 448761 480761 674774 +194 013 

Nedzīvojamās ēkas 3564897 3938512 4064972 +126 460 
Transporta būves 1979839 1271954 879825 -392 129 
Zeme zem ēkām un būvēm 435336 438767 437199 -1 568 

Kultivētā zeme 652143 652280 648811 -3 469 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā 
zeme 

21014 21014 21014 
 

0 

Pārējā zeme 504952 508792 505562 -3230 
Inženierbūves 2167912 2338851 2269391 -69 460 
Pārējais nekustamais īpašums 884555 897586 854066 -43 520 

Pazemes un bioloģiskie aktīvi 2282867 2262668 2240982 -21 686 

Mežaudzes 184857 178578 175999 -2 579 
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5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS 
5.1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

Jēkabpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (pašvaldības 
līdzdalība 100%) uz 2015. gada beigām sastāda EUR 16354. Veikta ieguldījumu pārvērtēšana 
atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem un kopējais palielinājums ir  EUR 1540. 

5.1. tabula 
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, EUR 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārvērtēšana (+,-)/ 
vērtības 

samazinājums (+,-) 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Kapitālsabiedrības dati 

pašu kapitāls 
perioda 
beigās 

pašu kapitāls 
perioda sākumā 

SIA "Zasas aptieka" 5921 -546 5375 5375 5921 

SIA "Rubenes aptieka" 1966 +981 2947 2947 1966 

SIA "Rubenītis" 6927 +1105 8032 8032 6927 

Kopā 14814 +1540 16354 x x 

 

5.2. Pārējie finanšu ieguldījumi 

Pārējos finanšu ieguldījumos iekļauti SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģ. Nr. 55403015551 
742 kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas vērtība EUR 1.423 par summu EUR 1056 ar ieguldījuma 
2.52% un SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģ. Nr.45403003245, 132007 kapitāla daļas, vienas 
kapitāla daļas vērtība EUR 1.423 par summu EUR 187828 ar ieguldījuma 12%. 

 
5.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības finanšu ieguldījumi, EUR 
 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Līdzdalī
ba (%) 
perioda 
beigās 

Līdzdalī
ba (%) 
perioda 
sākumā 

Kapitālsabiedrības dati 

Pašu 
kapitāls 
perioda 
beigās 

Pašu 
kapitāls 
perioda 
sākumā 

SIA "Vidusdaugavas 
SPAAO" 

55403015551 1056 1056 2,520 2,520 -719 003 -641 350 

SIA "Jēkabpils autobusu 
parks" 

45403003245 187829 187828 12,000 12,000 2 474 383 2 416 328 

Kopā x 188885 188884 x x x x 
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6. PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 

6.1. Galvojumi 

6.1. tabula 
Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie galvojuma līgumi, EUR 

 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvotā 
aizņēmuma 
summa EUR 

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

Finanšu 
ministrija 

Par valsts 
aizdevumu SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

SIA 
"Vidusdaugavas 
SPAAO" 

13.12. 
2011. 

20.12. 
2031. 

9102 9102 

 Kopā 9102 9102 
 

 
6.2.  Aizņēmumi 

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

2015. gadā veikta aizņēmumu atmaksa EUR 199443.  
Pārskata gadā pašvaldība noslēgusi līgumus ar Valsts kasi par aizņēmumu saņemšanu 

siltumtrases sistēmas pārbūvei Jēkabpils novada Dunavas pagasta Dunavas ciemā EUR 124280 (skatīt 
tabulu 6.2.) 
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6.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie aizņēmuma līgumi 
 

A
iz

de
vē

js
 

Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmē 
jums 

Aizņēmuma 
līguma summa 

Parāds uz 
2015. gada 

sākumu 

Parāds uz 
2015. gada 

beigām 

Valsts 
kase 

Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija 27.05.2010 20.03.2020 EUR 32867 20915 16931 

Valsts 
kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa rekonstrukcija 20.11.2006 20.11.2026 EUR 149164 108875 99399 

Valsts 
kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un energoefektivitātes  15.08.2005 20.07.2025 EUR 92487 51124 46258 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 01.07.2003 20.03.2023 EUR 42686 18270 16050 

Valsts 
kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 29.06.2004 20.06.2024 EUR 320146 227660 213431 

Valsts 
kase 

Zasas pagasta administratīvās ēkas iegāde un remonts 17.09.2008 20.09.2018 EUR 78258 30074 22043 

Valsts 
kase 

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

02.04.2012 20.03.2022 EUR 199649 35693 30770 

Valsts 
kase 

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

09.10.2012 20.10.2022 EUR 283931 42800 37450 

Valsts 
kase 

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

11.01.2012 20.01.2030 EUR 53841 44531 41582 

Valsts 
kase 

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

26.04.2013 20.04.2023 EUR 74876 40250 35515 
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Valsts 
kase 

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

10.07.2013 20.07.2023 EUR 41766 7556 3066 

Valsts 
kase 

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

10.07.2013 20.07.2023 EUR 18231 3239 1264 

Valsts 
kase 

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

10.07.2013 20.07.2023 EUR 17958 3548 1602 

Valsts 
kase 

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

10.07.2013 20.07.2023 EUR 34808 6319 2648 

Valsts 
kase 

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

20.09.2013 20.09.2023 EUR 142545 77642 20301 

Valsts 
kase 

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

19.02.2014 20.02.2024 EUR 263082 263082 234663 

Valsts 
kase 

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

19.07.2014 20.06.2024 EUR 12443 5782 5103 

Valsts 
kase 

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

16.09.2014 20.09.2024 EUR 142934 80690 40531 

Valsts 
kase 

Siltumtrases sistēmas pārbūve Jēkabpils novada Dunavas pagasta 
Dunavas ciemā īstenošanai 

22.07.2015 20.07.2025 EUR 124280 0 124280 

    Kopā 2 125 952 1 068 050 992 887 
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7. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ 
 

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

Jēkabpils novada plānošanas dokumenti tika izstrādāti ESF projekta „Jēkabpils novada 
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 ietvaros. 

Ar Jēkabpils novada pašvaldības 30.04.2015. domes lēmumu Nr.120 “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ,,Bulīši", Kalna pagasts, Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56660040012” uzsākts darbs pie detālplānojuma izstrādes ar mērķi izstrādāt detālplānojumu, 
paredzot zemesgabala sadali un nosakot apbūves priekšlikumus un apbūves rādītājus – apbūves 
intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, pamatot satiksmes infrastruktūras teritorijas, sarkano 
līniju noteikšanu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” visi pašvaldības plānošanas dokumenti ir 
publicēti teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). TAPIS nodrošina visu plānošanas līmeņu 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu apmaiņu ar 
citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzturēšanu un 
publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektronisko 
pakalpojumu saņemšanu, kā arī atbalsta tās pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru 
izpildei nepieciešama teritorijas plānošanas rezultātā tapusī teksta un ģeotelpiskā informācija. 

Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība - iedzīvotāji un komersanti, ir ieguvuši iespēju portālā 
Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas 
plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās iesniedzot 
priekšlikumus elektroniski. Tādējādi ievērojami uzlabota sabiedrības pieejamība informācijai par 
teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem. 

 
Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030.gadam 

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

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā nodefinēta Jēkabpils novada attīstības vīzija: 
Jēkabpils novads - laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2015.gadam 
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Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam ir Jēkabpils novada administratīvās 
teritorijas plānojums, kas nosaka teritorijas esošo un plānoto teritorijas izmantošanu un šīs 
teritorijas izmantošanas aprobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu līdz 2025.gadam. Jēkabpils 
novada teritorijas plānojums apstiprināts Jēkabpils novada 2013.gada 22.augusta domes sēdē 
(lēmums Nr.288). Saistošie noteikumi Nr. 9 „Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu" stājušies spēkā 
30.08.2013, īstenojami no 14.11.2013. 
 

Jēkabpils novada Attīstības programma 2012. - 2018.gadam 

Jēkabpils novada Attīstības programma, kas ir apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 
2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.22, ir vidēja termiņa (7 gadiem) politisks dokuments, kurā noteikts 
pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv no novada esošās 
situācijas un SVID analīzes, stratēģiskās daļas, rīcības plāna un programmas īstenošanas 
uzraudzības kārtības 

Attīstības programma ir dokuments, ko var uzskatīt par pašvaldības konkrētu aktivitāšu plānu 
iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Programmas 
būtiskākā sadaļa ir Rīcību plāns turpmākajiem 7 gadiem, pēc kura pašvaldība vadās, sagatavojot 
projektus, piesaistot ES un citu fondu finansējumu, plānojot investīcijas un pašvaldības budžetu 
kopumā.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.05.2015. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73 punktu, kas nosaka, ka rīcības plānu un investīciju 
plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, 26.02.2015. 
Jēkabpils novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.69 “Par ,,Jēkabpils novada attīstības programmas 
2012.-2018. gadam" aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu”.  

Veicot Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību, 2015.gadā sagatavots Ziņojums par 
Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu, kuru Jēkabpils novada dome 
23.07.2015. domēs sēdē pieņēma zināšanai, lēmums Nr.189 “Par Jēkabpils novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzību”. 

2015.gada 23.decembrī Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas 
uzsākšanu”. 

 
Ar visiem Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var 

iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv  
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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 – 23, t.sk.: 

a) fiziskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 9; 
b) juridiskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 14. 

2.  Izsniegtās un pagarinātās būvatļaujas pēc būves rakstura: 

     a) atļaujas privāto dzīvojamo ēku un dārza māju būvniecībai – 9; 
     b) atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un rekonstrukcijai – 10 (t.sk. 
meliorācijas sistēmas pārbūve – 3, ūdenstilpes tīrīšana un stāvlaukuma pārbūve – 1, meža ceļa 
jaunbūve un pārbūve – 5, ielu brauktuvju seguma pārbūve ar dubulto virsmas apstrādes tehnoloģiju 
- 1); 
    c) gaļas liellopu novietnes ar laukumu jaunbūve – 1; 
    d) graudu kaltes un glabātuves jaunbūve – 1; 
    e) ambulances – aptiekas ēkas pārbūve – 1; 

f) gaļas pārstrādes infrastruktūras attīstība – 1; 
g) pagarinātas būvatļaujas. 

 

3. Akceptētas apliecinājuma kartes ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar 
lietošanas veida maiņu vai bez lietošanas veida maiņas – 3, t.sk.:  

a) nedzīvojamas ēkas telpu grupas vienkāršota atjaunošana (Biedrība “HK Rubeņi”, Rubene, 
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads); 
b) dzīvokļa vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas (Aldaunes iela 3-9, Brodi, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 
c) divu nedzīvojamo telpu (darbmācības un mājturības kabineti) vienkāršotā atjaunošana ar 
lietošanas veida maiņu (Jēkabpils novada pašvaldība, “Ābeļu skola”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads) 

 

4. Akceptētas apliecinājuma kartes (inženierbūves) - 3, t.sk.: 

a) siltumapgādes sistēmas pārbūve (Jēkabpils novada pašvaldība, Dunavas ciems, Dunavas 
pagasts, Jēkabpils novads); 
b) meža autoceļa “Žagaru ceļš” atjaunošana ( A/S “Latvijas valsts meži”, Kalna un Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads); 
c) meža autoceļa “Misupes ceļš” atjaunošana ( A/S “Latvijas valsts meži”, Jēkabpils, Salas, 
Viesītes novads, Kalna, Salas, Viesītes pagasts, Ābeļu meža iecirknis) 
 

5. Akceptēti paskaidrojuma raksti (inženierbūves) – 17, t.sk.: 

a) aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana (Jēkabpils novada pašvaldība, Doktorāts, Kalna 
pagasts, Jēkabpils novads; 
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b) ganību aploka būvniecība (SIA “Kaldabruņa 2020”, “Viesuļi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils 
novads); 
c) SP “Kalvišķi” izbūve (A/S “Sadales tīkls”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 
d) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6713 (A/S “Sadales tīkls”, “Dambīši”, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads); 
e)  20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6682 (A/S “Sadales tīkls”, “Bērzakrogs”, Rubeņu 
pagasts, Jēkabpils novads); 
f) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6143 (A/S “Sadales tīkls”, “Ezerieši”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads); 
g) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6104 (A/S “Sadales tīkls”, “Uzkalni”, Kalna pagasts, 
Jēkabpils novads); 
h) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6174 (A/S “Sadales tīkls”, “Endželnieki”, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils novads); 
i) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6188 (A/S “Sadales tīkls”, “Krejotava”, Dignājas pagasts, 
Jēkabpils novads); 
j) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6339 (A/S “Sadales tīkls”, “Drēģi”, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads); 
k) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6148 (A/S “Sadales tīkls”, “Liepas”, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads); 
l) 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6702 (A/S “Sadales tīkls”, “Klubs”, Rubeņu pagasts, 
Jēkabpils novads); 
m) Bitumena emulsijas uzglabāšanas tvertnes laukuma apvaļņojuma ierīkošana (Brīvības iela 2, 
Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 
n) 20 kV EPL pārbūve līnijā JL-22 no TP-6345 līdz TP-6372 (A/S “Sadales tīkls”, Ābeļu 
krautne, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 
o) Literāta J.Akuratera daiļrades takas izveide (Jēkabpils novada pašvaldība, Pagastmāja, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads); 
p) 20 kV EPL pārbūve līnijā PL-28 no TP-6174 līdz atdalītājam P-28-27 (A/S “Sadales tīkls”, 
Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads); 
q) 20 kV EPL pārbūve līnijā PL-28 LN-6170 no TP-6108 līdz TP-6170 (A/S “Sadales tīkls”, 
Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads); 
 

6. Akceptēti paskaidrojuma raksti (ēkas)- 2, t.sk.: 

a) konteinera tipa dārza mājas novietošana (“Matildaskrasti”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads); 
b) dzīvojamā moduļa novietošana (“Vēji”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads) 

 

7. Akceptētas ēkas fasādes apliecinājuma kartes –  

a) Kluba ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana (“Tadaines klubs”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads) 
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8. Ekspluatācijā nodotie objekti – 16, t.sk.: 

a) Juridiskās personas 

 
Būves nosaukums, adrese  

 
Pasūtītājs 

Kopējās 
izmaksas 

(EUR) 
1.Kūts jaunbūve, “Kalna Jaunzemi”, 

Zasas pagasts, Jēkabpils novads  
z/s “Kalna Jaunzemi” 20000,10 

2.Meža meliorācijas sistēmas “Krūmiņi” 
pārbūve, “Krūmiņi”, Dunavas pagasts,  

Jēkabpils novads 

A/S “Latvijas valsts 
meži” 

104686,70 

3.Dzīvnieku kautķermeņu apstrādes un 
uzglabāšanas ceha pārbūve, “Viesuļi”, 

Zasas pagasts, Jēkabpils novads 

SIA “BIOMEAT” 168396,88 

4.20 kV un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie 
TP-6106, “Zanāni”, Leimaņu pagasts, 
Jēkabpils novads 

A/S “Sadales tīkls” 24188,00 

5.Kūtsmēslu krātuves jaunbūve, 
“Zemāni”, Kalna pagasts, Jēkabpils 

novads 

z/s “Zemāni” 25619,72 

 6.Sila ielas rekonstrukcija,  Zasa, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads 
Jēkabpils novada 
pašvaldība 

55454,55 

7.Kūtsmēslu krātuves jaunbūve,  “Līvas”, 

Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 
z/s “Līvas” 57163,99 

8.Ūdenstilpes tīrīšana un stāvlaukuma 
paplašināšana, “Tadenava”, Dunavas 

pag., Jēkabpils novads 

A/S “Latvijas valsts 
meži” 

31483,12 

9.Žagariņu, Darbnīcu un Kantora ielu 
brauktuvju seguma pārbūve ar dubulto 
virsmas apstrādes tehnoloģiju, 
“Vandāni”, Dignājas pagasts, Jēkabpils 

novads 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

39369,43 

10.Ambulances-aptiekas ēkas pārbūve, 
“Ambulance-aptieka”, Zasa, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 
pašvaldība 

77950,99 

11.Nedzīvojamo ēku rekonstrukcija (eļļas 
spiestuve), “Lejas Jērāni”, Dunavas 

pagasts, Jēkabpils novads 

SIA “Daugavmalas 
Rapsis” 

40000,00 

12.Meža ceļa “Lāčupītes ceļš” izbūve, 
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 

A/S “Latvijas valsts 
meži” 

112882,31 
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b) fiziskās personas 

 

 
Būves nosaukums, adrese  

Kopējās 
izmaksas 

(EUR) 
1.Pirts jaunbūve, „Laimiņi”, Rubenes pag., Jēkabpils novads 25000,00 
2.Kūtsmēslu krātuves jaunbūve, „Līgotņi”, Rubenes pag., Jēkabpils 

novads 
10000,00 

3.Ģimenes mājas jaunbūve, Ozolu iela 26, Brodi, Ābeļu pag., 

Jēkabpils novads 
85000,00 

4.Kūts jaunbūve (2.kārta), „Līgotņi”, Rubenes pag., Jēkabpils 

novads 
32229,03 
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6.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2015.gadā realizētie projekti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts 

Īstenošanas 
laiks 

Piesaistītais faktiskais 
publiskais finansējums 

EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība  
Latvia-Lithuania Cross Border 
Cooperation Programme 

 

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošana komunālo 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai” 

Iegādāts un uzstādīts 
siltummezglu aprīkojums 
attālinātai energoskaitītāju 
vadībai 

2014-2015 12078 

Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Mūžizglītības programma Comenius 
Multilateral shool partnerships  

 

 

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

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

2013-2015 14000 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
LATVIJAS VALSTS MEŽU 
ATBALSTĪTĀ ZEMGALES KULTŪRAS 
PROGRAMMA 2015 

Pa Jēkabpils novada literāro dižgaru 
bērnības takām 
 

 Noorganizēts gleznošanas 
plenērs. Izveidots virtuālais 
maršruts  

2015 2186 

LATVIJAS VALSTS MEŽU 
ATBALSTĪTĀ ZEMGALES KULTŪRAS 
PROGRAMMA 2015 
 

Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā 
mantojuma saglabāšana un 
pieejamības uzlabošana Jēkabpils 
novadā 
 

Aprīkojuma iegāde; Militāra 
formastērpa un manekena 
iegāde; .A.Grīna 120.dzimšanas 
dienai veltīta pasākuma 
organizēšana; Pasākuma afišas 

2015 1416 
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izveide un druka 
Informācijas tehnoloģiju pieejamības uzlabošana, apmācību organizēšana 

ERAF, administrē VRAA 

 

Publisko interneta pieejas punktu  
(PIPP) attīstība Jēkabpils novada 
pašvaldībā 

Izveidoti  7 PIPP un  
1 PIPP uzlabots Jēkabpils  
novada teritorijā 

2014.-2015. 33038 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
ELFLA programma LEADER 

 

Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana  
Kalna pagastā 

Labiekārtota atpūtas vieta 
Kalna pagasta īpašumā 
„Doktorāts” 

01.10.2014. – 
30.06.2015. 

4543 

 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2015.gadā nav uzsākti projekti, kuri tiek turpināti 2016.gadā. 

Lai sasniegtu Attīstības programmā izvirzītos mērķus, apstiprinātajā Investīciju plānā 2016.gadā paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes: 

Jēkabpils novada pašvaldības 2016.gadā plānotie galvenie uzdevumi, pasākumi, sadarbības projekti un pētījumi 

Plānotie uzdevumi, pasākumi Plānotās aktivitātes 
Īstenošanas 

laiks 

Plānotais 
finansējums 

EUR  
Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana un modernizācija 

Grāmatu iegāde, sporta inventāra iegāde, inventāra iegāde ēdnīcas vajadzībām, 
skolas telpām, mākslas skolai, remontdarbu veikšana 

2016. 81171 

Mūžizglītības pieejamības un piedāvājuma 
kvalitātes un daudzveidības nodrošināšana: 

Iesniegts projekts ERASMUS+ programmā aktivitātē „Sadarbība inovāciju 
veicināšanai un labas prakses apmaiņa” 
 „Sustainable Adult on-line Guidance for Educators” /SAGE/ (Ilgtspējīgas 
tiešsasaistes vadlīnijas izglītotājiem) 

2016.-2018. 31000 
 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 
Kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Tadaines kluba ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, remonts Rubenes pagasta 
bibliotēkā, Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā, Dunavas pagasta kultūras nama 
telpās, Kalna pagasta kultūras nama pirmā stāva telpās, izstrādāts estrādes 
pārbūves projekts, izstrādāts muzeja telpu pārbūves projekts, aparatūras iegāde 

2016. 58148 

Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes Novada bibliotēkām grāmatu iegāde, datoru, kopētāju iegāde 2016. 18120 
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uzlabošana un attīstība 
Muzeja ekspozīcijas aprīkojuma iegāde Iegādāts aprīkojums muzeja ekspozīcijas iekārtošanai 2016. 995 
Brīvdabas pasākumu un parku 
infrastruktūras uzlabošana 

Latvijas– Lietuvas pārrobežu sadarbības programma- Tehniskā projekta 
izstrāde brīvdabas pasākumu un parku infrastruktūras uzlabošanai (sadarbības 
projekts) 

2016.-2018.  

Projekts „Ceļojums pa J. Akuratera literārā 
mantojuma takām 

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programma 2016. 1519 

Vietējo tradicionālo amatniecības 
centru izveide 

INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 
 

2017. 150000 

Projekts „Sēlijai raksturīgā kulinārā 
mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
Jēkabpils novadā 

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programma 2016. 1399 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 
 Labiekārtots bērnu rotaļu laukums Ābeļu pagasta Brodu ciemā 

 
2016. 2277 

Veselības veicināšanas plāna izstrāde un 
aktivitāšu īstenošana 

ES fondi 2016.  

Sporta aktivitāšu pieejamības uzlabošana 
Dignājas pagastā 

LEADER 
 

2016. 30000 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana  

Pacēlājs ēkā  "Zelta sietiņš" (ģimenes ārsta prakses ieeja) 2016. 15730 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 
Algotie sabiedriskie darbi NVA nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 2016. 17500 
Atver sirdi Zemgalē Zemgales reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi 

sabiedrībā (nodrošina īstenošanu un dalību); 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona personām ar 
GRT; 
 sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT; 
speciālistu apmācības 

2016.-2018.  

Skolēnu nodarbinātība vasarā Skolēnu nodarbinātība vasarā 2016. 5500 
Sociālā dienesta un bāriņtiesas 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

Aprīkojuma  iegāde 2016. 7400 

Aprūpes centra "Mežvijas" gaiteņa telpas 
remonts 

Aprūpes centra "Mežvijas" gaiteņa telpas remonts 2016. 9744 

Dzīvojamā fonda sakārtošana un uzturēšana Remontdarbu veikšana pašvaldības dzīvojamās mājās  2016. 59370 
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
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Ciemu apgaismojuma izbūve Izstrādāts tehniskais projekts un realizēta apgaismojuma izbūve Vandānu 
ciemā, Dunavas ciemā 

2016.. 60250 

Videonovērošanas kameru uzstādīšana 
Jēkabpils novada Zasas, Brodu un Dunavas 
ciemos 

Uzstādītas videonovērošanas kameras Jēkabpils novada Zasas, Brodu un 
Dunavas ciemos 

2016. 30000 

Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 
Ceļu infrastruktūras sakārtošana Jēkabpils novada grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros 

2016-2017 812139 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 
Komunālās saimniecības attīstība Veikts Sudrabkalnā Sūkņu mājas jumta remonts, iegādāts aprīkojums 

komunālajai saimniecībai 
2016. 5866 

Inovatīvie risinājumi un pakalpojumi 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās 
novados 

Uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji ar impulsu izeju ūdens sagatavošanas vietās 
un maģistrālajos tīklos daudzdzīvokļu māju ievados un privātmāju ievados; 
Uzstādīti ūdens spiediena mērītāji ar impulsu izeju ūdens sagatavošanas vietās 
un maģistrālajos tīklos. 

2016.-2017. 122120 

SAM 4.2.2. 
Energoefektivitātes paaugstināšana un 
atjaunojamo energoresursu izmantošana 
pašvaldību publiskajā infrastruktūrā 

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldībās ēkās –Sociālās aprūpes centrs, 
"Mežvijas", Mežgale,  Leimaņu pagasts; Ambulance- aptieka, "Ambulance-
Aptieka", Zasa, Zasas pagasts 

2016.-2018. 300000 

Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas 
perspektīvas 

Izstrādāts pašvaldības enerģētikas plāns, Vadošais partneris: Meklenburgas-
RietumPomerācijas reģions (Vācija), Zemgales plānošanas reģions, pašvaldībā 
tiek īstenotas aktivitātes 

2016.-2019.  

Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkās 

Veikta logu nomaiņa pašvaldības ēkā Brīvības iela 108, Jēkabpils 2016. 1210 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
Kapsētu infrastruktūras attīstība Veikts Ūdenānu kapu vārtu remonts, Leimaņu kapličas  ieejas pakāpienu 

remonts 
2016. 7051 

Meža dienu projekts Projektā plānots nomainīt nolietojušās koka brusas un dēļu klāju pieciem 
tiltiņiem. Ilglaicīgas lietošanas nodrošināšanai paredzēts koka daļas apstrādāt 
ar antiseptiķi. Tiltiņu metāla daļas plānots apstrādāt ar pretkorozijas līdzekli - 
nokrāsot. 

2016. 3749 

Literāta Jāņa Akurātera daiļrades takas 
izveide 

Izveidota literāta Jāņa Akurātera daiļrades taka Ābeļu pagasta Brodu ciemā 2016. 21217 

Publiskās telpas un infrastruktūras Zasas parka apsaimniekošana, iegādāts aprīkojums 2016. 6400 
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attīstība Jēkabpils novada teritorijā 
Ūdenspakalpojumu centra vai vietas 
 izveide pie Rubeņu ūdenskrātuves 

Izveidota inventāra uzglabāšanas un nomas vieta – sagatavots projekts 
iesniegšanai LEADER programmā 

2016.-2018.  

Sadarbība ar LVM par dabas lieguma 
“Eglona” apsaimniekošanas plāna ieviešanu. 

Papildināts piedāvājums dabas izziņas takā 2016.  

Pašvaldības darbības uzlabošana 
Pārvaldes sistēmas uzlabošana Iegādāti 3 datori, atpūtas stūrītis, skeneris, arhīva plaukti, mēbeles sekretāres 

kabinetam 
2016. 5550 

Pašvaldības īpašumā esošo administratīvo 
ēku telpu funkcionalitātes uzlabošana: 

Dignājas pagasta pārvaldes administrācijas ēkas ieejas mezgla pārbūve; Kalna 
pagasta pārvaldes ēkas "Atvari" 2.stāva elektroinstalācijas remonts-materiāli, 
Malkas šķūņa projektēšana pie ēkas "Atvari", Trīs darba  telpu remonts Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpils. 

2016. 26225 

Pagasta pārvaldes mobilitātes iespēju 
uzlabošana 

Iegādāta vieglā pasažieru automašīna Leimaņu pagasta pārvaldei, Ābeļu 
pagasta pārvaldei, Zasas pagasta pārvaldei 

2016. 28750 

Jaunu darbinieku piesaistes iespēju 
uzlabošana 

Izveidoti vismaz 3 dzīvokļi novada teritorijā, kas paredzēti nepieciešamajiem 
speciālistiem 

2016.-2018.  

Pašvaldības darbinieku profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana un 
darbavietu modernizēšana 

apmācību kursu organizēšana, pieredzes apmaiņas organizēšana 2- 3 grupas 
gadā, modernizētas darba vietas 

2016.-2018. 10000 

Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem 
Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Labiekārtota A.Grīna piemiņas vieta un telpas 2016.- 2018. 10000 
Nevalstiskā sektora attīstības veicināšana Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem projektu līdzfinansēšanai un novada 

NVO konkursa organizēšanai, atbalsts sporta biedrībām un reliģiskajām 
organizācijām, telpu remonts 

2016. 53028 

Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 
SAM 3.3.1. 
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada 
Kalna pagastā 

Projektā paredzēts uzklāt melno segumu (asfaltbetons) pašvaldības ceļa 
"Vidsala - Spuldzenieki" posmā no 0,0km līdz 0,36km, tādā veidā uzlabojot 
ceļa infrastruktūru 

2017.-2018. 87000 

Meliorācijas sistēmas atjaunošana Jēkabpils 
novada Dunavas pagastā 

Atjaunoti meliorācijas novadgrāvji 12588m garumā Dunavas pagastā 2016.-2018. 256520 
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8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
8.1. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

1. Sadarbība ar Averojas pašvaldību Norvēģijā, līgums noslēgts 2011. gada 21. februārī 
  

Notiek regulāra informācijas apmaiņa par gatavošanos administratīvi teritoriālai 
reformai, kuras rezultātā paredzēta Averojas pašvaldības pievienošanās  

Kristiansundas pašvaldībai.  

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

 
 

3. Sadarbība ar Parchimas pašvaldību Vācijā 

2015.gadā notika Parchimas pašvaldības pārstāvju vizīte Jēkabpils novada 
pašvaldībā. Ar partneru atbalstu Jēkabpils novadā organizēti sociālās palīdzības 
pasākumi.  

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

         
5. Sadarbība ar Šarkovščinas rajona izpildkomiteju Baltkrievijā  

     

2015.gadā izveidoti kontakti. Notikusi regulāra informācijas apmaiņa par sadarbības jomām. 
Plānota Šarkovščinas rajona izpildkomitejas pārstāvju vizīte uz Jēkabpils novada pašvaldību 
2016.gadā.   

6. Cita veida starptautiskā sadarbība 

6.1. Sadarbība sociālās palīdzības jomā notiek ar Diseldorfas un Minhenes lidostu sponsoru 
palīdzību - Hardy Kortmann kunga firma EURO Trade, Minhenes lidostas humānās palīdzības 
biedrība.  
6.2. 2015.gadā sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem - Scottish Wider Access Programme 
(West and Central Scotland Consortium) Lielbritānijā, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 
CAGLIARI Itālijā, ASOCIACION CULTURAL EUROACCION MURCIA Spānijā, 
EPISTIMONIKI ENOSI EKPEDEFSIS ENILIKON Grieķijā identificētas kopīgas problēmas un 
izstrādāts projekta pieteikums. 
6.3. Pašvaldības starptautiskās sadarbības pieredzes popularizēšana Latvijas un Norvēģijas 
pašvaldību pieredzes apmaiņas pasākumā stratēģisko partnerību veicināšanai Daugavpilī 
28.05.2015. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta „Latvijas 
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana 
un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. 

6.4. Notikusi sadarbība ar potenciālajiem partneriem Lietuvā (Kretingas pašvaldība, Anīkšču 
reģionālais parks), lai izstrādātu jaunus kopīgus projektus INTERREG Latvijas-Lietuvas 
programmā.  
 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu  

47 

 

 
8.2. Starptautiskās sadarbības projekti 2015. gadā 

   
Sadarbībā ar partneriem Latvijā un Lietuvā pabeigta programmas “Latvian Lithuanian 
cross border cooperation program Under European Territorial Cooperation Objective 2007–
2013 projekts „Information and Communication Technologies Solutions for Improvement of 
Quality in Municipal Utilities “ projekta īstenošana. 

2014.gada 28.februārī uzsākts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 
2013. atbalstīts projekts ”Information and CommunicationTechnologies Solutions for 
Improvement of Quality in Municipal Utilities”, Nr.LLV-393 („Komunālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana pašvaldībās pielietojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”). 
Rezultāts - iegādāts aprīkojums attālinātai ūdens skaitītāju nolasīšanai - ūdens patēriņa 
skaitītāji, radio modulis ūdens patēriņa skaitītājam, radio signāla uztveršanas antena, 
planšetdators ar operētājsistēmu, datorkomplekts ar programmatūru. Īstenoti pieredzes 

apmaiņas pasākumi, informēti iedzīvotāji apmācīti darbinieki. 
Projekta budžets EUR 12078. Iegādāts aprīkojums attālinātai 
ūdens skaitītāju nolasīšanai - ūdens patēriņa skaitītāji, radio 
modulis ūdens patēriņa skaitītājam, radio signāla uztveršanas 
antena, planšetdators ar operētājsistēmu, datorkomplekts ar 
programmatūru. Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi 
speciālistiem, informēti iedzīvotāji, apmācīti darbinieki.  

 
Pabeigta Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu partnerību projekts 
“Preparing for Europe, Preparing for Life” Rubeņu skolā. Skolai piešķirtais finansējums 
bija EUR 14000. Projekta partneri: Norvēģija - Torridal skol, Kristiansandas pilsēta 
(koordinators), Lielbritānija - Much Marcle CE Primary School, Herefordshine), Slovēnija - 
Osnovna šola Center, Novo Mesto, Spānija - Ceip pasico campillo, Lorca, Polija - Zespol 
szkol w siewierzu, Siewierz, Latvija - Rubeņu pamatskola, Jēkabpils novads. Projekta 

mērķis ir palīdzēt skolēniem kļūt par Eiropas pilsoņiem, uzlabot viņu 
pamatkompetences dzimtajā valodā un svešvalodās, veicināt prasmju apguvi 
uzņēmējdarbībā, moderno tehnoloģiju pielietošanā, veicināt inovācijas 

izglītības procesā, tādējādi motivējot skolēnus izglītoties. Projekts sākās 2013. 
gada augustā un ilgs līdz 2015. gada maijam. Rezultāts: īstenotas 12 
starptautiskās mobilitātes, izveidota sadarbība starp projekta formālās un 
neformālās izglītības iestādēm, organizēta sadarbība ar uzņēmējiem, uzlabotas 
skolēnu un skolotāju angļu valodas zināšanas, organizēta vasaras nometne 

bērniem.  

             Īstenots starptautisks programmas “Jaunatne darbībā” projekts „Youth, come back to 
hometowns“ sadarbībā ar partneriem Latvijā un Lietuvā. Ap piecdesmit personas, tai skaitā tautas 
deju kolektīvu dalībnieki no Zasas un Rubeņiem, kā arī aktīvi jaunieši, piedalījās pasākumā 
Kretingā 26.09.2015.  
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8.3. 2016.gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

1.  Izstrādāts un iesniegts EK vērtēšanai ERASMUS+ programmas stratēģisko partnerību aktivitātē 
pieaugušo izglītības projekts „Sadarbība inovāciju veicināšanai un labas prakses apmaiņa” 
„Sustainable Adult on-line Guidance for Educators” /SAGE/ (Ilgtspējīgas tiešsasaistes vadlīnijas 
izglītotājiem).  

2. Tiek veidotas starptautiskas partnerības jaunu projektu izstrādei INTERREG Latvijas- Lietuvas 
un INTERREG Latvijas- Lietuvas- Baltkrievijas programmās. Paredzēts strādāt vides resursu 
efektīvas izmantošanas, kultūras mantojuma saglabāšanas un pieejamības uzlabošanas, sociālās 
iekļaušanas un citās jomās.  

 

9. IZGLĪTĪBA 

No 2015.gada janvāra līdz jūnijam novadā darbojās  5 vispārizglītojošās  skolas. Ar 
22.01.2015. domes lēmumu slēgta Bērzgala pamatskola. Jauno 2015./2016. mācību gadu 
uzsāka 5 vispārizglītojošās skolas. 

9.1. tabula 
Bērnu un skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs 2015./2016. mācību gadā 

 
Izglītības  

iestāde 
01.09.2015. 01.01.2016. 

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

Zasas vidusskola 125 40 123 40 
Ābeļu pamatskola 107 8 106 9 
Dignājas pamatskola 38 18 38 18 
Dunavas pamatskola 18 10 18 9 
Rubeņu pamatskola 57 14 57 13 

Kopā 345 90 342 89 
 

 
2015.gada 1.septembrī mācības  1.-12.klasē uzsāka par 21 skolēnu mazāk nekā iepriekšējā 

gadā (366 skolēni). Tendence  skolēnu skaita samazināšanai saglabājas.  Atsevišķu pirmsskolas 
izglītības iestāžu novadā  nav, bet pie katras skolas ir izveidotas pirmsskolas grupiņas. Pavisam 
pirmsskolas izglītību  iegūst  90 bērni, tai skaitā 5-6gadīgie  bērni – 43. 
   Novada skolās strādā  90 pedagogi. 
Pedagogu vidējā darba alga par 1 likmi 2015./16.mācību gadā (21 stunda nedēļā) Dignājas 
pamatskolā, Dunavas pamatskolā un Rubeņu pamatskolā ir 420,00 euro. Divas skolas  strādā ar 
paaugstinātu algas likmi -  Zasas vidusskola 459.92 euro,  Ābeļu pamatskola  - 461.38 euro. 
5-6 gadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu vidējā alga par 1 likmi (30 stundas nedēļā) 419,83  
euro. 
No 90 pedagogiem 1. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe nav nevienam pedagogam, 
2. kvalitātes pakāpe  ir 14 pedagogiem, 3. kvalitātes pakāpe – 34 pedagogiem, 4. kvalitātes pakāpe – 
1 pedagogam (Ābeļu pamatskolas skolotājai Tatjanai Donānei), 5. kvalitātes pakāpe – nevienam 
pedagogam. 
Izglītības iestādes bez pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111), pamatizglītības ( kods 
21011111)  un vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31011011) Zasas vidusskolā, realizē 
arī speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un 
garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), kopā integrējot 28 bērnus. Vienīgā novada skola, 
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kur netiek realizēta kāda no speciālās izglītības programmām ir Rubeņu pamatskola, visvairāk 
integrēto bērnu ir Ābeļu pamatskolā (22 uz 01.09.2015.). 
2015. gadā tika realizēti divi apjomīgi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A 
programmas kursi: 
Janvārī un martā notika profesionālās kompetences pilnveides A programmas “Speciālās zināšanas 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” kursi, kuros piedalījās un apliecības saņēma ne tikai pedagogi, bet 
arī tehniskie darbinieki. 
Savukārt, februārī līdz martam notika izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides A programmas kursi “Izglītības iestādes vadītāja profesionālo komptenču 
pilnveide” , ko organizējām sadarbībā  ar  Daugavpils Universitāti.  
2015. gada pirmā puse pagāja gatavojoties un domājot, ka ar 1. septembri būs jauns pedagogu algu 
modelis. Šajā sakarībā 22. janvārī notika informatīvā sanāksme izglītības iestāžu vadītājiem par 
jaunā  algu modeļa aprobāciju skolās. 15. aprīlī notika vēl viena sanāksme, kurā piedalījās arī 
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta darbinieces detalizēti prezentējot  jauno 
algu sistēmu, taču 1. septembrī tā arī nekas nenotika.  
Izglītojoša informatīvā sanāksme skolu direktoriem notika īsi pēc mācību gada sākuma 25. 
septembrī  “Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti”, kur ļoti plašu un vispusīgu informāciju 
sniedza Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks.  
Katra gada augustā notiek izdglītības iestāžu apsekošana par gatavību jaunajam mācību gadam , 
novada skolas tam gatavojas un katru gadu ir veikti gan lielāki, gan mazāki (apjoma un finansējuma 
ziņā) uzlabošanas darbi, lai skolēniem nodrošinātu arvien kvalitatīvāku mācību vidi.  Bez augusta 
apsekojuma, Izglītības un kultūras pārvalde arī mācību gada laikā cenšas par dažādiem jautājumiem 
iepazīties ar skolu darbu, piemēram, ar iekšējo normatīvo aktu sakārtotību, ar gada un perspektīvās 
attīstības plānojumu, ar pedagogu tālākizglītības plānojumu, ar dažādu Ministru kabineta noteikumu 
izpildi, u.c.  
Uzsākot jaunu mācību gadu, notiek pedagogu sanāksmes, ko rīkojam kopā piecu novadu 
pedagogiem, 2015. gadā 26. augusta sanāksmē piedalījās 23 novada pedagogi.  
 

 
9.2. tabula 

Jēkabpils novada skolēnu gūtie rezultāti 2015./2016.m.g. starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs 

 

N.   Dalība II posma olimp. Kopā II posma 31 olimpiādē Ieguvuši 
godalgotas 
vietas % no 
dalībn.kopsk

. 

Dalība valsts un reģion.olimp.,ZPD 

p.   tik 
olimp. 
varēja 
piedal. 

tik 
olimp. 

piedalījā
s 

dalība dalībn. Iegūtās vietas dalībn.kopsk. godalg.vietas 

k. Skola % kopsk. 1 . 2 . 3 . atz. valsts reģiona valsts reģiona 

Jēkabpils 
novads 112 63 56,3 111 9 6 6 15 32,4 1 1 0 0 

1 Zasas vsk. 27 20 74,1 42 1 3 3 8 35,7         

2 Ābeļu psk. 21 13 61,9 24 2 1 1 2 25,0         

3 

Dignājas 
psk. 21 11 52,4 19 0 1 1 4 31,6         

4 

Dunavas 
psk. 21 5 23,8 6 0 0 0 0 0,0         

5 

Rubeņu 
psk. 22 14 63,6 20 6 1 1 1 45,0 1 1     
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Novada skolu skolēni aktīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības 

konkursos un sporta sacensībās. Ir iegūtas godalgotas vietas un atzinības (rezultātus skatīt 9.2. 
tabulu). 

Saskaņā ar novada domes pieņemto nolikumu (30.01.2014. sēdes lēmums Nr. 23, protokols 
Nr.2) par gūtajiem rezultātiem skolēni tiek apbalvoti ar Jēkabpils novada Atzinības rakstiem un 
balvām (dāvanu kartēm un/vai saldumiem) par kopējo summu EUR 1200. 2015./2016.mācību gada 
noslēgumā tika apbalvoti 69 skolēni un skolēnu grupas, t.sk. Ābeļu pamatskolā - 22, Dignājas 
pamatskolā – 14, Dunavas pamatskolā – 2, Rubeņu pamatskolā – 10, Zasas vidusskolā – 21. 
Novada skolēnu dalība starpnovadu (II posma) olimpiādēs šogad bijusi aktīvāka. Skolu skolēni ir 
piedalījušies 56,3% no visām olimpiādēm (iepr.gadā – 38,1%) ar kopējo dalībnieku skaitu 111 
(iepr.gadā 94). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu labāki rezultāti ir Rubeņu pamatskolai – 45% no 
dalībnieku kopskaita ir guvuši godalgotas vietas, 1 skolēns ir piedalījies valsts olimpiādē vēsturē, 1 
– reģionālajā olimpiādē angļu valodā. 

Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju pārmantojamību interešu izglītībā kultūrizglītības 
darbā Jēkabpils novada izglītības iestādēs 2015./2016. mācību gadā tika izvirzītas galvenās 
prioritātes ( balstoties uz Valsts izglītības satura centra izvirzītām prioritātēm). Motivēt bērnus un 
jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par: 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
nepārtrauktības nodrošināšanu 

• Karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu 
• Saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti 
• Preventīvo darbu atkarību mazināšanai  
• Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot 

skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un 
savas skolas , novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā. 

• Sekmēt pedagogu pieredzes apmaiņu, labās prakses popularizēšanu 
• Iesaistīt skolas interešu izglītības pulciņus starpnovadu, reģiona un valsts nozīmes 

pasākumos interešu izglītībā. Skolēni un viņu pedagogi ieguldīja neizmērojamo darbu un 
entuziasmu, gatavojoties skatēm, konkursiem, visu līmeņu interešu izglītības pasākumiem.. 

• Ļoti nopietns darbs, kura rezultātā tika parādījies un novērtēts viss padarītais , tika vērtēts 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar novadu 
pašvaldībām rīkotājās skatēs un atlases konkursos.  

 
Ar valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs darbojas sekojoši interešu pulcini:  
Ābeļu pamatskolā: 1.-4.klašu koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa „Mikālēni”, 

tautisko deju kolektīvs 3.-4.klase, mazpulki, interešu izglītības sporta metodiķis. 
Dignājas pamatskolā: folkloras kopa „Dignōjīši”, mazpulki 3.-9.klase, skatuves runas 

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

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

pulciņš 1.-9.klase, tautas deju pulciņš. 
Rubeņu pamatskolā: vokālisti 1.-9.klase, koris 1.-4.klase, zēnu vokālais ansamblis 1.-

4.klase, sporta pulciņš, kokapstrādes pulciņš, jauno satiksmes dalībnieku pulciņš, skatuves mākslas 
pulciņš 1.-9.klase, vizuālā noformēšana 1.-9.klase, tautas deju kolektīvs 1.-4.klase, dabas pētnieku 
pulciņš (sākumskola). 

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

                   10.1. Bibliotēkas 

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā 2015.gadā darbojas 11 pašvaldības publiskās 
bibliotēkas. Bibliotēku darbības galvenie rādītāji ir piesaistīto lasītāju skaits, apmeklējumu un 
bibliotēkas izsniegumu skaits. Datu analīzei izmantota bibliotēku un portāla kultūraskarte.lv dati. 
     Ābeļu bibliotēku apmeklē 20% pagasta iedzīvotāju, kā arī lasītāji no Jēkabpils pilsētas. No 264 
lasītājiem 62 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 72 pensionāri. Katru gadu tiek uzlabota bibliotēkas 
materiāli tehniskā bāze. 2015.gadā bibliotēku fonds atjaunots ar grāmatām EUR 1400 vērtībā un 
periodikas izdevumiem EUR 606.  Bibliotēkas krājuma komplektēšanā palīdz arī akcija ''Atbalsts 
lauku bibliotēkām” un Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “Lasīšanas veicināšanas programma: 
Bērnu žūrija”. Turpinās bibliotēkas telpu labiekārtošana-2015.gadā iegādātas mīkstās mēbeles 
bērnu stūrītim un jauni plaukti grāmatām. Bibliotēkas pasākumi notiek ciešā sadarbībā ar Ābeļu 
pamatskolu, tautas namu un pagasta pārvaldi. Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības 
materiāli par rakstnieku – novadnieku Jāni Akurāteru un viņa dzimtu. Katru gadu tiek atzīmēta  
rakstnieka J. Akuratera dzimšanas diena. Ir izveidota tematiskā mape par dzejniekiem jubilāriem 
2015.gadā –Raini un Aspaziju.  
      Dignājas  bibliotēkā   2015. gadā bija 190 reģistrēti lietotāji, 2500 apmeklētāji un izsniegums 
bija 6558 vienības. 2015. gadā bibliotēkā bija 52 lietotāji, 1009 apmeklētāji, bet izsniegums bija 477 
vienības. No bibliotēkas kopējā lietotāju skaita 27% ir bērni un jaunieši. Bibliotēkas visaktīvākie 
apmeklētāji ir bērni,  pensionāri un bezdarbnieki,  kuri izmanto visus pieejamos bibliotēkas 
pakalpojumus. 2015. gadā bibliotēkā notika dažādi pasākumi, kuri bija veltīti Raiņa un Aspazijas 
150 dzimšanas dienai. Kā katru gadu, arī pagājušajā gadā bibliotēkā notika Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas pasākums, tēma: ”Draudzība Ziemeļos”. Gada nogalē bibliotēka rīkoja ekskursiju sadarbībā 
ar Rīgas centrālo bibliotēku: “Braucam Rīgu lūkoties”. 
      Dunavas bibliotēkas fondā ir 8064 izdevumi, tai skaitā 1550 periodiskie izdevumi. Lietotājiem 
izsniegti 11011 eksemplāri, t.sk. 2590 grāmatas un 8421 periodiskais izdevums. Vidējais fonda 
apgrozījums 1.37, t.sk. 0.4 – grāmatām un 5.4 – periodikai. Vidējā lasītība bibliotēkā ir 44.57. 
Atrodoties vienās telpās skolas un bibliotēkas organizētajos pasākumos nepieciešama sadarbība. 
Bērnu skaits ir tik neliels, ka atsevišķus pasākumus organizēt nav iespējams.  

 

10.1.attēls. Dunavas bibliotēkas un Dunavas pamatskolas projekts “Aiz apvāršņa” 
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2015.gadā projekts „Aiz apvāršņa” kopā ar Dunavas skolu aicināja iepazīt Dunavas pagastu, tā 
iedzīvotājus dažādās paaudzēs, apskatīt vietas un notikumus ar vēsturnieku acīm. Stāstījumiem 
sekoja šo vietu apmeklējums. Noslēgumā katrs dalībnieks izvēlējās sev sirdij tuvāko vietu vai 
cilvēku, kuri būtu pelnījuši, lai tiem tiktu atklāta piemiņas vieta (piemiņas akmens, telpa, dārzs utt., 
pēc katra ieskatiem). Ar papīra, plastilīna, krāsu u.c. materiālu palīdzību katrs īstenoja savu ieceri. 
Vislielāko uzmanību bērnu uztverē bija sagādājusi Dunavas vecā skola. 

Kalna bibliotēka turpināja darbu pagasta un bibliotēkas vēstures, kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpētē, apkopošanā un saglabāšanā.  

Kā veltījumu dižgaru Raiņa un Aspazijas gadam, bibliotēkā no marta līdz septembrim 
apmeklētāji  varēja iepazīties ar šo literātu daiļradi, viņu dzīvesstāstiem, aplūkojot  izstādi 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Rainim un Aspazijai – 150”. 

2015.gads bija arī mūsu ievērojamā novadnieka rakstnieka Aleksandra Grīna 120. 
jubilejas gads.  Iesaistoties šīs atceres dienas atzīmēšanā, bibliotēka organizēja skolēnu radošo 
darbu konkursu ar mērķi popularizēt A.Grīna literāro mantojumu un padziļināt skolēnu zināšanas 
par šo mantojumu, pievērst jauniešu interesi literatūrai, veicināt nacionālās identitātes veidošanu un 
attīstīt skolēnu radošās iemaņas. Konkursā tika aicināti piedalīties 8. – 12.klašu skolēni no Jēkabpils 
un Salas novadu skolām, kā arī skolēni no citu novadu skolām, kas deklarēti vai citādi saistīti ar 
Jēkabpils novadu. Konkursa darbiem tika izvirzītas divas tēmas: 
1.Uzrakstīt eseju par kādu no A.Grīna darbiem (literārs darbs); 
2. Izveidot A.Grīna darba ilustrāciju (vizuāls darbs). 
Vērtēšanai tika iesniegtas 4 esejas, 7 ilustrācijas un 13 autoru zīmējumu kopa „Dvēseļu puteņa 
ziedi”. Konkursa uzvarētāji un dalībnieki tika apbalvoti 2015.gada 15.augustā Jēkabpils novada 
pašvaldības  pasākuma „Aleksandram Grīnam – 120” norises laikā rakstnieka piemiņas vietā Kalna 
pagastā. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī konkursa finansiālā atbalstītāja A.Grīna mazmeita 
Nora Romana. 
 Konkursam iesniegtie skolēnu radošie  darbi tika izvietoti izstādē Kalna Doktorātā, kur tos 
varēja aplūkot A.Grīna piemiņai veltīto pasākumu apmeklētāji.2015.gadā bibliotēka piedalījās arī 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas organizētajā novadpētniecības darba konkursā „Mainies uz augšu!”, 
kurā saņēma Atzinības rakstu par nozīmīgu novadpētniecības kolekciju glabāšanu un 
popularizēšanu. Kā katru gadu, arī 2015.gadā bibliotēka piedalījās Lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu žūrija”.  

2015.gadā notikusi bibliotēkas telpu paplašināšanās. Par pašvaldības līdzekļiem izremontēta 
un bibliotēkai piešķirta papildus telpa 15 m2 platībā. Iegādāti arī 10 jauni vienpusīgie grāmatu 
plaukti. Jauniegūtajā telpā ir izvietots bērnu grāmatu un novadpētniecības materiālu krājums, kā arī 
laikraksti un žurnāli. 2016.gadā bērnu stūrītim plānots iegādāt galdiņu, krēsliņus, grīdas paklājiņu. 

Leimaņu bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits 2015.g. - 170, salīdzinot ar 2014. gadu ir 
samazinājies par -6.  Tas ir izskaidrojams ar to, ka samazinās iedzīvotāju skaits pagastā, skolas 
slēgšana pagasta teritorijā. Arī vasarās pie vecvecākiem mazbērni atbrauc retāk. Krities - bērnu 
lasītāju skaits no 42 (2014.g.) uz 40 ( 2015. g.) - 2, to var izskaidrot ar bērnu skaita samazināšanos 
pagasta teritorijā. Apmeklējumu skaits salīdzinot ar 2014. gadu  ir nedaudz palielinājies no 5024 
(2014.g.) uz 5322 (2015.g.). Būtiski ir palielinājušies  virtuālie apmeklējumi 72 ( 2014.g.) uz 856 ( 
2015.g.).  Izsniegums  krities no 5247 uz 5110 (- 137).  

Lauku bibliotekārs ir universāla persona, kura bibliotēkas lietotājiem  palīdz  uzrakstīt CV, 
motivācijas vēstules, izmantot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS – palīdzot sagatavot 
gada ienākuma deklarācijas, iesniegt darba grāmatiņas, nodot pārskatus par VID kvīšu grāmatiņām. 
Tiek sniegtas konsultācijas kā nomainīt paroli ieejai internetbankā, pasūtīt preses izdevumus, 
ievietot sludinājumus internetā, nopirkt un izdrukāt aviobiļetes, izmantot Lattelecom un Latvenergo 
mājas lapās pieejamos e- pakalpojumus. Aprīlī, maijā palīdz sagatavot zemes īpašuma kartes 
iesniegšanai  LAD mājas lapā, aizpildīt Lauku bloku kartes. Ar katru gadu palielinās e-pakalpojumu 
apjoms.  

Tiek veikts regulārs darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas.   
Liepu bibliotēka akreditēta līdz 2019. gada jūnijam. 
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 Arī Liepu bibliotēkā 2015.gads neapšaubāmi pagājis dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150.jubilejas 
atceres zīmē. Atskatoties uz notikumiem šajā gadā, lielākais no tiem-piedalīšanās Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas novadpētniecības konkursā „Mainies uz augšu” (laika posmā no 2015.gada 
1.aprīļa līdz 2015.gada 1.novembrim). Bibliotēkas vadītāja piedalījās zinību spēlē par Raini, šo 
konkursu organizēja Tadenavas un Rubeņu bibliotēkas vadītājas, sadarbībā ar Jēkabpils novada 
informācijas un sabiedrisko attiecību speciālistu Kasparu Sēli. 
Bibliotēku nedēļā  lasītāji varēja piedalīties izzinošā ekskursijā „Pietura. Bibliotēka”, kurā 
apmeklējām sava novada Slates, Rubeņu, Tadenavas un Dunavas bibliotēkas. Noskatījāmies 
Rubeņu bibliotēkas sagatavoto  prezentāciju „Raiņa zemē dzīvojot”, Tadenavas bibliotēkā 
iepazināmies ar plašo materiālu klāstu par mūsu ievērojamo dzejnieku novadnieku Raini, bet Slates 
bibliotēkā uzzinājām, ka top novadpētniecības istaba, kurā būs apskatāmi materiāli par bijušo Slates 
pamatskolu, dažādi sadzīves priekšmeti un citas senlietas.  Savukārt  Dunavas bibliotēkas 
iekārtojums pārliecināja, ka šī bibliotēka ir moderns informācijas centrs pagastā. 

Jūnija sākumā Liepu bibliotēkā ciemojās Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotekāri, 
kurus iepazīstināju ar Liepu ciemata vēsturi, meža muzeja kolekciju un vienu no sakoptākajām 
sētām ciematā. 

Bibliotēkas krājuma popularizēšanai izmantotas literatūras izstādes, individuālās pārrunas. 
2015.gadā bibliotēkā varēja apmeklēt  31 izstādi un 4cita veida pasākumus, piemēram, plaša 
literatūras izstāde „Jaunās grāmatas no projekta „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 
bibliotēkās” (projektu izstrādāja Leimaņu bibliotēka), foto izstāde „Liepas laiku lokos”, Zasas 
vidusskolas skolēnu zīmējumu izstāde „Dvēseļu puteņa ziedi”, Gaidas Ikonņikovas (Salas novads, 
Birži) radošo darbu izstāde, tikšanās Salas novada Biržu bibliotēkā ar dzejnieci Ligitu Ābolnieci, 
izzinoša ekskursija „Ir  vērts redzēt!” uz Dignājas pagasta muzejistabu, Dignājas bibliotēku un  
ciemojāmies  Zasas pagasta „Mežgala skolā”. 
         Mežzemes bibliotēka akreditēta līdz 2019.gada jūnijam. 2015. gada 3. jūnijā Jēkabpils reģiona 
bibliotekāri devās  profesionālās kompitences pilnveides izbrauciena seminarā uz Jēkabpils novadu, 
apmeklējot arī Mežzemes bibliotēku. 
Maija un jūnija mēnesī bibliotēkas priekštelpā bija skatāma Regīnas Šubas gleznu izstāde „Ziedi 
manā dzīvē”. Jēkabpils reģiona bibliotekāriem bibliotēkā notika  tikšanās ar mākslinieci Regīnu 
Šubu, kura pastāstīja par izstādi „Ziedi mana dzīvē”, kuras darbi veidoti neierastā tehnikā- no olu 
čaumalām. 
 Bibliotēka jau vairākus gadus piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”, tā 
papildinot bibliotēkas fondu ar jaunām grāmatām, iesaistot bērnus programmā pārsvarā strādāts ar 
katru ekspertu atsevišķi, uzmundrinot piedalīties. 2015.gadā „Bērnu žūrijā” piedalījās  8  eksperti un 
2 vecāki. 2 
2015.gadā Jēkabpils Galvenā bibliotēka izsludināja Jēkabpils reģiona un Neretas publisko 
bibliotēku novadpētniecības konkursu „Mainies uz augšu”/Rainis. Darba grupas vērtēšanas komisija 
apmeklēja bibliotēkas, kur tika vērtēti Raiņa un Aspazijas literāro darbu popularizējoši pasākumi, 
kā arī tika vērtēts novadpētniecības krājuma vizuālais noformējums, apjoms, dažādība u.t. 
   Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150 jubileju un piedaloties konkursā bibliotēkā tika organizēta 
izstāde „ 2015.gads – Raiņa un Aspazijas 150 dzimšanas diena.” 

Tadenavas bibliotēka. Pagastā ir otra  bibliotēka, kura atrodas pagasta centrā, tāpēc 
Tadenavas bibliotēku izmanto bibliotēkas apkalpojošajā mikrorajonā dzīvojošie iedzīvotāji. Izvēlas 
grāmatas un žurnālus lasīšanai mājās. Tiek izmantoti bezmaksas elektroniskie resursi. Izmanto e-
pastu, sarunājas Skypā . Veic maksājumus, pārskaitījumus, pārbauda savus banku kontus, aktivizē 
televizoru maksas programmu atjaunošanas kartes. Izmanto ,,Letoniku” un laikrakstu datu bāzi 
,,Lursoft”. 2015.gadā bibliotēkas statistika liecina, ka uzskaitīti 42 lietotāji, veikti 671 apmeklējums 
un 1079 izsniegumi (izsniegums uz vienu lasītāju-25.7 vienības). 
  Gada laikā, bibliotēkas apmeklētāji varēja apskatīt  9 izstādes, notika 6 kultūras pasākumi. 

Rubeņu bibliotēka pilda sev paredzētās funkcijas kultūras, informācijas un izglītības jomā. 
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir padarīt savus informācijas un krājumu resursus pieejamus un 
noderīgus ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Bibliotēkas pamatfunkcija-izglītot, informēt, 
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izklaidēt.   Lai gan iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās, bibliotēkas pakalpojumi ir vajadzīgi 
un tiek izmantoti. Bibliotēkas ir vienīgās iestādes, kuras palīdz iedzīvotājiem apgūt interneta 
lietošanu un e-prasmes. 
   Rubeņu bibliotēka jau 8. gadu strādā ar bibliotēku programmu Alise 4i.  Visi bibliotekārā darba 
procesi notiek automatizēti. Grāmatu krājums tiek komplektēts atbilstoši lasītāju interesēm un 
pieprasījumam. Grāmatu iegādei un preses pasūtīšanai līdzekļi nav samazinājušies.  
Bibliotēkas lietotāju skaits gan samazinājies no 220 un 197. Izsniegumu skaits palicis iepriekšējā 
gada līmeni, bet samazinājies interneta lietotāju-skolēnu skaits, sakarā ar to, ka kultūras namā un 
skolā tika radīta iespēja attālināti izmantot internetu. 
   Bibliotēka rīko tematiski izglītojošus pasākumus, piedalās akcijā ”Atbalsts lauku bibliotēkām”, 
Dzejas dienās Tadenavā. Ņemta dalība Jēkabpils Galvenās bibliotēkas rīkotajā novadpētniecības 
konkursā ”Mainies uz augšu”, kas bija veltīts Raiņa un Aspazijas jubilejas gadam. Šinī konkursā, 
sadarbībā ar Tadenavas bibliotēku, bibliotēka piedalījās ar kopēju pasākumu- virtuālo konkursu „Ik 
mirkli sevī būs jums augt”/ Rainis/. 

Slates bibliotēka saņēmusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu līdz 2019.gada jūnijam. 
2015.gadā bibliotēkā iesaistījušies 88 lietotāji, tai skaitā bērni un jaunieši-13. Bibliotēka nodrošina 
gan visa veida  bibliotēkas  pakalpojumus, gan veic vietējā sabiedriskā centra funkcijas. Pārskata 
periodā bibliotēkas darbība bija vērsts uz novadpētniecības darbu ”Mainies uz augšu”-piedalīšanās 
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas izsludinātajā novadpētniecības konkursā. Tā kā bibliotēka atrodas 
bijušās Slates pamatskolas telpās, uzsākts darbs iekārtojot Slates pamatskolas piemiņas istabu, kur 
būs aplūkojami dažādi materiāli un albumi par skolas dzīvi dažādos periodos. Otrā telpā būs 
apskatāmas dažādas senlietas: trauki, sadzīves tehnika, bižutērija, grāmatas, kalendāri, stelles, 
dažādi dokumenti. Bibliotēkā 2015.gadā notikuši 3 tematiski pasākumi un 14 literatūras izstādes. 

Zasas bibliotēka akreditēta līdz 2019. gada jūnijam. 2015.gadā turpinājās darbs integrētajā 
bibliotēku informācijas sistēmā „Alise+”. Apkalpoti 75 bibliotēkas lietotāji. Jaunieguvumos 
bibliotēkā uzskaitītas 333 vienības-72 grāmatas un 261 preses izdevums. Tika turpināts pagasta un 
novada novadpētniecības darbs, vākti materiāli, notiek sadarbība ar  muzeju Zasā. Bibliotēkas telpās 
regulāri izvietotas izstādes, kuras veltītas ievērojamiem  cilvēkiem. Aktīva sadarbība ar Zasas 
vidusskolas 5-6 gadīgo bērnu apmācības grupiņām. Tiek rīkotas zīmējumu izstādes, organizētas 
pasaku pēcpusdienas. Turpinās adarbība ar amatniecības centru “RŪME”, rīkojot kopīgus 
pasākumus. 

           

10.2. Kultūras darbība 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2015.gadā darbojās 6 kultūras iestādes- kultūras un tautas nami- 
Rubenes, Ābeļu, Dunavas, Zasas, Kalna un Leimaņu pagastos. Dignājas pagastā kultūras dzīvi 
organizē kultūras pasākumu organizators un pasākumi notiek Dignājas pamatskolā un pagasta 
pārvaldes zālē. Vasaras sezonā kultūras pasākumi notiek brīvdabā- Rubenes pagastā lielākā estrāde 
ar plašu parku un atpūtas vietu pie ūdenskrātuves, Dignājas pagastā –  estrāde, Ābeļu pagastā-  
estrāde, Leimaņu pagastā- Latvju zīmju parkā neliela  estrāde pasākumiem. Dunavas pagastā 
vasaras pasākumiem  iekārtota vieta pie Daugavas  plostnieku piemiņas akmens un laukumā pie 
Dunavas pamatskolas, Zasas pagastā uz centrālā laukuma un laukumā pie a/c „ Rūme”, Kalna 
pagastā pie kultūras nama uz laukuma un rakstnieka A.Grīna piemiņas vietā. 

Kultūras namos darbojas amatiermākslas kolektīvi, pašdarbības pulciņi, notiek interešu kopu 
nodarbības, radošās darbnīcas, ir pieejamas galda spēles un sporta zāles, aprīkotas telpas ar 
trenažieriem iedzīvotāju aktīvai darbībai un veselīga dzīvesveida uzlabošanai. Pašvaldībā Ābeļu 
pagastā darbojas 5 kolektīvi, Dignājas pagastā-3 kolektīvi, aktīvā dzīvesveida pulciņš, 
novadpētniecības pulciņš ( iekārtota  muzejtelpa „ Laipa”), Dunavas pagastā- 3 kolektīvi, Kalna 
pagastā- 2 kolektīvi, Leimaņu pagastā- 2 kolektīvi, Rubenes pagastā- 8 kolektīvi (no tiem 2 bērnu 
un jauniešu),  un interešu kopa, Zasas pagastā- 7 kolektīvi, (no tiem 4 bērnu un jauniešu).  Ābeļu, 
Rubeņu, Leimaņu, Kalna un Zasas iedzīvotāji dzied novada jauktajā korī „ Putni”- kopā 40 
dalībnieki.  Novada kultūras un tautas namos darbojas aptuveni 418 dalībnieki. 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu  

55 

 

 

 
 
10.2.attēls. Starptautiskais folkloras festivāls „ Baltica 2015” .Folkloras kopas „ Dignojīši” un 
 „ Kāre” gājienā Rēzeknē festivāla noslēgumā. Vadītāja Aīda Bikauniece. 
 
   2015.gadā folkloras kopas „ Kāre” ( Rubenes pagasts) un „ Dignojīši” ( Dignājas pagasts) 
piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā „ Baltica 2015” un III Sēlijas Tautas mākslas 
godināšanas svētkos Jaunjelgavā. Tautas mākslas svētkos piedalījās tautas deju kolektīvi- JDK 
„Solis” (Zasas pagasts), JDK „ Laude” ( Rubenes pagasts), VPDK „Rasa” (Rubenes pagasts), 
VPDK „ Deldze” (Leimaņu pagasts) , sieviešu vokālais ansamblis „ Līksma” ( Kalna pagasts) 
un novada jauktais koris „ Putni” . 
   VPDK „ Deldze” piedalījās vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā, VPDK „ Rasa” un 
JDK „ Laude” piedalījās Latgales deju svētkos „Večerinka Viškūs”.  
   Tautas mākslas kolektīvi piedalījās Jēkabpils apriņķa skatēs un ieguva Latvijas Nacionālā 
kultūras centra diplomus -JDK „ Solis”- II.pakāpe, JDK „ Laude”- III.pakāpe, VPDK „ Rasa”- 
II.pakāpe,  , VPDK „ Deldze” – II. pakāpe, VPDK „ Kaupre” – III. pakāpe.  Jauktajam korim 
„ Putni”- I. pakāpe. Vokālie ansambļi piedalījās starpnovadu sadziedāšanās pasākumā- skatē. 
Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes diplomi- Sieviešu vok.ans.” Kantilēna” –II. 
pakāpe, jauktais vok .ans.’Ā’re” –II. pakāpe, sieviešu vok.ans.” Tonis” –II .pakāpe, sieviešu 
vok.ans. „ Līksma” –II.pakāpe, sieviešu vok.ans. „ Skara” – II.pakāpe. Dramatiskie kolektīvi 
darbojas Ābeļu ,Zasas, Kalna, Leimaņu, Dignājas , Dunavas pagastos. Jēkabpils apriņķa 
amatierteātru skatē piedalījās Ābeļu , Kalna, Dunavas dramatiskie kolektīvi. Ābeļu T.N. 
amatierteātrim- I pakāpe, Kalna K.N. dramatiskajam kolektīvam- III pakāpe, Dunavas K.N. 
dramatiskajam kolektīvam- II pakāpe. 
        Novadā notika tradīciju svētki- politiski represēto atceres pasākums, bērnības svētki, 
senioru aktīvās atpūtas diena, novada svētki, senioru diena, stipro ģimeņu godināšanas 
pasākums, novada pašdarbības kolektīvu pateicības un atpūtas pasākums , zemnieku balle, 
Valsts svētku pasākums un koncerts, gaismas akcija „ Sēlijas gaisma Latvijai”, Lācplēša 
dienai veltīts pasākumu cikls visos pagastos. 
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10.3.attēls. Novada jauktais koris „ Putni”. Diriģente Santa Kasparsone. 
 
  Pagastu kultūras namos tiek organizēti lokālie pasākumi, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju 
svētki, tematiskie pasākumi, izglītojošas aktivitātes, amatierkolektīvu koncerti un izrādes, 
vieskoncerti, viesizrādes, kā arī atpūtas un izklaides pasākumi dažādu vecuma grupu 
iedzīvotājiem. Dignājas estrādē notika festivāla „Baltica 2015” ieskaņas sarīkojums. Nozīmīgi 
jubileju pasākumi- Ābeļu pagastā- Brodu ciemam-220, Rubenes pagastā-jubilejas koncerts „ 
Ar dziesmu un deju es eju” ( Sieviešu vokālajam ansamblim „ Kantilēna- 30, VPDK „ Rasa-
35”), pasākums „ Ar Raiņa vārdu pirms 50 gadiem ( Rubenes kultūras namam-50). 
    Pasākumu cikls tika veltīts Jēkabpils novadā dzimušajiem dižgariem – Rainim-150, un 
A.Grīnam-120. Notika skolēnu radošo darbu konkurss, veltīts A.Grīna 120 dzimšanas dienai   
(Kalna pagasta bibliotēka), konkurss veltīts dzejniekam Rainim „Ik mirkli sevī pašā būs Jums 
augt” ( Rubeņu bibliotēka), Muzeju nakts „Šeit zelta saule un āboli saldākie”(Zasa, muzejs), 
jauno talantu dienas „ Pa Raiņa, A.Grīna un J.Akuretera bērnības takām” ( Dunavas kultūras 
nams, finansiālais atbalsts VKKF), jubilejas pasākums„ A.Grīnam -120” (Kalna pagasta 
kultūras nams, finansiālais atbalsts VKKF), projekta ietvaros tika uzlabots A.Grīna piemiņas 
istabas aprīkojums, Raiņa dzejas ilustrētās izlases „Satikšanās sabiedrībā” atvēršanas svētki    
(Zasa, a/c „ Rūme” ,finansiālais atbalsts VKKF), muzikāli poētisks koncertuzvedums “Dagdas 
skiču burtnīcas” (Zasas kultūras nams, finansiālais atbalsts VKKF, reģionālie sadarbības 
partneri).  
   Organizētas  dažādas rokdarbu un amatnieku darbu izstādes. Jauna tradīcija mājražotājiem 
un amatniekiem „Ziemassvētku gadatirgus”. Ceļojošās izstādes novada pagastos- 
pārvietojamā foto izstāde,  „Sakoptākā sēta 2015”, gleznu izstāde „Pa Jēkabpils novada 
dižgaru bērnības takām” (Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbi tapuši 
jauno talantu dienās Dunavas, Ābeļu un Kalna pagastos). 
   Septembrī starptautiskās programmas „ Eiropa pilsoņiem” projekta „ Jaunatne nāc mājās” 
ietvaros JDK „ Laude” un JDK „ Solis” piedalījās projekta noslēguma aktivitātēs Kretingas 
pilsētā Lietuvā. Šajā dienā Kretingā notika ražas svētki un kultūras programmu kuplināja JDK 
„Laude” un JDK „ Solis” jaunieši.   Jaunieši no Rubenes un Zasas piedalījās  radošajā 
darbnīcā „ Izaicinājums jaunatnei”. 
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10.3. Sporta pasākumi 2015. gadā 
 

2015. gadā norisinājās ikgadējie sporta pasākumi veselīga dzīvesveida un sporta attīstības 
nodrošināšanai iedzīvotājiem sava novada administratīvajā teritorijā. Sporta un veselību veicinošās 
aktivitātes, kas norisinās katru mēnesi visa gada garumā, kur piedalās novada iedzīvotāji jebkurā 
vecumā un fiziskajā sagatavotībā ir pieejami bez maksas.  

Gads iesākās ar „Jēkabpils novada Zolītes čempionātu”, kas norisinājās visos novada pagastos 
un pēc izspēlētiem 6.posmiem labākie dalībnieki sacentās finālā Zasas pagasta Kultūras namā maija 
mēnesī, zolītes čempionāts ir tradīcijām un dalībniekiem bagāts pasākums. Janvārī norisinājās 
Volejbola turnīrs „Zasas vidusskolas sporta zālei - 10” kas pulcēja 8 vietējās un citu novadu 
komandas. Aprīlī Ābeļu pamatskolā komandas un individuālie dalībnieki tikās „Jēkabpils novada 
atklātajā sporta dienā”, kurā interesenti piedalījās 4 disciplīnās – volejbolā, galda tenisā, novusā un 
šautriņās. Pasākuma dalībnieki un skatītāji pulcējās gan no Jēkabpils novada teritorijas un Jēkabpils 
pilsētas, gan no Līvāniem. Maija mēnesis noslēdzās ar bērnu un jauniešu svētku sportiskajām 
aktivitātēm Rubenes pagastā. Jūnijā norisinājās „Senioru aktīvās atpūtas diena” Dunavā, pasākuma 
tradīcija tika aizsākt 2014.gadā un pasākums šogad pulcēja vairāk kā 100 dalībniekus. Augusts bija 
sporta pasākumiem bagāts mēnesis, jo mēneša sākumā labākie novada basketbolisti un volejbolisti 
tikās „Jēkabpils novada atklātajā turnīrā basketbolā un volejbolā” Dunavas pagastā. Augustā 
sportiskie pasākumi tika nodrošināti Jēkabpils novada svētku noslēguma pasākumā Rubenes 
pagastā. Kā arī 22.augustā norisinājās „Jēkabpils novada sporta svētki”. Sporta svētki pulcē novada 
iedzīvotājus, piedaloties gan komandu sporta veidos, gan individuāli dažādās vecuma grupās, 
tādejādi sporta svētkos var piedalīties visa ģimene. Novada sporta svētki veicina veselīgu 
konkurenci starp pagastiem, veido starpkultūru dialogu un saliedē novada iedzīvotājus. Septembrī 
jau tradicionāli visās skolās notika „Olimpiskā diena”, kā arī norisinājās „Jēkabpils novada atklātais 
kauss Futbolā” Dignājas pagastā. Oktobrī tika aizvadīts „Tenisa dubultspēļu turnīrs” Ābeļos un 
novembrī Ābeļos visi skriešanas entuziasti piedalījās „Lācplēša dienas skrējienā”. 

 

 

10.4.attēls. Jēkabpils novada sporta svētkos 2015.gada 22.augustā Dignājā. 
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Sporta norišu grafiks 2015.gadā 

 
Nr. 
p.k. 

 
Pasākums 

 
Norises 
 vieta 

 
Mēnesis/ 
datums 

 
1. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 2.posms Dignājas pamatskola 09.01.2015. 
2. Volejbola turnīrs „Zasas vidusskolas sporta 

zālei - 10” 
Zasas vidusskolas sporta 
zāle 

15.01.2015. 

3. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 3.posms Leimaņu tautas nams 13.02.2015. 
4. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 4.posms Ābeļu pamatskola 06.03.2015. 
5. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 5.posms Dunavas pamatskola 27.03.2015. 
6. Jēkabpils novada atklātā sporta diena Ābeļu pamatskola 18.04.2015. 
7. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 6.posms Kalna pagasta Kultūras 

nams 
24.04.2015. 

8. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta FINĀLS Zasas pagasta Kultūras 
nams 

08.05.2015. 

9. Bērnu un jauniešu svētki Rubenes pagasta kultūras 
nama parks 

Maijs 

10. Senioru aktīvās atpūtas diena Dunava 04.06.2015. 
11. Jēkabpils novada atklātais turnīrs basketbolā 

un volejbolā 
Dunavas pamatskolas 
stadions 

01.08.2015. 

12. Jēkabpils novada sporta svētki Dignāja pamatskolas 
stadions 

22.08.2015. 

13. Sportiskie pasākumi Jēkabpils novada svētku 
noslēguma pasākumā 

Rubenes pagasts Augusts 

14. Jēkabpils novada atklātais kauss Futbolā Dignājas pamatskolas 
stadions 

12.09.2015. 

15. Tenisa dubultspēļu turnīrs sadarbībā ar z/s 
„Noras” 

Ābeļu pagasta tenisa korti Oktobris 

16. Olimpiskā diena Visas novada skolas Septembis 
17. Lāčplēša dienas skrējiens Ābeļu pagasts Novembris 
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11. SOCIĀLAIS DIENESTS 

Sociālās nodrošināšanas izdevumi 2015.gadā sociālā atbalsta pasākumiem sastādīja  
 EUR 356065. No tiem: 
● Sociālā atbalsta pasākumiem – EUR 205426, tai skaitā - sociālai palīdzībai un citiem 

atbalsta pasākumiem – EUR 106470, apmaksātiem (pirktiem) sociālajiem pakalpojumiem – 
EUR 98956; 
● sociālā dienesta uzturēšanas izdevumiem – EUR 83556; 
● pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem – EUR 67084. 

2015.gadā sociālajā dienestā 
● ar lūgumu pēc sociālās palīdzības saņemti 1339 iesniegumi.  
● trūcīgo ģimeņu skaits 150, personas ģimenēs – 330, tai skaitā pilngadīgas darbspējīgas 
personas -147 
Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanai 2015.gadā: 
● pieņemti 1373 lēmumi; 
● izsniegtas  470 izziņas par trūcīgas ģimenes (personas statusu; 
● izsniegtas 135 izziņas par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu; 
● sniegts valsts finansēts asistenta pakalpojums 22 personām; 
● sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā un institūcijā 7 bērniem, kuri cietuši 
no prettiesiskām darbībām; 
● sniegts ESF atbalsts trūcīgajām un krīzes situācijā nonākušām personām, izdalot pārtikas 
pakas, higiēnas pakas un skolas piederumus; 
● sniegta palīdzība apģērba, apavu, sadzīves priekšmetu veidā trūcīgajām, maznodrošinātajām 
un daudzbērnu ģimenēm. Humānā palīdzība saņemta 1 reizi no Vācijas. 
Jēkabpils novada sociālais dienests savā darbībā vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma, Jēkabpils novada sociālā dienesta nolikuma un saistošajiem noteikumiem. 
Sociālais dienests sadarbojas ar Jēkabpils novada bāriņtiesu, Valsts Probācijas dienestu, Valsts 
policiju, veselības aprūpes iestādēm, ģimenes ārstiem, izglītības iestādēm, Nevalstiskajām 
Valsts organizācijām, Nodarbinātības Valsts aģentūru. 
 Sociālajā dienestā kopējais darbinieku skaits ir 13 cilvēki. No tiem- sociālā dienesta 
vadītāja, sociālā darbiniece ar ģimenēm ar bērniem, 6 sociālās darbinieces pagastos, 4 
aprūpētājas sociālajā aprūpes namā “Mežvijas”, 1 aprūpētāja vecu cilvēku aprūpei mājās. Visi 
sociālā dienesta darbinieki atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir paaugstinājuši 
kvalifikāciju profesionālās pilnveides semināros un saņēmuši supervīziju. 

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

Nr.p.k. Sociālās palīdzības veids Izmaksas 
EUR 

Personas 

1. Kopā sociālie un materiālie pabalsti 106470 888 
1.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) 

līmeņa nodrošināšanai (78 ģim.) 
34396 160 

1.2. Dzīvokļa pabalsts 16768 441 
1.3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 5261 23 
1.4. Pabalsti audžuģimenēm 27927 11 
1.5. Bērna piedzimšanas pabalsts 2846 42 
1.6. Apbedīšanas pabalsts 784 5 
1.7. Pabalsts aprūpei mājās 3302 13 
1.8. Pabalsts politiski represētām personām 1622 57 
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1.9. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās 

754 2 

1.10. Ikmēneša izdevumi bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās, kas mācās 

3458 6 

1.11. Pabalsts dzīvokļa īres  un komunālo izdevumu 
segšanai bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, kas mācās 

810 2 

1.12. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai 333 12 
1.13. Pabalsts pēc soda izciešanas 85 3 
1.14. Pabalsts mācību piederumu iegādei 683 24 
1.15. Pabalsts ČAES likvidatoriem 498 7 
1.16. Pārējie atbalsta pasākumi (transporta komp. 

u.c.) 
6943 26 

2. Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi 67084 19 
2.1. Sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” 59849 14 
2.2. Aprūpe mājās 7235 5 
3. Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 98956 35 

 
 

2016.gadā galvenie uzdevumi sociālajā jomā: 
 

1. Palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem; 
2. Organizēt atbalsta grupas ģimenēm ar bērniem, ilgstošajiem bezdarbniekiem, lai uzlabotu 
sociālās, saskarsmes un komunikācijas prasmes, uzlabotu nodarbinātības, izglītības, veselības 
veicināšanas iespējas, sekmētu savstarpējās attiecības ģimenē. 
3. Sekmēt vecu cilvēku, personu ar invaliditāti iespējas palikt  dzīvot sev ierastā vidē, 
sniedzot pakalpojumu aprūpei mājās un sociālajā aprūpes namā “Mežvijas”. 
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12. KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM 

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. 

2015. gadā turpināta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 
- Laikrakstu „Brīvā Daugava”; 
- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”; 
-Raidstaciju „Radio 1”; 
- Vidusdaugavas televīziju; 
- Interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv. 
- Interneta portāliem www.e-novads.lv un www.novados.lv. 
Minētajiem plašsaziņas līdzekļiem ik pārnedēļu tika izsūtītas regulārās preses relīzes. Par 

atsevišķiem notikumiem vai lēmumiem, par kuriem informācija izplatāma steidzami, preses relīzes 
tika izsūtītas speciāli. Tāpat atsevišķos gadījumos preses relīzes nosūtītas uz republikas nozīmes 
plašsaziņas līdzekļiem – ziņu aģentūru LETA, interneta portālu www.delfi.lv. 

Sadarbība turpinās arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs”, kur arī 2015. gada 
laikā ir ievietotas 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 2 nedēļās. 

 
Informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi” 

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

izdošana. 2015. gadā ir iznākuši 10 informatīvā izdevuma numuri, kas tiek sagatavoti ar intensitāti – 
vienu reizi mēnesī. Pa vienam numuram iznāca jūlija/augusta un oktobra/novembra mēnešos. 

Pašvaldības informatīvajā izdevumā ir apkopota informācija par novada domes sēdēs 
izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, ieviešamajiem projektiem, kultūras, 
izglītības un citu sfēru pasākumiem. Izdevumā netiek publicēta komerciāla rakstura informācija. 

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm, iestādēm. 
2015. gada laikā izdevuma tirāža bija 1000 eksemplāri mēnesī. Izdevuma elektroniskā versija 
lasāma mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publikācijas un statistika”. 

Iedzīvotājiem joprojām tiek piedāvāta pašvaldības informatīvā izdevuma saņemšana arī e-pastā. 
Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2011. gada aprīļa mēnesī, un līdz 2015. gada beigām to cilvēku 
skaits, kas saņem izdevumu elektroniskā formā, sastādīja 270. 
 

Mājas lapa – www.jekabpilsnovads.lv 

Mūsu novada mājaslapa ir izveidota drīz pēc 
paša novada dzimšanas – 2009. gada oktobra 
mēnesī. Tajā ielūkojoties, varam iegūt 
informāciju gan par jaunākajiem un 
aktuālākajiem notikumiem kultūras, izglītības, 
sabiedriskās dzīves sfēras, gan arī uzzināt ļoti 
praktiskas un svarīgas lietas 

� visu piecpadsmit mūsu novada 
deputātu kontaktus; 
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� 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. 

2014. gadā novada mājaslapa ieguva jaunu izskatu. 2015. gadā turpinājās darbs pie novada 
mājaslapas pilnveidošanas. 

Sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ir apskatāmi visu novada Domes sēžu protokoli, pieņemtie 
Saistošie noteikumi, nolikumi un noteikumi. Šai sadaļā ir ievietotas arī iesniegumu veidlapas, kuras 
var lejupielādēt un izmantot, rakstot atbilstošo iesniegumu pašvaldībai. 

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

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

Tāpat šai interneta vietnē var iepazīties ar novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, kā arī – ar 
interesantajām un apskates vērtajām vietām, kas raksturotas sadaļā „Tūrisms”. 

Sadaļā „Lauksaimniekiem un uzņēmējiem” tiek ievietota aktuāla informācija par semināriem, 
citiem Lauku atbalsta dienesta rīkotajiem pasākumiem, kā arī – informācija par izmaiņām nodokļu 
sistēmā un atskaišu noformēšanā. 

Sadaļā „Publikācijas un statistika” var izlasīt pašvaldības Publisko pārskatu un visus informatīvā 
izdevuma „Ļaudis un darbi” numurus elektroniskā formātā. Tāpat šajā sadaļā iespējams skatīt Zasas 
vidusskolas avīzīti „Baltais Ceļš” un „Rubeņu pamatskolas avīzi”. 

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

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

Sociālie tīkli 

1. Novada draugiem.lv lapa 

2014. gada 3. janvārī tika izveidota novada draugiem.lv lapa 
http://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/, ar mērķi daudz ātrāk informēt 
plašāku iedzīvotāju loku, sniegt vairāk vizuālas informācijas, kā arī ļaut 
cilvēkiem komentēt notikumus un paust savu viedokli. Lapa turpināja aktīvi 
darboties arī 2015. gadā, un ir visstraujāk augošais sociālais tīkls Jēkabpils 
novadā, sekotāju ziņā apsteidzot novada informatīvā izdevuma lasītāju skaitu. 

Lapu vairāk apmeklē sievietes (78%, vīrieši 22%). Lapa 2015. gadā 
turpinājusi sasniegt līdz pat 2000 unikālu skatījumu nedēļā, kas nozīmē, ka šo 
lapu nedēļas laikā bija apskatījuši 2000 dažādi cilvēki. Uz 2015. gada 31. 
decembri lapai jau regulāri sekoja 1023 cilvēki, kas ir par 550 vairāk, nekā 
pērn. 
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2. Novada Twitter profils 

2014. gadā līdz ar draugiem.lv lapu tika izveidots arī novada Twiter konts, 
kā visātrākais un tiešākais saziņas veids. Šajā kontā dublējas novada 
draugiem.lv lapā publicētā informācija, kā arī nereti tiek ievietotas bildes, pa 
tiešo no pasākumiem, vai skati no novada dzīves. 2015. gadā šajā tīklā būtiskas 
izmaiņas nav notikušas, pieaudzis vien regulāro sekotāju skaits (līdz 300), un 
tam vairāk sākušas sekot arī dažādas oficiālas iestādes. 

 

Sabiedrisko pasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai 

1. Iedzīvotāju sapulces 

Marta mēnesī tika rīkotas novada iedzīvotāju sapulces ar deputātu, administrācijas nodaļu 
vadītāju, speciālistu un Lauku atbalsta dienesta darbinieku piedalīšanos. 
Sanāksmēs tika runāts par aktualitātēm lauksaimniecībā, pašvaldībā paveikto, par budžetu, 
administrācijas darbu un pieejamību, īpaši novada administrācijas atrašanās vietas maiņu, tika 
uzklausītas iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumi, kā arī atbildēts uz dažādiem jautājumiem. 

 
2. Iedzīvotāju aptauja 

Lai uzlabotu iedzīvotāju saikni 
ar pašvaldību un noskaidrotu, vai 
jāmaina novada administrācijas 
atrašanās vieta, un vai tādejādi tā 
kļūtu iedzīvotājiem pieejamāka, 
marta mēnesī tika rīkota iedzīvotāju 
aptauja. 

Anketa bija anonīma. 
Iedzīvotājiem anketā bija jānorāda, 
cik bieži viņi apmeklē novada 
administrāciju Jēkabpilī, Rīgas ielā 
150a, pašu Jēkabpils pilsētu, kā arī 
pagastu pārvaldes, jānorāda 
galvenie apmeklēšanas iemesli un 
jānorāda, vai atrašanās vieta būtu 
maināma, un, ja atbilde bija „jā”, 
tad uz kurieni. 

Kopā tika saņemtas 328 atbilžu 
anketas. 63% iedzīvotāju uzskatīja, 
ka atrašanās vieta būtu jāmaina. 37% bija pret. 48% uzskatīja, ka šai vietai būtu jābūt Zasai, 34% - 
Brodiem un 18% vēlējās citu atrašanās vietu. 

Daļa deputātu anketas uzbūvi un tās rezultātus apstrīdēja, un oktobra beigās/ novembra sākumā 
tika rīkota atkārtota iedzīvotāju aptauja, ar domes apstiprinātu veidlapu un kārtību. Iedzīvotājiem 
par savu izvēli bija arī jāparakstās. 1. decembrī bija zināmi aptaujas rezultāti. Kopā tika saņemtas 
1345 anketas. No tām derīgas - 1328. 329 jeb 25% no kopējā respondentu skaita bija par “Astrām” 
Zasā, 960 jeb 72% par Rīgas ielu 150a Jēkabpilī un 39 jeb 3% vēlējās citu administrācijas atrašanās 
vietu. Rezultātā administrācijas atrašanās vieta netika mainīta. 
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3. Jēkabpils novada pašvaldības NVO 2015. gada iniciatīvu konkurss 

Kā būtisks iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas faktors novadā atzīmējama Nevalstiskā sektora 
darbība, kur arī 2015. gada laikā tika realizētas svarīgas aktivitātes. 

Lielu atbalstu ikviena nevalstiskā organizācija (NVO) varēja saņemt, piedaloties novada 
pašvaldības rīkotajā konkursā, kas tika rīkots nu jau sesto gadu. 
Kopā tika saņemti 12 pieteikumi, kuru kopējā pieprasītā finansējuma summa sastādīja 8449,22 eiro. 
Konkursa mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi 4500 eiro, tādēļ nebija iespējams atbalstīt visus 
projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. 

Rezultātā tika atbalstīt 9 projekti: 
1.Biedrības „Cerību logi” projekts „Dubultu parka labiekārtošana un aprīkošana” ar finansējumu 

EUR 680; 
2.Biedrības „Noskaņa” projekts „Latvju stipro zīmju pasaulē” ar finansējumu EUR 200; 
3.Biedrības „Pūpols” projekts „Manas Liepas manā novadā” ar finansējumu EUR 500; 
4.Biedrības „Ūsiņš” projekts „Treniņsacensības jātnieku sportā „Ūsiņa kauss 2015”” ar 

finansējumu EUR 500; 
5.Biedrības „Izaicini sevi” projekts „Izaicini sevi šajā vasarā” ar finansējumu EUR 500; 
6.Biedrības „Ūdenszīmes” projekts „Raiņa pirmais ceļojums” ar finansējumu EUR 600; 
7.Biedrības „Spēkozols” projekts „Prieks bērniem!” ar finansējumu EUR 689; 
8.Biedrības “Augšzemes lauku NVO apvienība” projekts „Piedalies savā dzīvē!” ar finansējumu 

EUR 431; 
9.Biedrības „HK „Rubeņi”” projekts „Hokeja komandas treniņi Daugavpils ledus hallē” ar 

finansējumu EUR 400. 
 

4. Darbs ar jaunatni 

Kā atsevišķs iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas veids atzīmējams darbs ar jaunatni. 2015. gada 
nogalē tika uzsākts darbs pie jaunatnes lietu speciālista amata izveides Jēkabpils novada 
pašvaldībā, lai veicinātu ātrāku jaunatnes politikas attīstību, kvalitatīvāku jauniešu iesaisti novada 
attīstības procesā un efektīvāk apzinātu pašu novada situāciju jaunatnes jomā kopumā. 

 

Iedzīvotāju pieņemšana 

Būtiskas iedzīvotāju pieņemšanas funkcijas tiek nodrošinātas pagastu pārvaldēs, kur pieejami sociālā 
darbinieka, bāriņtiesas locekļa, lauku konsultanta pakalpojumi, kā arī iespējas veikt norēķinus. 

Novada vadība iedzīvotājus pieņem Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. Pieņemšanas laiks noteikts trešdienās, 
no 13:00 – 16:00. 

Tāpat Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, iedzīvotājus pieņem novada Sociālā dienesta vadītāja un 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja klientus pieņem otrdienās no plkst. 9:00 - 12:00 un ceturtdienās no plkst. 
13:00-15:00 pagastmājā Brodos. 

Pieņemšanas laiki ir norādīti novada mājaslapā, sadaļā „Kontakti”. 
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13. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 
 

Ar 2015. gada janvāri novada pašvaldībā sāka darboties centralizētā grāmatvedība un 2015.gada 
pārskats pirmo reizi tika sastādīts, neveicot septiņu pagasta pārvalžu grāmatvedības un 
administrācijas pārskatu konsolidāciju. 

Tā kā pagastu pārvaldes no 2015. gada janvāra darbojas kā pašvaldības administrācijas 
struktūrvienības, tad centralizēti tika veikti vairāki administratīvie procesi (degvielas normas un 
limiti transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu stāvvietas un patapinājuma līgumi, autobusu darba 
laika uzskaites kartītes, lietojot tahometrus vai darba laika uzskaites lapas, amatpersonu statusa 
noteikšana un darbinieku  pieņemšanas procesa ziņojumi VID, un citi procesi, ko veica katra 
pagasta pārvalde patstāvīgi). Pārvaldēs tika izveidots klientu apkalpošanas speciālista amats, 
apvienojot sekretāra un kasiera pienākumus, kopumā šādi apkalpojot klientus 6 pagastos. Skolu 
ēdnīcās, kur ēdināšanas pakalpojumus sniedz pašvaldība, 2015.gadā tika ieviesta vienota 
programma produktu uzskaitei, kas uzlaboja produktu uzskaites kvalitāti. 

2015.gadā, uzlabojot vadības darbu, pēc iedzīvotāju iniciatīvas tika veikta aptauja, rezultātā 
iedzīvotāji pārliecinoši izteicās par administrācijas atrašanos Jēkabpils pilsētā. 

2015. gadā tika diskutēts un pieņemts lēmums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-
2018.gadam aktualizāciju, ko apstiprināja 2016. gada pirmajā pusgadā. 

2015.gadā dome aktualizēja jautājumu par darba ar jaunatni uzlabošanu un ieteica 2016.gadā ieviest 
jaunatnes lietu projektu speciālista amata vienību. 

Uzsākot jauno Eiropas savienības plānošanas periodu 2014.- 2020. gadam, 2015.gadā tika uzsāktas 
un 2016.gadā turpinājās vietējo kopienu ( pašvaldības, NVO, uzņēmēju) tikšanās, lai apspriestu 
iespējas piesaistīt Eiropas savienības projektu līdzekļus konkrēti katrā pārvaldē (pagastā) un novadā 
kopumā. 
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PIELIKUMS NR.1 

 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 
 Rīgā 

 
 Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks           

Nr. A-8b/15  

 
Jēkabpils novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

 Mēs esam veikuši JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada finanšu 

pārskata revīziju. Revidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver:  

 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1,  

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP,  

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumus, 
t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  
 
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu  
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu 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 finanšu pārskatu. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas 
prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku 
neatbilstību.  
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par 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 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 finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.  
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.  
Atzinums  
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jēkabpils novada pašvaldības 
finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 
______________________________________________________________________ 
 00000560200_ATZI_280416_00. Neatkarīgu revidentu ziņojums Jēkabpils novada pašvaldībai 
 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi  
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Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - 
ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada finanšu pārskatā 
atspoguļoto finanšu informāciju.  
 
 
 
SIA „PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”  
Licence Nr. 8  
 
Nellija Pagrabniece  
Valdes priekšsēdētāja  
Zvērināta revidente  
Sertifikāts Nr. 87  
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
 
 
Nellija Pagrabniece 29410230  
pagrabniece@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ___________________________________________________________________________ 

00000560200_ATZI_280416_00. Neatkarīgu revidentu ziņojums Jēkabpils novada pašvaldībai 
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PIELIKUMS NR.2 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009116789, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, konta Nr.LV51 HABA 0551 0341 2525 1 

Tālr.: 65220730, 65220733, fakss 65220731, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES LĒMUMS 
Jēkabpilī 

 
2016.gada 28.aprīlī                Nr.82 

Protokols Nr.5,3. 
 
 

Par Jēkabpils novada pašvaldības finanšu pārskata par 2015.gadu apstiprināšanu 
___________________________________________________________ 

E.Meņķis, L.Pētersone, I.Daņiļeviča 
 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
“Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, 

 
Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības finanšu pārskata par 2015.gadu bilances 
kopsummu EUR 14 980 396 ar skaidrojumiem – Pielikums Nr.1. 

2. Apstiprināt Jēkabpils novada finanšu pārskata par 2015.gadu budžeta izpildes rezultātu 
 EUR – 320 287 – Pielikums Nr.2. 

3. Apstiprināt Jēkabpils novada finanšu pārskata par 2015.gadu vadības ziņojumu – Pielikums 
Nr.3. 
 
 


