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Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja uzruna 

2018.gads aizritējis gaidot Latvijas simtgadi, par godu kurai tika rīkoti 

vairāki plaša mēroga pasākumi gan valstī, gan novadā un pagastos. XXVI 

Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju Svētkos no mūsu novada 

piedalījās 5 deju kolektīvi un viens apvienotais novada koris. Jāatzīmē 

VKKF un AS “Latvijas valsts meži” fonda līdzfinansētie pasākumi – 

“Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simtgadei” un 

“Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”.  

  Vislielākie līdzekļi 2018.gadā tika piesaistīti no ELFLA fonda 

iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšanai. Tika veikta četru novada ceļu 

pārbūve. Sakārtoti 13924 km novada ceļu,  ieguldot 1321668 eiro naudas, 

no kuriem 90% Eiropas savienības un 10% pašvaldības finansējums. Popularizējot veselīgu 

dzīvesveidu sabiedrības veselības uzlabošanai un sporta attīstībai  LEADER programmā realizēts 

projekts “Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā” Ābeļu pagastā (62933 eiro). 

Sabiedrības kārtības un drošības nodrošināšanā - LEADER programmas projekts “Publiskās 

ārtelpas labiekārtošana pie Rubeņu kultūras nama” Rubenes pagastā. Uzņēmējdarbības un 

daudzveidīgas teritorijas attīstības veicināšanas jomā jāmin piedalīšanās ERAF fonda projektā 

“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna 

pagastā”, tika uzklāts asfaltbetona segums pašvaldības ceļam 360 m garumā, piesaistot 75950 eiro. 

Novadā tika piešķirti līdzekļi uzņēmējdarbības uzsākšanai diviem mazajiem uzņēmējiem. Zemgales 

reģiona un Jēkabpils novada pašvaldības finansētā projekta “Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide 

Jēkabpils novadā” ietvaros Dignājas pagasta Vandānu ciemā izveidota Ģimeņu iniciatīvu telpa un 

organizēts pasākums “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu”. Tika veikta  apgaismojuma izbūve 

Leimaņu pagasta Mežgales ciemā un Kalna pagasta Vidsalas ciemā. Sakārtota kanalizācijas sistēma 

Kalna pagasta Vidsalas ciemā.  

2018.gadā tika uzsākta un pabeigta novada attīstības programma, kuras izstrādes laikā 

izkristalizējās daudzas aktuālas problēmas. Tika nolemts ar 2019.gadu katrā pagastā atstāt vienu 

slodzi bibliotekāram, jo krasi samazinājies iedzīvotāju skaits. Tāpat tika lemts par kultūras 

pārvaldes izveidi, lai būtu kvalitatīvāki pasākumi un tie nepārklātos vienlaicīgi vairākos novada 

kultūras namos. Tiks samazināts kultūras darbinieku skaits no 7 uz 5. Pēc datu aizsardzības regulas 

stāšanās spēkā, tika pieņemts jauns darbinieks un nolemts šā darbinieka pienākumus apvienot ar 

iekšējās kontroles specālista pienākumiem, jo mūsu pašvaldība nav tik liela, lai veidotu divas štata 

vienības. 

   Lai novada skolām piesaistītu vairāk skolēnu, tika nolemts atvērt internātu pie Zasas   

vidusskolas. Ar 2018.gada 1.septembri šajā skolā klāt pienāca vairāk kā 30 bērni. Šogad 

palielināsim internāta ietilpību. Citās skolās tika veikti pirmskolas iestāžu remonti, lai varētu  

uzņemt vairāk bērnu. Deputāti nolēma piešķirt visiem bērniem brīvpusdienas. Novadā palielinājās 

skolēnu skaits vairāk par 70 bērniem.  

   Turpinām sakārtot sociālās aprūpes centra “Mežvijas” darbību. Lai samazinātu izmaksas, tiek 

remontētas papildus telpas iemītnieku skaita palielināšanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai. 

   Strādājam pie dzīvojamā fonda sakārtošanas. 2018. gadā pašvaldība nopirka divus dzīvokļus 

un vienu saņēma kā dāvinājumu Zasas pagasta Zasas ciematā, kur pašvaldībai trūkst dzīvojamās 

platības jauno speciālistu piesaistei. Pašvaldība nolēmusi veikt remontus un kā dienesta dzīvokļus 

piešķirt speciālistiem. 2018.gadā uzsākti daudzi projekti, kuriem būs nepieciešami pašvaldības 

finanšu līdzekļi.  Vajadzību pašvaldībai ir daudz. Trūkst līdzekļu ceļu sakārtošanai, kuri ir ļoti 

būtiski tālākai novada attīstībai, jo to sliktā stāvokļa dēļ cilvēki pamet teritorijas, samazinās 

uzņemējdarbība, trūkst darbaspēka, samazinās pašvaldības ieņēmumi.  

2019.gadā turpinās iesāktie darbi un jaunu projektu realizācija, lai mūsu novads kļūtu par 

pievilcīgu dzīves vidi ar kvalitatīvu pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags 
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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 atbilstoši VZD 

administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platībām uz 08.01.2019. ir 905.33 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 444.857 km, tai skaitā 432.39 km ir autoceļi un 12,467 

km ir ielas. Autoceļu garums ar melno (asfalta) segumu ir 10.667 km. Ielu garums ar melno 

(asfalta) segumu sastāda 4.467 km, ar grants segumu 8,0 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 2017.gadu, meži Jēkabpils 

novadā sastāda lielāko teritorijas daļu – 50,19% (45376,7 ha), lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 

36,44% (32952,8 ha), purvi – 3,81%, krūmāji – 1,63%, ūdens – 3,13%, ceļi – 1,76%, apbūve – 

0,97%, pārējā zeme – 2,03 %. Zemes kopplatība ir 90405,6 ha (VZD Zemes pārskata dati). 

Novada investīciju vides pievilcības novērtējuma indekss ir 0.4587, kur dzīves vides 

kvalitātes ziņā atrodamies ranga 12. vietā, infrastruktūras jomā ranga 35.vietā, pārvaldības jomā 

44.vietā. 

Pašvaldības teritorijas attīstības līmeņa indekss 2017.gadā ir -0.567 un atrodamies ranga 80. 

vietā (VRAA dati). 
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1.2. Novada iedzīvotāji 

 
1.1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos 2018.gadā 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2018. Jēkabpils novadā 

bija 4744 iedzīvotāji. Pēc šī reģistra datiem uz 01.07.2018. iedzīvotāju skaits saruka līdz 4682 

cilvēkiem. 01.01.2019. iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir 4594 cilvēki. Līdz ar to kopējais 

iedzīvotāju skaits gada laikā samazinājies par 150 iedzīvotājiem. Tas saistīts ar deklarēšanos citu 

pašvaldību administratīvajās teritorijās un negatīvo iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju. 

Iedzīvotāju blīvums no 5.42 cilvēki/km2 samazinājies līdz 5.24 cilvēki/km2. 

 
1.2. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju dinamika 2014.- 2018. gadā 

Salīdzinot ar 2014.gadu, iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir samazinājies par 582 

iedzīvotājiem. Vidēji gadā tas ir 145.5 cilvēki. 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un mirušo 

skaitu. Jēkabpils novada pašvaldībā pārskata gadā kopā dzimuši 28 iedzīvotāji (18 meitenes un 10 

zēni) un miruši 87 iedzīvotāji, līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums 2018.gadā ir negatīvs–59 

iedzīvotāji. 

Analizējot iedzīvotāju vecuma struktūru novadā 1.3. attēlā (PMLP dati), redzams, ka lielāko 

iedzīvotāju skaitu veido iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā. Jēkabpils novadā 2018.gadā 

demogrāfiskās slodzes līmenis, salīdzinot ar 2017.gadu, nav būtiski mainījies un tas ir 507 

(aprēķināts pēc PMLP datiem uz 01.01.2019.). Šis rādītājs raksturo darbspējas vecumu 

nesasniegušo un pārsniegušo personu skaitu vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā.  

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem Jēkabpils novadā bezdarba līmenis 2018.gadā ir 

6.3%. 
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1.3. attēls. Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika triju gadu periodā 

 

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, ievēlēta pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā 9 deputātu sastāvā. Jēkabpils novada 

domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, amatā no 14.06.2017. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja 

vietniece Anita Lemaka, amatā no 14.06.2017. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis 

Subatiņš, amatā no 01.07.2009. 

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes nolikumu domes sēdēs, kuras notiek vienu reizi mēnesī 

– katra mēneša ceturtajā ceturtdienā pulksten 11.00, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 

Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas domes sēdēs.  

2018.gadā notikušas 16 domes sēdes, tai skaitā 4 ārkārtas. Domes sēdēs pieņemti 352 

lēmumi, kuri pirms tam tika izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un komisijās.  

No 2017.gada 16.jūnija darbojās 2 pastāvīgās domes komitejas – finanšu (9 locekļi) un 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu (4 locekļi).  

Finanšu komitejas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 0, izskatīto jautājumu skaits – 0.  

Apvienoto komiteju sasaukto sēžu skaits 2018.gadā  – 13, izskatīto jautājumu skaits – 330.  

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 0, izskatīto jautājumu 

skaits – 0.  
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2.1. tabula 

Jēkabpils novada domes deputāti 2018.gadā (uz 31.12.2018.) 

Nr.p.k. Vārds, 

 uzvārds 

Ievēlēts no saraksta 

1. Aivars Vanags Vēlētāju apvienība “Savam Novadam” 

2. Edvīns Meņķis** (līdz 

28.12.2017.) 

Mārtiņš Līcis (no 25.01.2018.) 

Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

3. Raimonds Jaudzems* (līdz 

29.06.2017.) 

Ieva Jase (no 27.07.2017.) 

Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

4. Baiba Čākure Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

5. Reinis Balodis Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA 

6. Gints Audzītis Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/ LNNK” 

7. Kaspars Štolnieks  Jēkabpils reģionālā partija 

8. Juris Ratnieks Vēlētāju apvienība “Savam Novadam” 

9. Anita Lemaka Latvijas Zaļā partija 

*Deputātu Raimondu Jaudzemu (29.06.2017. domes lēmums Nr.182) no Centriskās partijas LATVIJAS 

ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2017.gadā nomainīja deputāte Ieva Jase (27.07.2017. stājas amatā).   

**Deputātu Edvīnu Meņķi (28.12.2017. domes lēmums Nr.332) no Centriskās partijas LATVIJAS 

ZEMNIEKU SAVIENĪBA 2018.gadā nomainīja deputāts Mārtiņš Līcis (25.01.2018. stājas amatā).   

 

 

 

2.1. attēls. Domes pastāvīgās komitejas 2018.gadā 
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2.2. attēls. Domes komisijas, darba grupas 2018.gadā 
 

2017.gada 29.jūnijā ir ievēlētas un darbojas: 

 Administratīvā komisija;  

 Apbalvojumu piešķiršanas komisija;  

 Izsoles komisija;  

 Iepirkumu komisija; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija; 

 Komisija, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā; 

 No 2015.gada 27.augusta darbu turpina Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija.   

 2017.gada 23.martā likvidēta 2010.gada 18.februārī izveidotā Pedagoģiski medicīniskā 

komisiju.   

 2017.gada 27.jūlijā apstiprināta Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupa un 

Jēkabpils novada izglītības, kultūras un sporta konsultatīvās darba grupa.  

 2017.gada 24.augustā ievēlēta Jēkabpils novada vēlēšanu komisija. 
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 2017.gada 26.oktobrī ievēlēta un ar 1.novembri darbojas Jēkabpils novada bērnu tiesību 

aizsardzības sadarbības grupa.  

 2017.gada 28.decembrī ievēlēta Jēkabpils novada Medību koordinācijas komisija.  
 

Komisiju un darba grupu darbība 2018.gadā: 

 Administratīvā komisijas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 10, izskatīto jautājumu skaits – 21; 

 Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 1, izskatīto jautājumu 

skaits – 1; 

 Izsoles komisijas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 11, izskatīto jautājumu skaits – 11; 

 Iepirkumu komisijas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā –102, izskatīto jautājumu skaits – 102; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sasaukto sēžu 

skaits 2018.gadā – 2, izskatīto jautājumu skaits – 2;  

 Komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sasaukto sēžu skaits 

2018.gadā – 23, izskatīto jautājumu skaits – 44; 

 Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 30, 

izskatīto jautājumu skaits – 51;   

 Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 8, izskatīto jautājumu 

skaits – 11; 

 Medību koordinācijas komisija sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 0, izskatīto jautājumu skaits – 

0; 

 Jēkabpils novada izglītības, kultūras un sporta konsultatīvās darba grupas sasaukto sēžu skaits 

2018.gadā – 2, izskatīto jautājumu skaits – 2; 

 Jēkabpils novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sasaukto sēžu skaits 2018.gadā – 

6, izskatīto jautājumu skaits – 19 (notikusi sadarbība ar citām šāda veida darba grupām, 

Probācijas dienestu, biedrību “Domus”). 

2.3.Padotībā esošās iestādes ar struktūrvienībām 
 

Jēkabpils novada saistošajos noteikumos „JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS” noteikts, ka Jēkabpils novada dome ir izveidojusi šādas izglītības iestādes: 

 Ābeļu pamatskola     

 Dignājas pamatskola     

 Dunavas pamatskola (līdz 31.07.2018.) 

 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     Rubeņu bibliotēka  

 Mežzemes bibliotēka     Tadenavas bibliotēka 

 Slates bibliotēka     Liepu bibliotēka (līdz 01.10.2018.)  

 

Jēkabpils novada pašvaldība administrācija ir Jēkabpils novada domes izveidota iestāde, kas 

nodrošina novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu. Iestādes kompetenci, darba organizāciju, tiesības, struktūru un citus jautājumus 

reglamentē iestādes nolikums. Tajā noteikts, ka pašvaldības administrācijas struktūru veido 

struktūrvienības un struktūrvienībās nesastāvoši darbinieki: Lietvedības nodaļa; Finanšu un 

ekonomikas nodaļa; Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa; Jēkabpils 

novada dzimtsarakstu nodaļa; Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde; juriskonsults; sporta 
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pasākumu organizators; jaunatnes lietu speciālists; Ābeļu pagasta pārvalde; Dignājas pagasta 

pārvalde; Dunavas pagasta pārvalde; Kalna pagasta pārvalde; Leimaņu pagasta pārvalde; Rubenes 

pagasta pārvalde; Zasas pagasta pārvalde; Sēlijas prasmju muzejs.   

Pagasta pārvaldes ir Jēkabpils novada Domes izveidotas Jēkabpils novada pašvaldības 

administrācijas struktūrvienības bez juridiskas personas tiesībām, kas Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un 

citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Tās darbojas 

atbilstoši apstiprinātiem nolikumiem un atrodas Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 

pakļautībā.   

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 

 

2.3. 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 2018.gadā vidējais strādājošo skaits -  

302 darbinieki /pilna laika slodzēs/. Kopā ar sezonas darbiniekiem (kurinātāji u.c.), līgumdarbos 

nodarbinātajiem mēnesī vdēji strādā 407 cilvēki. 

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, vidējā izglītība, 

pedagogiem–augstākā, tehniskajiem darbiniekiem–augstākā, vidējā, vidējā speciālā, pamatizglītība, 

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

2.3. tabula 

Strādājošo sadalījums pa vecuma grupām 2018.gadā 
 

Strādājošo vecuma  

grupa 
Vīrieši Sievietes Kopā 

līdz 20 gadiem 1 2 3 

vecumā no 20 līdz 30 gadiem 8 10 18 

vecumā no 30 līdz 40 gadiem 6 38 44 

vecumā no 40 līdz 50 gadiem 21 79 100 

vecumā no 50 līdz 60 gadiem 35 130 165 

vecumā no 60 līdz 70 gadiem 25 49 74 

vairāk par 70 gadiem 2 1 3 

kopā 98 309 407 

 

2.4. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā reģistrēti 24 jaundzimušie, 14 laulības 

un sastādīts 61 miršanas reģistrs. 
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2018.gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie. No tiem 7 

gadījumos vecāki ir bijuši laulāti, bet 17 gadījumos paternitāte noteikta uz paternitātes iesnieguma 

pamata (vecāki nav bijuši laulāti un ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku kopīgu 

paternitātes iesniegumu). 

Meitenes ir dzimušas divas reizes vairāk kā zēni - 16 meitenes un 8 zēni. Meitenēm vecāki 

devuši sekojošus vārdus: Adriāna, Agate, Alise, Amanda, Amēlija, Annija(2), Gabriela, Ketija, 

Lana, Leila, Madara, Marija, Paula, Renāte, Vanesa. Zēni piereģistrēti ar sekojošiem vārdiem: 

Aigars, Daniels, Edgars, Gvido, Markuss(2), Nils, Ričards. 
Astoņās ģimenēs ir sagaidīti pirmie bērni, septiņās ģimenēs - otrie, sešās ģimenēs - trešie, vienā 

ģimenē ceturtais bērns un divas, jau ar bērniem bagātās piecu bērnu ģimenes, tikušas pie sestā 

bērniņa. Maija mēnesī reģistrēts vienīgais dvīņu pāris - meitenes. Vidējais dzemdētāju māmiņu 

vecums bija 27.5 gadi. Jaunākajai māmiņai dzemdētājai bija 19 gadi, vecākajai – 34 gadi. 

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 14 laulības. Visas laulības 

slēgtas starp Latvijas pilsoņiem, nav reģistrēta neviena laulība ar ārzemju pilsoņiem. Lielākā daļa 

jaunlaulāto laulībā stājušies pirmo reizi, tādas ir 19 personas. Otrajā laulībā stājušās 7 personas, bet 

trešo reizi gredzenus mijušas 2 personas. Vidējais laulībā stājušos personu vecums bija 33.92 gadi. 

Jaunākā līgavas vecums bija 22 gadi, bet vecākās – 70 gadi. Jaunākais līgavainis bija 23 gadus vecs, 

bet vecākajam bija 64 gadi. 

Visvairāk reģistra ierakstu Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā veikti reģistrējot 

miršanu. Miršanas reģistri sastādīti 61 personai, no kurām 29 bija sievietes, 32 – vīrieši. Jēkabpils 

novada iedzīvotāji – 41 persona, Aknīstes novada - 1 persona, Krustpils novada - 10 personas, 

Madonas novada - 1 persona, Pļaviņu novada - 1 persona, Jēkabpils pilsētas - 5 personas, Rīgas 

pilsētas - 2 personas. Tāpat kā visā valstī kopumā, arī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 

sastādītajos miršanas reģistros pirmajā vietā pēc nāves iestāšanās iemesliem pārliecinoši dominē 

sirds un asinsvadu slimības( insults, infarkts, koronāra sirds slimība, sirds mazspēja, kardioskleroze, 

smadzeņu išēmija, asinsvadu tromboze, plaušu trombembolija), otrajā vietā - ļaundabīgie audzēji, 

pārējās diagnozes, kuru rezultātā iestājusies nāve – Parkinsona slimība, sepse, trula galvas trauma, 

smadzeņu sasitums, politrauma, iekšējā asiņošana, mehāniska asfiksija, noslīkšana ūdenī. Vecākajai 

mirušajai sievietei bija 97 gadi, jaunākajai – 46 gadi. Vecākais mirušais vīrietis bija 92 gadus vecs, 

jaunākajam reģistrētajam bija tikai 26 gadi. 

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informācijas uz 2019.gada 2.janvāri Jēkabpils novadā savu 

dzīvesvietu deklarējuši 4622 iedzīvotāji. Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem ir sekojošs: Ābeļu 

pagastā – 896, Dignājas pagastā – 460, Dunavas pagastā – 571, Kalna pagastā – 535, Leimaņu 

pagastā – 436. Rubenes pagastā – 919. Zasas pagastā – 805. Apkopojot informāciju par iedzīvotāju 

skaita izmaiņām Jēkabpils novadā secināms, ka salīdzinot ar 2018.gada sākumu iedzīvotāju 

dabiskais pieaugums joprojām ir ar mīnus zīmi (-149), tomēr tas nav straujāks nekā iepriekšējos 

gados. 

2018.gada nogalē, kā jau katru gadu, tika godinātas 13 Jēkabpils novada stiprās ģimenes. 

Apliecības par kopā nodzīvotajiem 50 gadiem saņēma 5 pāri, par 40 kopā nodzīvotajiem gadiem - 3 

pāri, par 30 kopā nodzīvotajiem gadiem - 2 pāri un par 25 kopā nodzīvotajiem gadiem - 3pāri. 
 

2.5. Bāriņtiesa 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu un Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikumu, 

bāriņtiesa sniedz pārskatu par savu darbību par iepriekšējo darba periodu. Veicot pārskata 

sagatavošanu, Jēkabpils novada bāriņtiesa sniegs ziņas ievērojot Fizisko personu datu apstrādes 

likuma nosacījumus un Bāriņtiesas likuma 17.panta 1.punktā un 78.pantā minēto aizliegumu par 

ziņu izpaušanu trešajām personām, pildot amata pienākumus. 

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 
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Jēkabpils novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.11). Atbilstoši Bāriņtiesu 

likuma 4.panta otrajai daļai un 17.panta nosacījumiem, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai 

aizgādnībā esošas personas tiesības un tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā arī, izskata 

iesniegumus un sūdzības, izšķir domstarpības, piedalās lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus 

pēc tiesas pieprasījuma, sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, informē sociālo dienestu vai 

citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība, sniedz palīdzību bērnam vai citai ar ierobežotu 

rīcībspēju personai, kura pēc palīdzības ir vērsusies bāriņtiesā, kriminālprocesa likumā noteiktajos 

gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošu personu kriminālprocesā, pieņem lēmumus, saskaņā 

ar lietā iegūtajiem materiāliem, veic apliecinājumu un citu uzdevumu izpildīšanu. 

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

iesākusi lietas, atbilstoši ierosinot administratīvo procesu, no kurām pārskata periodā 126 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. Aizbildnība. 

4. Audžuģimenes. 

5. 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). 

6. Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība (lietas par mantojamās mantas 

aprakstīšanu, novērtēšanu un nodošanu glabāšanā). 

7. Apliecinājumu izdarīšana un citu funkciju pildīšana. 

Viens no svarīgākajiem bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, nodrošinot un 

ievērojot vislabākās bērnu intereses. 2018.gadā bāriņtiesa ir informējusi pašvaldības sociālo 

dienestu par 22 ģimenēm, kurām būtu pievēršama pastiprināta uzmanība, jo ģimenēs tika saskatītas 

sociālās problēmas. 

Atbilstoši faktiskajai situācijai, 2018.gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 38 lēmumus un 

atzinumus lēmumu veidā (lēmums par atļaujas došanu nepilngadīgā vārdā iegādāties nekustamo 

īpašumu un nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā, lēmums par atļauju pieņemt vai atraidīt 

nepilngadīgā vārdā viņam piekrītošo mantojumu, lēmums par atļauju nodot bērnu personas aprūpē 

uz laiku, lēmums par aizgādnībā esošas personas interešu aizstāvību, lēmums par aizgādņa 

atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas, lēmums par personas atbilstības izvērtēšanu 

aizbildņa pienākumu veikšanai, lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu, 

lēmums par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, lēmums par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu vecākam, lēmums par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, lēmums par 

bērnu šķiršanu, lēmums par atļaujas došanu bērnam šķērsot valsts robežu, lēmums par personas 

piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, 

lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, lēmums par bērna uzturēšanās izbeigšanos 

audžuģimenē, pamatojoties uz adopcijas faktu, lēmums par bērna uzturēšanās izbeigšanos 

audžuģimenē, pamatojoties uz pilngadību, lēmums par aizgādņa iecelšanu mantojumam, u.c.).   

2018.gadā viens no bāriņtiesas lēmumiem tika pārsūdzēts, bet tiesa Jēkabpils novada 

bāriņtiesas lēmumu atstāja spēkā. 

Visu 2018.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, tai skaitā arī, sociālā 
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dienesta darbinieki, psihologi, policijas darbinieki, izglītības iestāžu personāls u.c.). Dažām no šīm 

ģimenēm tika konstatēti uzlabojumi ģimeniskajā vidē, jo šie vecāki sadarbojās, ievēroja speciālistu 

ieteikumus un iesaistījās atbalsta programmās, veicot noteiktos pienākumus.  

Uz 2018.gada 31.decembri no Jēkabpils novada audžuģimenēs atradās 10 bērni. Seši no mūsu 

novada bērniem ir ievietoti mūsu audžuģimenēs. Uz 2018.gada 31.decembri audžuģimeņu skaits 

Jēkabpils novadā bija 3, bet šobrīd – 4. Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem, 2018.gadā 

tika veikta atkārtota audžuģimeņu izvērtēšana (apsekošanas, sarunas, informācijas iegūšana no 

skolām, 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 mūsu novada bērni.  

2018.gadā notika sadarbība ar potenciālajiem adoptētājiem. Ar Labklājības ministrijas un 

bāriņtiesas starpniecību tika organizētas potenciālo adoptētāju un bērnu tikšanās. Divi no Jēkabpils 

novada bērniem (no audžuģimenes) 2018.gadā tika adoptēts Latvijas ģimenē.  

Šobrīd neviens (uzsākot 01.10.2009. Jēkabpils novada bāriņtiesas darbību – 14) no Jēkabpils 

novada bērniem nav ievietots un neatrodas ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs.  

Ik gadus, arī 2018.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. 2018.gadā 18 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. 2018.gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 510 vēstules (tai skaitā ar pielikumiem) lietu materiālu 

nodrošinājumam, veikusi aptuveni 1880 konsultācijas, 675 pārrunas un apsekošanas.  

2018.gadā bāriņtiesa ir pārstāvējusi bērnu intereses policijā, tiesā un citās iestādēs. Jēkabpils 

novada bāriņtiesa 2018.gadā ir griezusies rajona tiesās ar prasības pieteikumiem. Notika sadarbība 

ar policiju, psihologiem, Valsts probācijas dienestu, narkologiem, psihiatriem, ģimenes ārstiem, 

skolām, Slimību profilakses un kontroles centru. Plaša sadarbība tika veikta ar citām bāriņtiesām un 

sociālajiem dienestiem visā Latvijas Republikas teritorijā. Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem 

Jēkabpils novada bāriņtiesa veic ģimeņu uzraudzību, izskaidro ģimenēm tiesības un pienākumus, 

veic risku izvērtēšanu. Bāriņtiesa piedalījās starpinstitucionālajās sanāksmēs, izstrādāja 

priekšlikumus risku novēršanai personām, kuras tuvākajā laikā atgriezīsies savā ģimenē no 

ieslodzījumu vietām. Tiek noskaidroti faktiskie apstākļi ģimenēs ar bērniem (bērnu tiesību 

ievērošana), kurās kāda no personām tiek kriminālsodīta. 

Jēkabpils novada bāriņtiesa no 2017.gada ir uzsākusi darbību Bērnu tiesību aizsardzības 

sadarbības grupā (2017.gada 12.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.545 ,,Noteikumi par 

institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”). Sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla 

institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas 

pilsētas administratīvā teritorija. Jēkabpils novada pašvaldības sadarbības grupa sastāv no pieciem 

darba grupas locekļiem: Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības 

policijas nodaļas inspektors, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

sociālā dienesta vadītāja, sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem. 2018.gadā 

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa ir turpinājusi savu pienākumu izpildi. Tika risinātas 

sarežģītas situācijas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizstāvību. 

2018.gadā Jēkabpils novada bāriņtiesai nav saņēmusi sūdzības par savu funkciju veikšanu, kā 

rezultātā neviena pārraugošās institūcijas (no Labklājības ministrijas, Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas u.c.) tematiskā pārbaude 2018.gadā nav notikusi. 2018.gada 17.janvārī Jēkabpils novada 

bāriņtiesā pārbaudi veica Latvijas Nacionālais arhīvs, rezultāts – netika konstatēts neviens 

pārkāpums. 
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Jēkabpils novada bāriņtiesa ir veikusi uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Jēkabpils novada 

iedzīvotājiem (darījumu apliecināšana, pilnvaru sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, kopiju, 

norakstu, izrakstu pareizības apliecināšana, nostiprinājumu lūgumu sastādīšana, parakstu 

apliecināšana u.c.), kopumā iekasējot nodevu EUR 1817,44 apmērā (2.3.attēls). 

Arī 2019.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. Kritiskajās situācijās meklēs iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības bērniem nodrošināt 

ģimenisku vidi. 

3. Darbs ar aizbildņiem. 

4. Darbs ar audžuģimenēm, kurās jau ir ievietoti mūsu novada bērni un darbs ar Jēkabpils 

novada iedzīvotājiem, lai mūsu novadā tiktu nodibinātas jaunas audžuģimenes. 

5. Darbs ar aizgādņiem.  

6. 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.  

7. Darbs Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā, tās vadībā. 

8. Darbs ar NPAIS, tai skaitā arī piedalīsimies sistēmas pilnveidošanā. 

9. Turpinās piedalīties deinstitucionalizācijas procesā. 

 

2.3.attēls. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu EUR 

 

3. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 

3.1. Jēkabpils novada pašvaldības 2018. 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.  

Jēkabpils novada pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sastāda EUR 6 207 754, kas ir par 

EUR 339525 (5.5%) vairāk nekā 2017. gadā (skatīt tabulu 3.1.). Ja iepriekšējā pārskata periodā bija 

vērojams ļoti straujš ieņēmumu kāpums (+35.7%) saistībā ar Eiropas Svienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, tad 2018.gada finansiālie 

rādītāji ir samērojami ar 2017.gadu. Turpinoties Eiropas Savienības fondu finansēto projektu 

realizācijai, pašvaldības ieņēmumi sasnieguši 6.5 miljonus, no kuriem EUR 1173058 piesaistīti 

projektu rezultātā. Nodokļu ieņēmumi veido 36.5% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas ietekmē minimālās algas celšanās valstī un veiktā nodokļu 
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reforma. Īpašuma nodoklis iekasēts par 1.8% mazāk, kas skaidrojams ar 2017.gadā veiktiem 

nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu maksājumiem. Kopumā 2018.gadā aprēķinātais 

nodoklis iekasēts EUR 400146 un piedzīts iepriekšējo gadu parāds EUR 30227 apmērā.   

 

3.1. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2017.- 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un 2019. 

gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns, EUR 
 

 

 

 

Rādītāja nosaukums 

 

2017. gada 

budžeta 

ieņēmumu 

izpilde EUR 

 

2018. gada 

budžeta 

ieņēmumu 

izpilde EUR 

2018.gada 

budžeta 

izpilde pret 

iepriekšējo 

gadu % 

 

2019.gada 

budžeta 

ieņēmumi 

plāns EUR 
Ieņēmumi kopā 6 207 754 6 547 279 105.5 5 260 820 

Nodokļu ieņēmumi 2 273 474 2 390 391 105.1 2 267 068 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļi 1 835 234 1 960 018 106.8 1 879 147 

Īpašuma nodokļi, t.sk. 438 240 430 373 98.2 387 921 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 412 165 408 821 99.2 365 177 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 13 975 9 306 66.6 11 471 

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 12 100 12 246 101.2 11 273 

Nenodokļu ieņēmumi 189 656 304 152 160.4 47 035 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2 137 6 494 303.9 500 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
3 896 3 508 90.0 3 895 

Naudas sodi un sankcijas 324 320 98.8 350 

Ieņēmumi no zemes, meža, īpašuma 

pārdošanas 
182 131 292 930 160.8 41 070 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 168 900 77.1 1 220 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 378 780 396 003 104.5 433 014 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto 

iestāžu transferti 

 

3 122 

 

8 730 279.6 11 459 

Valsts budžeta transferti 3 180 986 3 218 860 101.2 2 276 725 

Pašvaldību  budžeta transferti 181 736  229 143 126.1 225 519 
 

Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par EUR 114496 (60.4%), kas skaidrojams ar zemes, 

meža, kustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumu pieaugumu. Par EUR 4393 palielinājušies ieņēmumi 

no kapitāla izmantošanas-saņemtas dividendes EUR 6153. Valsts nodevas, kuras paliek pašvaldības 

budžetā, 2018.gadā iekasētas EUR 2240. Pašvaldību nodevas palielinājušās par EUR 758 un 

iekasētas EUR 1268 apmērā, kas skaidrojams ar aktīvāku politisko reklāmu Saeimas vēlēšanu 

kampaņas laikā.  Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par 

EUR 17223 (4.5%). Lielākais pašu ieņēmumu postenis ir ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem-EUR 259041, ieņēmumi par nomu un īri iekasēti EUR 63298, realizētas biļetes 

kultūras un citos pasākumos EUR 12358. EUR 6503 iekasēta maksa par personu uzturēšanos 

sociālās aprūpes centrā “Mežvijas”. Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (pedagoģisko 

darbinieku darba atlīdzībai, 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai u.c.) gada laikā samazinājušies  par EUR 

18685 un sastāda EUR 884579. Ietekmējošs faktors Dunavas pamatskolas likvidācija. Dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas foda samazinājusies par EUR 81488 un 2018.gadā saņemts EUR 

1130377. Papildus saņemta valsts budžeta speciālā dotācija EUR 30846. Saņemtie transferti no 

citām pašvaldībām par izglītības iestāžu un citiem pakalpojumiem gada laikā palielinājušies par 

EUR 44791 un sastāda EUR 179143. Tas skaidrojams ar internāta pakalpojumu piedāvājumu Zasas 

vidusskolā no 2018.gada 1.septembra, Izglītības un kultūras pārvaldes starpnovadu pakalpojumu 

pieaugumu.  Pārējos pašvaldības transfertu ieņēmumus EUR 50000 apmērā veido transferti no 

speciālā budžeta, kas izmantoti ES fondu finansēto projektu laikā. No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertus EUR 8730 veido Zemgales 

plānošanas reģiona finansējums projektu realizācijai. 
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3.1. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2017. – 2018. gadā EUR 

 

Jēkabpils novada budžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti EUR 5 260 820 apjomā, kas ir par 

EUR 260795 vairāk kā iepriekšējā budžeta gada pirmais plāns. Plānošanā ievērots piesardzības 

princips un ņemti vērā ieņēmumus ietekmējošie faktori, līdz ar to plāns ir mazāks nekā 2018.gada 

faktiskā izpilde. 43.1% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, 0.9% nenodokļu 

ieņēmumi, 8.2% maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi. No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti veido 0.2%. Valsts budžeta 

transferti plānoti 43.3%, pašvaldību budžeta transferti – 4.3 % no kopējiem ieņēmumiem.  

 

3.2.attēls. Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu struktūra, EUR un % 
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3.2. Jēkabpils novada pašvaldības izdevumu rādītāji 
 

Pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā ir EUR 6 667 883. Atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2018. gadā uzturēšanas izdevumi sastāda 72.1%, kapitālie izdevumi 27.9%. 

Salīdzinot ar 2017.gadu kapitālo izdevumu īpatsvars pieaudzis par 5.4%, kas skaidrojams ar 

ES struktūrfondu finansēto projektu realizāciju. Uzturēšanas izdevumi pārskata gadā palielinājušies 

par EUR 397453 (9 %). Izdevumi atalgojumam pieauguši par EUR 195121 (9.5%), kas skaidrojams 

ar minimālās algas pieaugumu valstī no EUR 380 uz EUR 430. Palielinoties atalgojumam, pieauga 

arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Izdevumu postenis palielinājies par EUR 

95104 (16.6%). Komandējuma un dienesta braucienu izdevumi palielinājušies par EUR 2132 

(151.4%). Pieauguši gan izdevumi iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumiem un 

dienesta braucieniem, gan ārvalstu dienesta komandējumiem un darba braucieniem, aktivizējoties 

sadarbības vizītēm Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā. Izdevumi pakalpojumiem kopumā gada laikā 

samazinājušies par EUR 42530 (-6.5%). Izdevumi pasta, telefona, interneta un citiem sakaru 

pakalpojumiem samazinājušies par EUR 2472 (-13%) un sastāda EUR 16604. Izdevumi 

komunālajiem pakalpojumiem kopumā samazinājušies par EUR 13728 (-7.5%), ko ietekmējuši 

maksājumi par kanalizācijas pakalpojumiem Ābeļu pagastā. Ja maksājumi par elektroenerģiju gada 

laikā samazinājušies par EUR 1656, tad par atkritumu savākšanu un izvešanu palielinājušies par 

EUR 2710. Kopā par visa veida komunālajiem pakalpojumiem gadā samaksāts EUR 170218. 

Būtiski palielinājušies iestāžu administratīvie izdevumi un ar iestāžu darbības nodrošināšanu 

saistītie izdevumi. Pieaugums EUR 16394 (28.9%), kas skaidrojams ar izdevumu palielinājumu 

normatīvo aktu prasību nodrošinājumam. Tā, piemēram, fizisko personu datu aizsardzības 

ieviešanai tērēts EUR 9680. 

 
          3.3.attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām 2018. gadā, % 

 

Finansējums transporta pakalpojumiem pašdarbības kolektīvu, pieredzes apmaiņas un citiem 

braucieniem 2018.gadā palielinājies par EUR 4847, sabiedriskajām attiecībām par EUR 2022. Ēku, 

būvju un telpu kosmētiskajiem remontiem izlietots EUR 105186, kas ir par EUR 65326 mazāk nekā 
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iepriekšējā pārskata periodā. Transportlīdzekļu uzturēšanai un remontiem samaksāts EUR 36232, 

iekārtu un aparatūras uzturēšanai EUR 32832. Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanai tērēts 

EUR 37663 (mežu inventarizācijām, nekustamā īpašuma novērtēšanai u.c.), apdrošināšanai EUR 

5227. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi un uzturēšana izmaksājusi EUR 19164, īres un nomas 

maksājumi EUR 10024, citi izdevumi iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai veido EUR 117922. 

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu (par aizņēmumiem Valsts kasē) ir EUR 2302. 

3.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2017. – 2018. gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2019. gada 

plāns atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
 

 

Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram 

palielinājušies par EUR 139125 (28.9%). Viens no ietekmējošiem faktoriem-būtisks cenu 

pieaugums malkai, kas ir galvenais kurināmā veids pašvaldības objektos. Ja 2017.gadā kurināmā 

iegādei tērēts EUR 122060, tad 2018.gadā EUR 196457 (+EUR 74397). Izdevumi degvielai, ko 

izmanto transportam, teritoriju appļaušanai, malkas zāģēšanai un citiem saimnieciskajiem darbiem 

pieauguši par EUR 10731 un sastāda EUR 196457. Izdevumi inventāra iegādei budžeta iestāžu 

aprīkojumam palikuši iepriekšējā pārskata perioda līmenī-EUR 63916, visa veida biroja preču un 

aprīkojuma iegādei tērēts EUR 22827. Kārtējo remontu un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei 

tērēts EUR 89787, kas ir par EUR 17437 vairāk nekā 2017.gadā. Finansējums ēdināšanai 

palielinājies par EUR 20953 un sastāda EUR 88819. Tas skaidrojams ar domes pieņemtajiem 

lēmumiem brīvpusdienu piešķiršanā skolēniem novada izglītības iestādēs un ēdināšanas 

pakalpojuma uzsākšanu sociālās aprūpes namā “Mežvijas”. Vairāk finansējuma atvēlēts mācību 

līdzekļu un materiālu iegādei izglītības iestādēs EUR 10982 (+EUR 2695). Periodikas iegādei 

bibliotēkām izlietots EUR 6675. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi- pievienotās vērtības nodokļa 

Rādītāja nosaukums 

2017.gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

Izdevumu 

struktūra 

% 

2018.gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

Izdevumu 

struktūra 

% 

2019.gada 

budžeta 

plāns 

EUR 

Izdevumu 

struktūra 

% 

Uzturēšanas izdevumi 
4 409 672 77.5 4 807 125 72.1 5 231 235 83.8 

Atalgojums 
2 052 504 36.1 2 247 625 33.7 

2 256 055 36.2 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 
574 637 10.1 669 741 10.1 

656 272 10.5 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 
1 408 0.0 3 540 0.1 

5 679 0.1 

Pakalpojumi 
682 183 12.0 639 653 9.6 

876 642 14.0 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

480 825 8.4 619 950 9.3 
744 781 11.9 

Izdevumi periodikas iegādei 
6 189 0.1 6 675 0.1 

6 280 0.1 

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 
78 225 1.4 56 249 0.8 

57 026 0.9 

Procentu izdevumi 
66 0.0 0 0.0 

100 0.0 

Subsīdijas un dotācijas 
27 049 0.5 15 601 0.2 

22 900 0.4 

Sociālie pabalsti 
163 047 2.9 182 788 2.7 

212 855 3.4 

Izdevumi par savstarpējiem 

norēķiniem 
343 399 6.0 365 303 5.5 

392 645 6.3 

Kapitālie izdevumi 
1 282 431 22.5 1 860 758 27.9 1 008 892 16.2 

 Kopā 5 692 103 100 6 667 883 100 6 240 127 100 
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un dabas resursu nodokļa maksājumi, veikti EUR 56249 apmērā, kas ir par EUR 22116 mazāk, 

salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Finansējums biedrībām un nodibinājumiem samazinājies no EUR 

27049 uz EUR 15601, kas skaidrojams ar līdzfinansēto projektu skaita samazinājumu pārskata 

periodā. Sociālo pabalstu izmaksa palielinājusies par EUR 19741 (12.1%) un sasniedz EUR 

182788. Atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem par atsevišķu pabalsta veidu palielinājumu īpaši 

pieaudzis finansējums sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm (+EUR 22097). Izdevumi 

par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām palielinājušies par EUR 21904 (6.4%). To 

veido norēķini gan par izglītības, gan par sociālo iestāžu pakalpojumiem. Kapitālie izdevumi 

2018.gadā palielinājušies par EUR 578327, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu finansēto 

projektu realizāciju.  

Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā plānoti EUR 6 240 127 apjomā, kas ir par EUR 427756 

(6.4%) mazāk nekā 2018.gada faktiskā izpilde. Pašvaldības darbiniekiem darba alga noteikta 

atbilstoši domes 2018.gada 29.novembra lēmumam Nr.309 “Par pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgu grupai” un Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumam. Atalgojums plānots 36.2% apmērā no kopējiem izdevumiem, ko ietekmē 

kārtība, kādā tiek piešķirts valsts budžeta finansējums pedagoģisko darbinieku darba atlīdzībai 

(sākotnējā plānā-8 mēnešiem). Izdevumi pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018.gadu, palielinājušies 

par EUR 236989 (15.2%). Plānoto palielinājumu veido vienmērīgs izdevumu posteņu pieaugums, 

lai nodrošinātu budžeta iestāžu un struktūrvienību uzturēšanu un segtu plānoto pakalpjumu izmaksu 

pieaugumu. Izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm un inventāram 2019.gadā 

palielināti par EUR 124831 (20.1%). Tas saistīts ar papildus finansējumu iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošanai un prognozēto cenu pieaugumu atsevišķiem izmaksu posteņiem. Kurināmā un 

degvielas iegādei plānots par EUR 41329 vairāk, nekā 2018.gada faktiskā izpilde, prognozējot cenu 

kāpumu. Palielinājums plānots sociālajiem pabalstiem – EUR 30067 (16.4%), kas skaidrojams ar 

izmaiņām pabalstu piešķiršanas kārtībā atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. 

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem plānots par EUR 7299 (46.8%) lielāks. Izdevumi 

savstarpējiem norēķiniem par izglītības, sociālās aprūpes un citiem pakalpojumiem palielināti par 

EUR 27342 (7.5%).  

Kapitālie izdevumi 2019.gada plānā sarukuši par EUR 851 866 (45.8%), samazinoties ELFLA 

un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros veiktajiem novada ceļu pārbūves darbiem. 

 
 

3.4.attēls. Uzturēšanas un kapitālie izdevumi 2017. - 2019.gadā, EUR 
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 2019.gadā plānota ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam 

4.3. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras  

attīstībā” pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” projekta ”Meliorācijas sistēmas pārbūve un 

atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” īstenošana EUR 234394 apmērā.  EUR 123847 

plānota projekta “”Sēlijas prasmju muzeja” attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai” realizācija Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros. Šīs pašas aktivitātes ietvaros plānots realizēt projektu ”Zasas vēsturiskā muižas 

parka vides pieejamības uzlabošana” EUR 58230 apmērā. Sākotnēji projektu realizācijai plānots 

saņemt Valsts kases aizņēmumus EUR 392739 apmērā, kas iekļauts 2019.gada budžeta 

finansēšanas sadaļā. 

 Tas dod būtisku palielinājumu pašvaldības budžetā kopumā, nodrošinot izdevumu struktūras 

izmaiņas, kur palielinās kapitālo izdevumu sadaļa. 

3.3. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2017. – 2018.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde un 2019.gada 

plāns atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Rādītāja  

nosaukums 

2017. gada budžeta 

izdevumu izpilde  

EUR 

2018. gada budžeta 

izdevumu izpilde 

 EUR 

2019.gada budžeta 

izdevumu plāns 

 EUR 

Kopā izdevumi 5 692 103 6 667 883 6 240 127 

Vispārējie valdības 

dienesti 
758 405 801 519 903 457 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 
355 345 41 666 

Ekonomiskā darbība 37 917 39 001 47 403 

Vides aizsardzība 142 044 146 830 211 354 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
1 631 756 2 268 131 1 503 458 

Veselība 56 134 71 165 71 323 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 
730 435 792 547 787 394 

Izglītība 1 782 393 1 953 765 2 000 250 

Sociālā aizsardzība 552 664 594 580 673 822 
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3.5.attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām 2018. gadā, % 

Analizējot 2018.gada izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, vispārējo valdības 

dienestu izdevumus sastāda: 

 izpildvaras, likumdošanas varas, finanšu un fiskālās darbības nodrošināšana EUR 

799217, jeb 12.0 % no kopējiem izdevumiem, 

 izdevumi parāda apkalpošanai EUR 2302, jeb 0.03% no kopējiem izdevumiem. 

 
3.6. attēls. Vispārējo valdības dienestu budžeta izdevumi 2017.-2018.gadā, 

 plāns 2019.gadā EUR  

  Izdevumus veido 7 pagasta pārvalžu, novada administrācijas, centralizētās 

grāmatvedības, jaunatnes lietu uzturēšana un kapitālie izdevumi, bijušo pagastu priekšsēdētāju 

pabalstu izmaksas.  2018. gadā budžeta izdevumi pieauguši par EUR 43114 (5.7%). No 2017.gada 

novadā darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Rubenes pagastā. Tā 

uzturēšanai saņemts un izlietots valsts budžeta finansējums EUR 6900, pašvaldības līdzfinansējuma 

daļa uzturēšanā |EUR 9792. 2018.gadā notikušajām 13.Saeimas vēlēšanām izlietots valsts budžeta 

finansējums EUR 15967. Uzlabota materiāli tehniskās bāze pagastu pārvaldēs un administrācijā. 

Zasas pagasta pārvaldei darba vajadzībām iegādāta lietota vieglā automašīna EUR 7900 vērtībā, 
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iegādāta datortehnika ar programmatūru, biroja tehnika un cits aprīkojums EUR 8149 vērtībā. 

Izdevumi atlīdzībai pieauguši par 8.8% un sastāda EUR 594598, jeb 74.2% no kopējiem 

izdevumiem. Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi tērēti EUR 765. Izdevumi 

pakalpojumiem veido EUR 94276, kas samazinājušies par EUR 18034 jeb 16.1%. Izdevumi par 

komunālajiem pakalpojumiem palikuši iepriekšējā gada apmērā EUR 11755, visa veida sakaru 

pakalpojumiem  izlietots EUR 8043, administratīvajiem izdevumiem un iestāžu darbības 

nodrošināšanai EUR 33455, transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam EUR 11455. Krājumiem, 

materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram tērēts EUR 72580, kas ir par 

15 % vairāk, salīdzinot ar 2017.gadu. Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (Krustpils 

novada pašvaldībai) pieauguši par 6.8% un sastāda EUR 14311. 

2019.gada plānā palielinājumu veido atlīdzības pieaugums atsevišķiem administrācijas 

speciālistiem, dienesta automašīnas iegāde administrācijas darbam, prognozēts cenu palielinājums 

enerģētiskajiem resursiem. 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi ietver ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

un civilās aizsardzības dienestu uzturēšanu. To darbībai tērēts EUR 345 ugunsdzēsības funkciju 

vajadzībām Rubenes pagasta pārvaldē. Lielākie izdevumi–uzturēšanas transferti citām pašvaldībām 

par pakalpojumu nodrošināšanu, 2018.gadā nav veikti.  

No 2018.gada plānotā uz 2019.gada budžetu pārcelts projekts “Pārrobežu sadarbības 

veicināšana aizsardzības un drošības jautājumos Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā” 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. ar kopējo 

finansējumu EUR 38424. Projekta ietvaros plānots iegādāties inventāru un aprīkojumu brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju darbam, plostu un ģeneratoru aprīkojumam Dunavas pagastā. 

 
3.7.attēls. Sabiedriskās kārtības un drošības budžeta izdevumi 2017.- 2018. gadā,  

plāns 2019.gadā EUR 

Funkcionālajā kategorijā ekonomiskā darbība ietver izdevumus: 

 nodarbinātības projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” un skolēnu 

nodarbinātībai vasaras periodā EUR 24447, jeb 0.4% no kopējiem izdevumiem, 

 lauksaimniecībai, mežsaimniecībai EUR 856, 

 par Būvvaldes pakalpojumiem EUR 13698, jeb 0.2% no kopējiem izdevumiem, 

Uzturēšanas izdevumi kopā veido EUR 13698. Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, izdevumi 

ekonomiskajai darbībai palielinājušies par EUR 1084 (2.9%). Sociālie pabalsti–bezdarbnieka 

stipendija, 2018.gadā izmaksāti EUR 13542. Pašvaldība nodrošina lauku attīstības speciālista 

darbību novadā (izņemot atlīdzību, kuru finansē Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Būvvaldes 

pakalpojumi, kurus pašvaldība saņem no Krustpils novada, palielinājušies par EUR 3834 (38,9%). 

2019.gadā plānots apgūt finansējumu algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem un skolēnu 

nodarbinātībai vasaras periodā EUR 30604 apjomā, kas ir par EUR 6157 (25.2%) vairāk, jo mainās 

finansēšanas nosacījumi. 

 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gadu  

23 
 

 
3.8.attēls. Ekonomiskās darbības budžeta izdevumi 2017.-2018.gadā, plāns 2019.gadā EUR 

 

Funkcionālajā kategorijā vides aizsardzība ietver izdevumus: 

 atkritumu apsaimniekošanai EUR 26713, jeb 0.4 % no kopējiem izdevumiem, 

 notekūdeņu apsaimniekošanai EUR 78920 jeb 1.2 % no kopējiem izdevumiem, 

 parku uzturēšanai un apsaimniekošanai EUR 41197, jeb 0.6 % no kopējiem 

izdevumiem. 

Uzturēšanas izdevumi  veido 81% no vides aizsardzības izdevumiem un sastāda EUR 

118958. Kapitālajiem izdevumiem izlietots EUR 27872 (19%). Atkritumu apsaimniekošanu, 

atbilstoši iepirkuma rezultātam, no 2018.gada jūnija pašvaldībā veic SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 

(iepriekš SIA “Jēkabpils pakalpojumi”). Precizēta atkritumu daudzuma uzskaite (iestāžu izdevumi 

attiecināti uz konkrēto nozaru izdevumiem), tāpēc kopējais finansējums samazinājies par EUR 2781 

(9.4%). Izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai samazinājušies par EUR 4118 (5%).  

Tas skaidrojams ar avārijas situācijas Ābeļu pagastā Brodu ciematā novēršanu, kas pabeigta 

2018.gadā. Notekūdeņu attīrīšanu ciematā veic SIA “Jēkabpils ūdens”, izmaksas 2018.gadā 

samazinājās par EUR 14561 (45.7%). Lai situāciju novērstu, tika veikti ieguldījumi EUR 19950 

apmērā.  Nozarē nodarbināto atlīdzībai izlietots EUR 19894, pakalpojumiem kopā EUR 34585. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs iegādāti EUR 1053 vērtībā. 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi sastāda EUR 627, sūkņu un citu iekārtu iegādei tērēts EUR 

2811.  

 
3.9.attēls. Vides aizsardzības budžeta izdevumi 2017.-2018.gadā, plāns 2019.gadā EUR 

 

 Vides aizsardzības izdevumus veido divu parku uzturēšana novada teritorijā-Zasas un 

Rubenes parki. Finansējums pārskata periodā palielinājies par EUR 11685 (39.6%). Darbinieku 

atlīdzībai tērēts EUR 27002, pakalpojumu un preču iegādei EUR 9084. Iegādāta pļaušanas tehnika 

EUR 5111 vērtībā. 2019.gada plānā galveno pieaugumu veido projekta ”Zasas vēsturiskā muižas 

parka vides pieejamības uzlabošana” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma „Darbību īstenošana 
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saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros finansējums EUR 58230. 

 

Funkcionālajā kategorijā teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver izdevumus: 

 teritoriju attīstībai EUR 53996, jeb 0.8 % no kopējiem izdevumiem, 

 ūdensapgādei EUR 51142, jeb 0.8 % no kopējiem izdevumiem, 

 teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 2162993, jeb 32.4 % no kopējiem 

izdevumiem. 

Uzturēšanas izdevumi  veido EUR 640189, jeb 28.2% no teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumiem, kapitālie izdevumi EUR 1627942 (71.8%). Straujo investīciju 

pieaugumu nodrošina ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros veiktā novada ceļu 

pārbūve. Ja 2017.gadā Kalna, Dunavas un Zasas pagastos trīs ceļu pārbūvē investēts EUR 733515, 

tad 2018.gadā Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un Rubenes četros ceļos investēts EUR 1275331. Apgūts 

ERAF finansējums EUR 70174 darbības programmas "Izaugsme un balsta mērķa "Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām" kā rezultātā noasfaltēts ceļa posms Vidsalā, Kalna pagastā. Uzsākts ELFLA 

un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam 4.3. apakšpasākuma “Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras  attīstībā” pasākuma 

“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” projekta ”Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana 

Jēkabpils novada Dunavas pagastā” realizācija EUR 38857 apmērā. Turpinās pašvaldības 

finansējuma ieguldīšana apgaismojuma izbūvē ciematu teritorijā. Mežgales ciemā Leimaņu pagastā 

veikti būvdarbu EUR 32665 un Vidsalas ciematā Kalna pagastā EUR 44614 apmērā. Pabeigta 

saimniecības ēka (malkas šķūnis) pārbūve Kalna pagasta “Atvaros”  par EUR 8681, veikta 

saimniecības ēkas (malkas šķūņa) pārbūve Rubeņu pagastā. Dzīvojamo māju uzturēšanā veikti 

kapitālie ieguldījumi EUR 12593 apmērā, iegādāti pamatlīdzekļi darbu veikšanai EUR 18199 

apmērā. Izstrādāta novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam, kas izmaksāja EUR 10890. 

Izdevumi atlīdzībai nozarē palielinājušies par EUR 27363 (8.6%), un kopumā sastāda EUR 344692. 

Nozarē nodarbināto vidū liels īpatsvars ir sezonas darba un līgumdarbu veicēji-kurinātāji, 

palīgstrādnieki. Izdevumi pakalpojumiem veido EUR 120307. Tie samazinājušies par EUR 52327 

(30.3%). Izdevumi komunālajiem pakalpojumiem kopumā samazinājušies par EUR 1395, lielākais 

postenis ir elektroenerģija, kuras  apmaksai tērēts EUR 32338. Remontdarbiem un nekustamā 

īpašuma uzturēšanai tērēts EUR 71423, kas ir par EUR 52635 (42.4%) mazāk nekā iepriekšējā 

pārskata periodā. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs iegādāti EUR 

144795 vērtībā, kas ir par EUR 40202 (38.4%) vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. 

Kurināmais un enerģētiskie materiāli iegādāti par EUR 102765, kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli par EUR 35873. Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi kopā sastāda EUR 

25210.  

 
 

3.10.attēls. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas budžeta izdevumi 2017.- 2018. gadā,  

plāns 2019.gadā EUR 
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2019.gada budžeta plānā samazinājums par EUR 764673 (33.7%). Iepriekšējos divos gados 

realizēta pašvaldības ceļu pārbūve ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 

2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

2019.gadā atbilstoši kvotām šādi darbi veicami Ābeļu pagastā ceļa posmam Jaunrozes-Kļavas, kas 

sākotnējā plāna nav iekļauts. Budžetā plānots līdzfinansējums pārrobežu sadarbības un citiem 

projektiem EUR 75000. EUR 234394 plānots projekta Nr.17-05-A00403-000129 ”Meliorācijas 

sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novadā Dunavas pagastā” Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.3.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.  

 

 

 
3.11.attēls. Veselības budžeta izdevumi 2017.- 2018. gadā,  

plāns 2019.gadā EUR 

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai izdevumi 

sastāda EUR 71165, kas veido 1.1% no kopējiem novada budžeta izdevumiem. Uzturēšanas 

izdevumi ir EUR 56797 (79.8%), kapitālie izdevumi EUR 14368 (20.2%). Kapitālos izdevumus 

palielinājis finansējums Dunavas pamatskolas telpu pārbūvei par ģimenes ārsta prakses vietu un 

aptieku, kas pabeidzama 2019.gadā. Atlīdzībai izlietots EUR 17590, pakalpojumiem EUR 24467, 

krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram EUR 13828, 

nodokļu maksājumiem EUR 912.  

2019.gadā plānots apgūt EUR 22095 Eiropas Sociālā fonda finansējumu veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošanai. 

Funkcionālajā kategorijā atpūta, kultūra un reliģija ietver izdevumus: 

 sporta pasākumiem EUR 84673, jeb 1.3% no kopējiem izdevumiem, 

 kultūrai EUR 691382, jeb 10.4% no kopējiem izdevumiem, 

 nevalstisko organizāciju atbalstam EUR 16492, jeb 0,2%. 

Uzturēšanas izdevumi veido EUR 641213 (80.9%), kapitālie izdevumi EUR 151334  (19.1%). 

Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, izdevumi palielinājušies par EUR 62112 (8.5%). Izdevumi  

atlīdzībai palielinājušies par EUR 29424 (8.8%) un sastāda EUR 362046. To ietekmējis atalgojums 

fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, kas sevī ietver atlīdzību 

pulciņu vadītājiem, līgumdarbu un autoratlīdzību kultūras pasākumu vajadzībām. Izdevumi 

pakalpojumu iegādei palielinājušies par EUR 34368 (35.4%) un sastāda EUR 131401.  2018.gads 

bija XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gads, kuros no mūsu novada 

piedalījās 5 deju kolektīvi un apvienotais novada koris. Tas palielināja izdevumus tranportam 

kolektīvu braucieniem, tērpu iegādes un citiem izdevumiem.  
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3.12.attēls. Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta izdevumi 2017.- 2018. gadā,  

plāns 2019.gadā EUR 

 

Komunālajiem pakalojumiem tērēts EUR 19592, remontpakalpojumiem EUR 35347. Muzikālie, 

apskaņošanas un citi pakalpojumi kultūras pasākumiem izmaksājuši EUR 47828. Krājumiem, 

materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram izlietots EUR 115311. Iegādāts 

inventārs EUR 25795 vērtībā, kurināmajam un enerģētiskie materiāli par EUR 41315, kārtējā 

remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli EUR 12814, veikti budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 

EUR 5853. 

Gada laikā realizēti divi LEADER projekti- “Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes 

kultūras nama Rubenes pagastā” EUR 43850 apmērā un  “Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta 

laukumā Ābeļu pagastā” EUR 59473 apmērā. Notika VKKF un AS “Latvijas valsts meži” fonda 

līdzfinansēto projektu realizācija – “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas 

simtgadei”, “Sadzīves priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”, “Dvēseļu putenis-stāsts 

par cīņām uz brīvību” un “Slate cauri gadu desmitiem”, kuriem kopā fonda finansējums bija EUR 

3800. 

Pašvaldības budžeta dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ir EUR 13962, kas nodrošina 

līdzfinansējumu biedrību projektiem.  

Iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi EUR 13390 vērtībā, bibliotēku krājumi EUR 10676, 

datortehnika un biroja tehnika iegādāta EUR 8059 vērtībā. 

Pēc strukturālajām izmaiņām kultūras iestāžu un bibliotēku darbībā, 2019.gadā nozarei 

plānotais finansējums samazinājies par EUR 5153. EUR 123847 apjomā realizējams projekts 

Nr.18-05-AL24-A019.2204-000005 ””Sēlijas prasmju muzeja” attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanai” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ietvaros. EUR 6959 apgūstams Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

2014.-2020. gadam INTERREG projekta “Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju” noslēguma 

posmā.  

Funkcionālajā kategorijā izglītība ietver izdevumus: 

 izglītībai EUR 1350837, jeb 20.3% no kopējiem izdevumiem, 

 līmeņos nedefinētai izglītībai (mākslas skolas filiāle Zasā) EUR 4038, jeb 0.06%, 

 izglītības papildpakalpojumiem EUR 539052, jeb 8.1%, 

 izglītības pārvaldes uzturēšanai EUR 59838, jeb 0.9%. 

Uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 1933327 (99%), kapitālie izdevumi EUR 20438 (1%). 

Izdevumi atlīdzībai palielinājušies par EUR 132424 (10.6%) un veido EUR 1254376, ko noteica 

pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielināšana līdz EUR 710 no 2018.gada 1.septembra. 

Izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem sastāda EUR 

2133. Izdevumi pakalpojumiem  kopā veido EUR 166391, kas būtiski nav pieauguši. Lielākais 
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izdevumu postenis ir skolu telpās veiktie remontdarbi kopumā par EUR 44878 un par tiem 

samaksātais PVN EUR 9424 (reversā PVN maksāšanas kārtība). 

 
3.13.attēls. Izglītības budžeta izdevumi 2017.- 2018. gadā, plāns 2019.gadā EUR 
 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs palielinājušies par EUR 

40497 (22.5%) un sastāda EUR 220552. Iegādāts inventārs skolu aprīkojumam EUR 24821 vērtībā, 

kurināmā un enerģētisko materiālu iegādei tērēts EUR 72939,  kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāliem EUR 22070. Mācību līdzekļu un materiālu iegādei izlietots EUR 10982, 

kas ir par EUR 2695 vairāk, nekā iepriekšējā pārskata periodā. Ēdināšanas izdevumiem (pārtikas 

iegāde Dignājas, Dunavas, Rubeņu pamatskolās un Zasas vidusskolā), ēdināšanas pakalpojumu 

apmaksa Ābeļu pamatskolā) tērēts EUR 78884. Sociālie pabalsti, ko veido transporta izdevumu 

kompensācijas skolēniem, izmaksāti EUR 8909. Pašvaldības budžeta maksājumi, uzturēšanas 

izdevumu transferti palielinājušies par EUR 15471 (5.8%) un kopā ir EUR 267973. Tie ir izdevumi, 

ko pašvaldība savstarpējo norēķinu veidā samaksā pašvaldībām, kuru izglītības iestādēs mācās 

mūsu novadā deklarētie skolēni. 2018.gadā realizēti Eiropas Sociālā fonda projekti “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” EUR 45735, “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” EUR 10420, uzsākta dalība prrojektā “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Programmas “Latvijas skolas soma” piešķirtā valsts bdžeta 

finansējuma ietaros notikuši pasākumi, kuriem izlietots EUR EUR 2463. 

Kapitālie izdevumi sastāda EUR 20436. Izglītības iestādēs iegādāti saimniecības pamatlīdzekļi 

EUR 8876, bibliotēku krājumi EUR 5447, datortehnika un biroja tehnika EUR 5139 vērtībā.  

2019.gada budžetā plānots finansējums EUR 29535 Eiropas Sociālā fonda projektiem “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, EUR 10655 “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”, EUR 20839 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”. Turpinās programma “Latvijas skolas soma”, kurai valsts bdžeta finansējums ir 

EUR 5068. 

 

3.14.attēls. Sociālā aizsardzības budžeta izdevumi 2017.- 2018. gadā, plāns 2019.gadā EUR 
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Funkcionālajā kategorijā sociālā aizsardzība ietver izdevumus: 

 atbalstam gados veciem cilvēkiem EUR 111937, jeb 1.7% no kopējiem izdevumiem, 

 bāriņtiesas uzturēšanai EUR 65302,  jeb 1%, 

 pabalstu izmaksai EUR 133345, jeb 2%, 

 sociālā dienesta funkciju veikšanai EUR 273713, jeb 4.1%. 

Sociālās aizsardzības uzturēšanas izdevumi ir EUR 591825 (99.5%), kapitālie izdevumi 

EUR 2755 (0.5%). Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, uzturēšanas izdevumu apmērs palielinājies par 

EUR 79223 (15.5%). Izdevumi atlīdzībai pieauguši par EUR 40840 (16.6%) un kopā ir EUR 

286268. Tas saistīts ar atlīdzības sistēmas izmaiņām sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, asistentu 

pakalpojumu pieaugumu novadā, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta. Izdevumi 

pakalpojumiem palielinājušies palikuši iepriekšējā gada līmenī un kopā ir EUR 38259. 

Komunālajiem pakalpojumiem tērēts EUR 5945, aprūpes centra “Mežvijas” kosmētiskajam 

remontam EUR 10723 un PVN EUR 2252 (reversā PVN maksāšanas kārtība). Īstenots Eiropas 

Sociālā fonda darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” mērķa pasakums 

„Deinstitucionalizācija” EUR 11283 apmērā. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs iegādāti par EUR 16223 

(56.4%) vairāk un kopā sastāda EUR 45007. Iegādāts inventārs EUR 4215 vērtībā, kurināmā un 

enerģētisko resursu izdevumiem tērēts EUR 32397, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāliem EUR 3154. Transferti citām pašvaldībām par sociālo iestāžu pakalpojumiem sastāda 

EUR 59549.  

2019.gadā plānotais finansējums sociālajai aizsardzībai pieaudzis par EUR79242 (13.3%). 

EUR 13072 plānots apgūt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” mērķa pasakumā „Deinstitucionalizācija”. EUR 135574 aprūpes centra „Mežvijas” 

uzturēšana Leimaņu pagastā. EUR 151735 plānots visa veida pašvaldības maksātajiem sociālajiem 

pabalstiem naudā un natūrā. 

 

3.4.tabula 

Sociālo pabalstu izmaksa Jēkabpils novadā 2018. gadā, EUR 
 

 

 

Kods Sociālā aizsardzība 

2017.g. 

EUR 

2018.g. 

EUR 

 

+/- 

2018./ 

2017. % 

 KOPĀ 110 999 133 345 22 346 20.1 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 58209 89387 31178 53.6 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 7995 7870 -125 -1.6 

6254 Pašvaldību vienreizējie pabalsti  naudā ārkārtas situācijā 0 50 50  

6255 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 33633 55730 22097 65.7 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 16581 25737 9156 55.2 

6260 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 20491 15611 -4880 

 

-23.8 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 15900 13953 -1947 -12.2 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 15378 14308 -1070 -7.0 

6321 Pabalsti veselības aprūpei natūrā 5857 6292 435 7.4 

6324 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā 0 582 582  

6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā 249 114 -135 -54.2 

6350 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai  natūrā 1043 0 -1043 

 

6360 Dzīvokļa pabalsts  natūrā 8229 8016 -213 -2.6 

6400 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 1021 86 -935 

 

-91.6 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 1021 86 -935 -91.6 
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3.3. Jēkabpils novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izpilde 

2018.gada dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir EUR 18336. Tie veido 5.9 % no speciālā 

budžeta kopējiem ieņēmumiem EUR 308420. Nenodokļu ieņēmumi, kurus veido ieņēmumi no 

ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību licencēm, sastāda  nelielu speciālā budžeta 

ieņēmumu daļu-EUR 94 gadā. Valsts budžeta mērķdotācija ceļu fonda uzturēšanai sastāda 94% no 

kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem un 2018.gadā ir EUR 289990 (2017.gadā EUR 281800). 

 

 
3.15.attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2017.-2018. gadā, EUR 

Kopējie speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā veido EUR 333321. Pašvaldības autoceļu 

(ielu) uzturēšanai kopā izlietots EUR 317303, no tiem pārvaldīšanas un uzturēšanas darbiem 

izlietots EUR 196917, kapitālajiem izdevumiem EUR 59300. EUR 50000 iekšējo transfertu veidā 

pārskaitīts pamatbudžetā ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 2018.gadā novada 

ceļu pārbūvei Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un Rubenes pagastos.  

 

 
 

3.16.attēls. Speciālā budžeta izdevumu izpilde 2018. gadā, EUR 
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Dabas resursu nodokļa ieņēmumi izlietoti EUR 16018 apmērā. No tiem EUR 2650 ieguldīts 

teritoriju labiekārtošanā, apstādījumu veidošanā, EUR 1237 atkritumu saimniecības 

apsaimniekošanā, EUR 12131 ūdenssaimniecībā. Ūdenssaimniecības objektiem iegādāti 

pamatlīdzekļi EUR 500 vērtībā. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti EUR 308430, tai skaitā EUR 289990 valsts 

budžeta mērķdotācija pašvaldību autoceļiem, EUR 18340 dabas resursu nodokļa ieņēmumi un EUR 

100 ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  izmantošanas. 

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda kopējie izdevumi 2019.gadā plānoti EUR EUR 414716 

pašvaldības autoceļu uzturēšanai atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības 

programmai 2019.-2021.gadam. EUR 233447 (56.3%) plānoti novada ceļu ikdienas uzturēšanas un 

apsaimniekošanas darbiem, EUR 181269 (43.7%) pamatkapitāla veidošanai.  

EUR 47195 speciālajā budžetā veido izdevumi dabas resursu apsaimniekošanai. EUR 32475 

plānots novada ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanai, ūdens un notekūdeņu monitoringam, 

EUR 2000 novada rekultivēto izgāztuvju gruntsūdens monitoringam, EUR 12720 apstādījumu 

veidošanai, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana. Dabas resursu nodokļa izlietojumā EUR 7000 

(15%) plānoti kapitālie izdevumi, EUR 40195 (85%) uzturēšanas izdevumi. 

3.5. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības 2017. - 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde, 

2019. gada plāns, EUR 

 

Rādītāja nosaukums 

2017.gada budžeta 

izpilde EUR 

2018.gada budžeta 

izpilde EUR 

2019.gada budžeta  

plāns EUR 

Ieņēmumi 304 920 308 420 308 430 

Dabas resursu nodoklis  23 079 18 336 18 340 

Nenodokļu ieņēmumi 41 94 100 

Valsts budžeta ceļu fonda mērķdotācija 281 800 289 990 289 990 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 174 024 178 382 153 481 

Pavisam kopā 478 944 486 802 461 911 

Izdevumi    

Uzturēšanas izdevumi 253 415 223 522 273 642 

Atlīdzība 1 988 2 468 4 009 

Pakalpojumi 200 083 217 578 252 588 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs 3 960 3 476 17 045 

Kapitālie izdevumi 47 147 59 799 188 269 

Uzturēšanas izdevumu transferti 47 384 50 000 0 

Izdevumi- kopā 300 562 333 321 461 911 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2018. gadā 
 

2018.gadā pašvaldība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā. Neizlietots naudas 

līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda  EUR 1022. To veido neizlietotais Ņūdžersijas 

Vakarētāju kopienas (ASV) ziedojums Ābeļu pamatskolai mācību līdzekļu iegādei EUR 862 un 

fizisku personu ziedojums Zasas vidusskolas uzturēšanai EUR 160. 2018.gadā Ābeļu pamatskola 

iegādājusies datortehniku EUR 766 vērtībā. Neizlietots atlikums uz 2019.gadu ir EUR 256, ko 

plānots izlietot atbilstoši ziedojumu mērķiem. 
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3.6. tabula 

Saņemtie ziedojumi Jēkabpils novadā 2018. gadā, EUR 

 

Ziedotājs/ dāvinātājs Mērķis Summa, 

EUR 

Naturālā veidā 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Bibliotēkām grāmatas 242 

Nacionālais kino centrs Bibliotēkām grāmatas 180 

LR Valsts kanceleja Bibliotēkām grāmatas 20 

Izdevniecība Latvijas mediji Bibliotēkām grāmatas 22 

Dabas aizsardzības pārvalde Bibliotēkām grāmatas 37 

Latvijas pasts Bibliotēkām grāmatas 13 

Fiziskas personas Bibliotēkām grāmatas 1741 

Fiziska persona Putekļu sūcējs Ābeļu pamatskolai 140 

Valsts Izglītības satura centrs Mācību materiāli izglītības iestādēm 31 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Brošūras izglītības iestādēm 50 

LR Valsts kanceleja Brošūras izglītības iestādēm 413 

SIA Sakret Ģērbonis 35 

 KOPĀ: 2924 

 

3.4. Jēkabpils novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parādi neto vērtībā 2018. gadā ir 

samazinājušies par EUR 2873 un sasniedz EUR 221319. Kopējie debitoru parādi (bruto) gada 

beigās ir EUR 347680, kas ir par EUR 4244 vairāk, salīdzinot ar gada sākumu. Izveidotie uzkrājumi 

šaubīgiem (nedrošiem) debitoru parādiem palielinājušies par EUR 7117 un sasniedz EUR 126361. 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem palielinājušās par EUR 686. Prasībās uzskaitīti fizisku un 

juridisku personu parādi par īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem, zemes un telpu 

nomu un citiem pakalpojumiem. Kopējās prasības par nekustamā īpašuma nodokli uz 01.01.2019. ir 

EUR 60180, tai skaitā par zemi EUR 50708, par ēkām un būvēm EUR 3522, par mājokļiem EUR 

5950. Šinī postenī vērojams parādu pieaugums, īpaši nekustamā īpašuma nodoklis par zemi.  

 
 

3.17.attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem 2018. gadā, EUR 
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Uzkrātos ieņēmumus EUR 14001 pārskata gada beigās veido aprēķinātais nodoklis atbilstoši 

likumam “Par nekustamo īpašumu” ar nekustamā īpašuma papildlikmi 1,5% aplikta neapstrādātā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījums pēc parādu 

ilguma skatāms 3.16.attēlā. Pārējās prasības EUR 26150 veido nesaņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda, kas pašvaldības budžetu papildina 2019.gada janvārī. 

3.7. tabula 

Jēkabpils novada debitoru parādi 2018. gadā (neto), EUR 

Konta 

Nr. 
Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās EUR 

Pārskata 

perioda 

sākumā EUR 

Izmaiņas (+,-) 

2300 DEBITORI 221 319 224 192 -2 873 

2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 112 318 111 632 686 

2312 Prasības starp budžeta iestādēm 4 040 1 367 +2673 

2314 
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta 

iestādēm 
10 185 6 346 +3839 

2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 98 093 103 919 -5826 

2320 

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un 

ES politiku instrumentu finansētajiem 

projektiem 

0 299 -299 

2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 68 850 61 617 7 233 

2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 60 180 47 512 +12668 

2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8 670 14 105 -5435 

2360 Uzkrātie ieņēmumi 14 001 14 803 -802 

2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 14 001 14 803 -802 

2390 Pārējās prasības  26 150 35 841 -9 691 

2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 26 150 35 841 -9691 

 

3.8. tabula 

                                            Jēkabpils novada kreditoru parādi 2018. gadā, EUR 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās EUR 

Pārskata 

perioda 

sākumā EUR 

Izmaiņas (+,-)  

5000 Kreditori kopā 1 261 420 1 399 624 -138 204 

5100  Ilgtermiņa saistības 536 408 619 776 -83 368 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 536 408 609 953 -73545 

5150 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 0 9 823 -9823 

5200–5900  Īstermiņa saistības 725 012 779 848 -54 836 

5200/ 5210 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 117 545 130 410 -12865 

5300/ 5310 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 62 619 19 773 42846 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 115 302 93 700 21602 

5600 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 5 615 4 294 1321 

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 14 451 8 077 6374 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 1 170  5 610 -4440 

5900 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi \\ 

Nākamo periodu  ieņēmumi 408 310 517 984 -109674 
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Salīdzinot ar 2017. gadu, kopējie kreditoru parādi samazinājušies par EUR 138204. Tas 

skaidrojams ar būtisku nākamo periodu ieņēmumu samazinājumu, ko veido saņemtie transferti ES 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finasētajiem projektiem. Savukārt 

lielākais palielinājums vērojams īstermiņa saistībās pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Tos 

veido uz gada beigām neapmaksātie rēķini par decembra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.  

Gada beigās iesākts realizēt projekts “Meliorācijas attīstība Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, kur 

decembra mēnesī izpildīto darbu apjoms uz 31.12.2018. nebija apmaksāts EUR 24084APMĒRĀ. 

Palielinājušās īstermiņa uzkrātās saistības, ko veido saistības norēķiniem ar darbiniekiem par 

neizmantoto atvaļinājumu un sociālajām iemaksām. 

 

4. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

4.1. tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2016.-2018.gadā, EUR 

 

Īpašuma veids 

Atlikusī 

 bilances vērtība 

uz 31.12.2016. 

EUR 

Atlikusī 

bilances vērtība 

uz 31.12.2017. 

EUR 

Atlikusī 

bilances vērtība 

uz 31.12.2018. 

EUR 

Izmaiņas 

+/- 

2018./2017. 

EUR 

Dzīvojamās ēkas 671 777 687 684 692 036 4 352 

Nedzīvojamās ēkas 4 123 811 4 028 917 4 023 612 -5 305 

Transporta būves 670 458 1 215 774 2 221 472 1 005 698 

Zeme zem ēkām un būvēm 430 722 429 875 430 578 703 

Kultivētā zeme 648 100 646 000 645 461 -539 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 
21 014 21 014 23 786 

2 775 

Pārējā zeme 503 356 507 320 511 484 4 164 

Inženierbūves 2 169 656 2 227 405 2 523 324 295 919 

Pārējais nekustamais īpašums 811 543 785 418 841 045 55 627 

Pazemes un bioloģiskie aktīvi 2 180 416 2 148 968 2 135 286 -13 682 

Mežaudzes 213 067 216 268 210 054 -6 214 

 

5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS 

5.1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

5.1. tabula 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, EUR 

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Darījumi 

palielinājums 

(+), 

samazinājum

s (-) 

Pārvērtēšana 

(+,-)/ vērtības 

samazinājums 

(+,-) 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Kapitālsabiedrības 

 dati 

 pašu 

kapitāls 

perioda 

beigās 

pašu 

kapitāls 

perioda 

sākumā 

 

SIA "Zasas aptieka" 5433 0 -2 452 3 008 3 008 5 433 

SIA "Rubenes aptieka" 4005 0 -1 345 2 660 2 660 4 005 

SIA "Rubenītis" 42 511 0 -4 522 37 989 37 989 42 511 

Kopā 

 

51 949 0 -8 292 43 657 x x 
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Jēkabpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (pašvaldības 

līdzdalība 100%) uz 2018. gada beigām sastāda EUR 43657. Veikta ieguldījumu pārvērtēšana 

atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem un kopējais samazinājums ir  EUR 8292.  

 

5.2. Pārējie finanšu ieguldījumi 

Pārējos finanšu ieguldījumos iekļauti SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģ. Nr. 55403015551 

ar ieguldījuma 2.52% un SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģ. Nr.45403003245, 132007 kapitāla 

daļas, vienas kapitāla daļas vērtība EUR 1.4228 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 0 2,520 2,520 -847 790 -735 879 

SIA "Jēkabpils autobusu 

parks" 
45403003245 187828 187828 12,000 12,000 3 222 029 3 106 176 

Kopā x 188884 188884 x x x x 

 

6. PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 

6.1. Galvojumi 

6.1. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie galvojuma līgumi, EUR 
 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvotā 

aizņēmuma 

summa EUR 

Neatmaksātā 

summa, kurai nav 

iestājies 

maksāšanas 

termiņš (uz 

pārskata perioda 

beigām) EUR 

Finanšu 

ministrija 

Par valsts 

aizdevumu SIA 

"Vidusdaugavas 

SPAAO" 

SIA 

"Vidusdaugavas 

SPAAO" 

13.12. 

2011. 

20.12. 

2031. 
9 102 9 102 

 Kopā 9 102 9 102 

 

 

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. 

Pārskata gadā pašvaldība slēgusi četrus līgumus par aizņēmumu saņemšanu Valsts kasē 

EUR 1041706 apmērā  ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros četru novada ceļu 

pārbūvei. 2018. gadā veikta šo aizņēmumu atmaksa  un iepriekš saņemto aizņēmumu atmaksa par 

kopējo summu EUR 1128116 (satīt tabulu 6.2.). 
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6.2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie aizņēmuma līgumi 

 
A

iz
d

ev
ēj

s 

Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūtas 

apzīmē 

jums 

Aizņēmuma 

līguma summa 

Parāds uz 

2018. gada 

sākumu 

Parāds uz 

2018. gada 

beigām 

Valsts 

kase 

Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija 27.05.2010 20.03.2020 EUR 32 867 8 537 0 

Valsts 

kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa rekonstrukcija 20.11.2006 20.11.2026 EUR 149 164 80 445 70 968 

Valsts 

kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un energoefektivitātes  15.08.2005 20.07.2025 EUR 92 487 36 525 31 657 

Valsts 

kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 01.07.2003 20.03.2023 EUR 42 686 11 610 0 

Valsts 

kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 29.06.2004 20.06.2024 EUR 320 146 176 436 153 670 

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 199 649 20 924 16 001 

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 283 931 26 750 21 400 

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 53 841 35 686 32 735 

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 74 876 26 045 21 309 

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 142 545 12 301 4 301 

Valsts 

kase 

Projekta Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, 

Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija īstenošanai 

19.02.2014 20.02.2024 EUR 263 082 177 775 149 331 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gadu  

36 
 

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 142 934 28 532 22 532 

Valsts 

kase 

Siltumtrases sistēmas pārbūve Jēkabpils novada Dunavas pagasta 

Dunavas ciemā īstenošanai 

22.07.2015 20.07.2025 EUR 124 280 98 797 86 049 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta ( Nr.17-05-A00702-000096) Ceļa Nr.4-11 “Alkšņi-

Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes pagastā 

 

08.03.2018. 20.02.2023. EUR 1 041 706 0 44 000 

    Kopā 2 964 194  740 363 653 953 

 

 

 

 

 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gadu  

37 
 

 

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. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā nodefinēta Jēkabpils novada attīstības vīzija: Jēkabpils novads - 

laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā. 

2018.gadā veikta Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Investīciju plāna 

aktualizācija, iekļaujot tajā aktuālos investīciju projektus. 

Jēkabpils novada pašvaldības dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.81 “Par Jēkabpils 

novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja attīstības 

programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņu.  

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības domes 2018.gada 25.oktobra pieņemto lēmumu 

Nr.269 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai” no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 6.decembrim 

norisinājās Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta publiskā 

apspriešana. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika katrā Jēkabpils novada pagastā, kopumā sanāksmēs 

piedalījās 79 apmeklētāji. Saņemti četri ierosinājumi attīstības programmas pilnveidošanai, no 

kuriem viens ierosinājums ir iekļauts attīstības programmā, viens ierosinājums nav ņemts vērā un 

divi ierosinājumi pieņemti zināšanai.  

Jēkabpils novada pašvaldība 2018.gada 5.decembrī saņēma Zemgales plānošanas reģiona 

atzinumu par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakciju, kurā 

norādīts, ka Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakcijā ir ņemti vērā 

spēkā esošie Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības dokumenti un izstrādātais dokuments 

atbilst Zemgales plānošanas reģionā noteiktajām prioritātēm. 

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam apstiprināta ar Jēkabpils novada 

domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.337. 

Attīstības programma ir saglabājusi pēctecību ar Jēkabpils novada attīstības programmu 2012. - 

2018. gadam un ir saskaņā ar Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030.gadam 

un Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025.gadam. 

2018. gada laikā attīstības programmas īstenošanas ietvaros sagatavoti un izsniegti: 36 atzinumi 

par plānotās darbības atbilstību vai neatbilstību Jēkabpils novada teritorijas plānojumam, veikta 

Jaunatnes politikas 2017.-2020. gadam izstrāde, izstrādāti apsaimniekošanas plāni Bancānu un 

Skrīveru ezeriem, realizēts pirmais uzņēmējdarbības atbalsta konkurss “Atbalsts uzņēmējdarbībai 

Jēkabpils novadā 2018”, pašvaldība piedalījusies tūrisma izstādē Rīgā “Balttour 2018”, apstiprināta 

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programma 2018.-2020.gadam, izstrādāts Jēkabpils 

novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam. Enerģētikas rīcības plāns 

sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras 

reģiona programmas 2014-2020 ietvaros, izstrādātājs: SIA “EKODOMA”, pasūtītājs: Zemgales 

Plānošanas reģions. 

Pašvaldības budžets tiek plānots, pamatojoties uz Jēkabpils novada attīstības programmā 2012.-

2018.gadam plānotajiem uzdevumiem un prioritātēm 2018.gadam.  

Ar visiem Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var 

iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, kā arī portālā 

Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv 

 

 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
https://www.latvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
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7.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

Informācija par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem - uzskaites kartēm un saistībā ar tām 

pieņemtajiem turpmākajiem būvvaldes un pašvaldības lēmumiem: 

 

1. Izsniegto būvatļauju skaits – 23, t.sk.: 

1.1. fiziskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 9; 

1.2. juridiskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 14. 

2. Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura: 

2.1. atļaujas privāto dzīvojamo ēku jaunbūvei – 3; 

2.2. atļauja viesu mājas būvniecībai – 1; 

2.3. atļaujas saimniecības ēku un pirts būvniecībai – 4; 

2.4. atļauja jaunlopu kūts kompleksa jaunbūvei – 1; 

2.5. atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un pārbūvei – 14 (t.sk. 

meliorācijas sistēmas pārbūve – 3, ceļa jaunbūve un pārbūve –9, elektronisko sakaru kabeļu 

kanalizācijas trases būvniecība – 1, dīķa jaunbūve - 1); 

3. Ekspluatācijā nodotie objekti – 21, t.sk.: 

3.1. Objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības līdzekļiem 

 

Būves nosaukums, adrese  

 

Pasūtītājs 

Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

1.saimniecības ēkas pārbūve, “Atvari”, Vidsala, 

Kalna pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

24979.16 

2.Uguns novērošanas torņa pārbūve, “Slates 

tornis”, Zasas pag., Jēkabpils novads 

Zemkopības 

ministrijas Valsts 

meža dienests 

45582.88 

3.Ceļa Vidsala – Spuldzenieki Nr.7-1 seguma 

maiņa, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

73749.82 

4.Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta 

laukumā, “Ābeļu pamatskola , Ābeļi, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

64154.13 

5.Āres – Lindiņi ceļa Nr.1-11 pārbūve, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

223856.98 

6.Alkšņi - Muktāni ceļa Nr.4-11 pārbūve, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

485199.32 

7.Ārējā kanalizācijas tīkla pārbūve, Vidsala, kalna 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

53617.69 

8.Kaļvāres purvs-Meņķis ceļa Nr.2-2 būvniecība, 

Dignājas pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

231091.95 

9.Vārpiņas-Lapas ceļa Nr.6-2 pārbūve, Leimaņu 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

255723.06 

10.Saimniecības ēkas (malkas šķūņa) pārbūve un 

malkas šķūņa nojaukšana (Rubeņu skola, Rubeņi, 

Rubenes pagasts 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

52391.25 

1.Artēziskā urbuma un ūdens  atdzelžošanas 

stacijas jaunbūve, Leimaņu tautas nams, Leimaņi, 

Leimaņu pag., Jēkabpils novads  

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

24469,37 

2.Vidsala-Spuldzenieki ceļa Nr.7-1 pārbūve, Jēkabpils novada 261768,87 
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Kalna pag., Jēkabpils novads pašvaldība 

3.Ūdensvada pārbūve, Liepu ciems, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

42692,05 

4.Zasas – Ģērķāni ceļa Nr.5-1 pārbūve, Zasas 

pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

215602,17 

5.Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveide Rubenes pagasta 

pārvaldes ēkā, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

11327,91 

6.Daugavas-Lapas-Auzāni-Ērgļi ceļa Nr.3-3 

pārbūve, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 

Jēkabpils novada 

pašvaldība 

281947,43 

 

3.2. Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā 

 

Būves nosaukums, adrese  

Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

1.Meliorācijas sistēmas “Lejas Jērāni”atjaunošana, “Lejas Jērāni”, 

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 

85284.57 

2. Lauksaimniecības noliktavas jaunbūve, “Viesuļi”, Rubenes pagasts, 

Jēkabpils novads 

16001.76 

3.Meliorācijas sistēmas “Dzērves” pārbūve, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads 

170218.06 

4.Dravas mājas un pirts jaunbūve, “Dzilnas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads 

36167.42 

5.Pirts ēkas jaunbūve, “Kalnāres”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 10000 

6.Angāra graudu pirmapstrādei-tehnikas glabāšanai pārbūve 

(paplašināšana), “Strautiņi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 

161084.57 

7.Meža autoceļa “Šmita ceļš” pārbūve, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 194306.07 

8.Meža meliorācijas sistēmas “Gandri 1” pārbūve, Dunavas, Rubenes 

pag., Jēkabpils novads 

47792.97 

9.Meža meliorācijas sistēmas “Gandri 2” pārbūve, Dunavas, Rubenes 

pag., Jēkabpils novads 

77606.60 

10.Meža autoceļa “Kažuksila ceļš” pārbūve, Dignājas pag., Jēkabpils 

novads 

169675.09 

11.Meža autoceļa “Silavnieku ceļš” pārbūve, Dignājas pag., Jēkabpils 

novads 

144347.25 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gadu  

40 
 

7.2.Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gadā realizētie projekti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts 

Īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

faktiskais 

publiskais 

finansējums 

EUR un 

pašvaldības 

līdzfinansējums 

Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Valsts finansējums (Izglītības 

un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2017. gadam 1.5. 

apakšsadaļas “Strukturētā 

dialoga vietējo konsultāciju 

nodrošināšana”) 

"Jēkabpils novada jauniešu 

forums "Cilvēks pievelk 

cilvēku'", Nr. 2-25/54 

Galvenās aktivitātes:  

1.“Kafija ar politiķiem” -jauniešu un Jēkabpils novada deputātu 

tikšanās un diskusija. 

2.Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”. 

 
 

2017-2018 1736 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

VKKF un AS “Latvijas valsts 

meži” 

“Sēlijas ievērojamāko cilvēku 

virtuālais vēstījums Latvijas 

simtgadē”, līg nr. 18/1-14.2/K60 

Sagatavots Latvijas simtgadei veltīts interaktīvs 360 grādu 

video par Jēkabpils novada nozīmīgākajiem 

kultūrvēsturiskajiem objektiem un ievērojamākiem cilvēkiem 

un organizēts pasākums “Jēkabpils novada ievērojamākie 

iedzīvotāji tiekas Raiņa dzimtenē – Tadenavā”. 

2018 2800 
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VKKF un AS “Latvijas valsts 

meži” 

“Slate cauri gadu desmitiem”, 

līg. nr. 18/1-14.2/K59 

Veikta vēsturisko materiālu un informācijas apkopošana par 

Slates ciema tradīcijām, cilvēkiem un skolu. Izveidotas divas 

ekspozīcijas: ,,Slatieši fotogrāfijās cauri gadu desmitiem” un 

,,Slates skola-kultūras centrs”. 

 

2018 1105 

VKKF un AS “Latvijas valsts 

meži” 

“Dvēseļu putenis – stāsts par 

cīņām uz brīvību”, līg. nr. 18/1-

14.2/K57 

Aleksandra Grīna literārā mantojuma saglabāšanai un 

popularizēšanai veltītā pasākuma organizēšana Aleksandra 

Grīna piemiņas vietā Kalna pagastā. 

 

2018 837 

VKKF un AS “Latvijas valsts 

meži” 

“Sadzīves priekšmeti un 

dzīvesveids Sēlijā X-XII 

gadsimtā”, līg. nr. 18/1-14.2/K58 

Organizētas amatnieku darbnīcas, jauniešu dienas nometne, 

seno rotu izstāde un ceļojošā izstāde “Sadzīves priekšmeti un 

dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”. 

2018 3290 
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Valsts finansējums un 

Jēkabpils novada pašvaldības 

līdzfinansējums 

“Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide 

Jēkabpils novadā”, Nr. 

2/GIMEN/18/010 

Izveidota Ģimeņu iniciatīvu telpa Dignājas pagasta Vandānu 

ciemā un organizēts noslēguma pasākums “Ekspedīcija pa 

Jēkabpils novadu”. 

 

2018 18168 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

ELFLA programma LEADER 

“Tribīņu izbūve Ābeļu 

pamatskolas sporta laukumā 

Ābeļu pagastā”, Nr. 17-05-

AL24-A019.2202-000005 

Projektā plānota esošās Sporta centra infrastruktūras 

uzlabošana, uzstādot tribīnes un žogu apkārt Ābeļu pagasta 

sporta laukumam. 

 

2017-2018 62933 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

 

ELFLA programma LEADER “Publiskās ārtelpas Veikta publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes 2017.-2018. 44549 
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labiekārtošana pie Rubenes 

kultūras nama Rubenes 

pagastā”, Nr. 17-05-AL24-

A019.2201-000005 

kultūras nama iedzīvotāju drošības palielināšanai, kultūras un 

brīvā laika pakalpojumu pieejamībai. 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

Valsts finansējums 

Nodarbinātības pasākums 

"Algoti pagaidu sabiedriskie 

darbi" Nr. 1APSD-24-2017 

 2018 20068 

Valsts finansējums 

Pasākums “Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību 

visārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs” 

 2018 8931 

Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

ELFLA 

“Ceļa Nr. 4-11 “Alkšņi – 

Muktāni” pārbūve Jēkabpils 

novada Rubenes pagastā”, Nr. 

17-05-A00702-000096 

Veikti pašvaldības ceļa Nr. 4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūves 

darbi  5,745 km garumā. 
2017-2018 611122 

ELFLA 

“Ceļa Nr. 1-11 “Āres – Lindiņi” 

pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu 

pagastā”, Nr. 17-05-A00702-

000095 

Veikti pašvaldības ceļa Nr. 1-11 “Āres – Lindiņi” pārbūves 

darbi 2,707 km garumā. 
2017-2018 223815 

ELFLA 

“Ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – 

Meņķis” pārbūve Jēkabpils 

novada Dignājas pagastā”, 

Nr.17-05-A00702-000098 

Veikti pašvaldības ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” 

pārbūves darbi 2,094 km garumā. 
2017-2018 231050 

ELFLA 

“Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – 

Lapas” pārbūve Jēkabpils novada 

Leimaņu pagastā”, Nr. 17-05-

A00702-000099 

Veikti pašvaldības ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūves 

darbi 3,378 km garumā. 

 

2017-2018 255681 
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Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

LPS un VAS “Latvijas valsts 

meži” 

"Pašvaldību labie darbi parkos 

Latvijas simtgadei" 

Izveidots tiltiņš (laipa), kuru vietējie iedzīvotāji nodēvēja par 

“Cerību tiltiņu”. Organizēts pasākums ar izglītojošu un 

informatīvu mērķi. 

 

2018 650 

Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 

ERAF 

“Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Jēkabpils novada Kalna 

pagastā”, Nr. 3.3.1.0/17/I/011 

Uzklāts asfaltbetona segums pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 

“Vidsala – Spuldzenieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā 

posmam no 0,0 km līdz 0,36 km. 

 
 

2018 75950 
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Jēkabpils novada pašvaldības pasākumi, kuri tiek turpināti 2019. gadā 

. 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, identifikācijas 

numurs 
Sasniegtais rezultāts 

Īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

faktiskais 

publiskais 

finansējums 

EUR un 

pašvaldības 

līdzfinansējums 
Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana  

ESF, SAM 8.3.2.2 
"Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai", 

Nr.8.3.2.2/16/I/001 

Pedagoģiskā un atbalsta personāla (logopēdi) 

nodrošināšana un jaunu mācību formu ieviešana 

izglītības iestādēs. 

2017-2019 24224  

ESF, SAM 8.3.5.0 
"Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs", 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 

Karjeras atbalsta pasākumi izglītojamajiem 

izglītības iestādēs (katrā novadā pedagogs-karjeras 

konsultants (PKK) īsteno karjeras izglītību) 

2017-2020 38423  

ESF, SAM 8.3.4 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

Supervīzijas īstenošana izglītības iestādēs par 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 

novēršanas pasākumiem un darbnīcas pašvaldībās 

par starpinstitucionālo sadarbību priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas risku identificēšanas un 

novēršanas atbalstam skolās. 

   

ESF, SAM 8.4.1 Valsts izglītības attīstības aģentūras 

projekts “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide”, 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 

Jēkabpils novadā nodrošināti karjeras konsultanta 

pakalpojumi, Jēkabpils novada darbspējas vecuma 

iedzīvotāju informēšanai un piesaistei profesionālās 

tālākizglītības, profesionālās pilnveides un 

neformālās izglītības programmu apguvei. 

2018-2022 Nav  

LR Kultūras ministrija Programma “Latvijas skolas soma” “Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks 

izmantots: kultūras un mākslas norišu, 

novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem 

mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, 

dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas 

2018-2021 5068  
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izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un 

profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, 

darbnīcu utt. norišu izmaksām. 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

“Europe Goes Local: Supporting Youth 

Work in Municipal Level” (“Darba ar 

jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībā”) 

Jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām 

politikas jomām, starptautiskā konference Portugālē, 

individuālo darba plānu un vietēju aktivitāšu 

īstenošana. 

2018-2019 Nav  

Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana  

ELFLA 

“Ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes-Kļavas” 

pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu 

pagastā” 

Veikti pašvaldības ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes – 

Kļavas” pārbūves darbi. 
2019-2020 114195 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

ERAF (Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības 

programma 2014-2020. 

gadam) 

"Travel smart - visit Lithuania and 

Latvia" ("Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu 

un Latviju"), Nr. LLI-199 

Tiks izstrādāts vienots reģiona tūrisma maršruts, 

izmantojot inovatīvus pasākumus.  

Jēkabpils novada pašvaldība projekta ietvaros: 

izveidos atpūtas vietu tūristiem un vietējiem 

iedzīvotājiem pie Tadenavas bibliotēkas; iegādāsies 

aprīkojumu un nodrošinās interaktīvas informācijas 

pieejamību par tūrisma objektiem novadā un 

projektu partneru teritorijās Jēkabpils novada 

“Sēlijas prasmju muzejā” Zasā; piedalīsies 

starptautiskās pieredzes apmaiņā tūrisma jomā; 

uzlabos tūrisma sadaļu Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā; izveidos tūrisma brošūru. 

2017-2019 52412 

ELFLA programma 

LEADER 

“Sēlijas prasmju muzeja attīstība Sēlijas 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai”, Nr. 18-05-AL24-

A019.2204-000005 

 

Īstenoti Jēkabpils novada “Sēlijas prasmju muzeja” 

ēkas pārbūves darbi un izveidotas muzeja 

ekspozīcijas atbilstoši izstrādātajam ekspozīciju 

dizaina projektam. 

2018-2019 119104,80 

ELFLA programma 

LEADER 

“Zasas vēsturiskā muižas parka vides 

pieejamības uzlabošana”, Nr. 18-05-

AL24-A019.2202-000004 

Īstenoti Zasas muižas parka infrastruktūras 

atjaunošanas un labiekārtošanas darbi: esošo betona 

kāpņu, atpūtas zonas “Sēnīte”, esošās lapenes 

Cukurkalniņā, strūklakas un zāliena atjaunošana, 

jaunu soliņu, atkritumu urnu, norāžu uzstādīšana, 

2018-2019 55229,25 
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jaunu stādījumu un bruģētu laukumu ierīkošana pie 

strūklakas, dekoratīvā žoga posma un āra sauso 

tualešu ierīkošana. 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

ESF 

“Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pieejamības uzlabošana 

Jēkabpils novada pašvaldībā”, Nr. 

9.2.4.2/16/I/015 

Projektā paredzēts: 1)Slimību profilakses 

pasākumu organizēšana: lekcijas, konsultācijas, 

ekspres-noteikšanas testi par sirds un asinsvadu, 

un onkoloģijas profilaksi. 2)Veselības 

veicināšanas pasākumu organizēšana: pasākumi – 

nūjošana, vingrošana, izmantojot āra trenažierus, 

lekcijas, peldēt apmācība bērniem, vingrošana 

ūdenī pieaugušajiem, nometnes bērniem, 

praktiskās apmācības par veselīga uztura 

pagatavošanu. 

2017-2020 61374 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

ESF 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. 

2015-2023  

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

Latvijas-Lietuvas-

Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programma 

20104.-2020. gadam 

Projekts: The development of 

sustainable environmental 

management system for risk 

prevention in Zemgale region and 

National park "Braslavskie ozera” 

(“Pārrobežu sadarbības veicināšana 

aizsardzības un drošības jautājumos 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

pierobežā”) 

 

Plūdu un ūdens monitoringa sistēmas izstrāde, 

Pašvaldību un pārrobežas ārkārtas situāciju 

komisiju sadarbības veicināšanas pasākumi;  

Pašvaldību kapacitātes stiprināšana glābšanas 

darbu veikšanai (plūdi, ugunsgrēki, ekoloģiskas 

katastrofas); 

Iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu izglītošana, 

informēšana par rīcību ārkārtas situācijās; 

Iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas plānu izstrāde; 

Civilās aizsardzības pasākumos iesaistītā 

2016.-2021. 
47540 
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Notiek projekta izvērtēšana personāla kvalifikācijas celšanas pasākumi; 

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, ekipējuma 

iegāde atbilstoši pamatojumam (piem., 

apziņošanas iekārtas, laivas ar motoru, ģeneratori, 

hidranti un sūkņi, pārvietojamas piestātnes, 

pontoni, videonovērošanas kameras). 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 

INTERREG Baltijas jūras 

reģiona programma 2014-

2020 

“Baltijas enerģētikas teritorijas – 

plānošanas perspektīvas” 
Izstrādāts pašvaldības enerģētikas plāns 2016-2019 Nav 

Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 

ELFLA 

“Meliorācijas sistēmas pārbūve un 

atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas 

pagastā”, Nr. 17-05-A00403-000129. 

Pārbūvēta un atjaunota esošā meliorācijas sistēma 

Dunavas pagastā un ierīkoti videi draudzīgi 

meliorācijas sistēmas elementi sedimentācijas 

baseini, kas paredzēti ūdens plūsmas ātruma 

samazināšanai ūdenstecē un kalpo kā 

nosēdinātājbaseini ūdeni izskalojamo produktu 

sedimantācijai un bioloģiskai akumulācijai. 

2018-2019 277189 

 

Lai sasniegtu Jēkabpils novada attīstības programmā 2019. – 2025. gadam izvirzītos mērķus, apstiprinātajā Investīciju plānā 2019.gadā 

paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes: 

Jēkabpils novada pašvaldības 2019. 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 

Pirmskolas izglītības grupas izveide Ābeļu 

pamatskolā 

Izveidotas telpas pirmskolas izglītības grupai Ābeļu pamatskolā 2019 70 000 

Zasas vidusskolas sporta laukuma skrejceļa 

atjaunošana 

Atjaunots bojātais Zasas vidusskolas sporta laukuma skrejceļš 2019 50 000 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Brodu ciema teritorijā Izveidots bērnu rotaļu laukums pie pirmskolas izglītības grupas, kas atrodas 

Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā. 

2019 30 000 
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Bērnu pieskatīšanas telpas tiek pārveidotas par PI grupu. 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

Ābeļu estrādes grīdas seguma nomaiņa Veikta Ābeļu estrādes grīdas seguma nomaiņa. 2019 20 000 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu pilnveidošana 

Zasas pagastā 

Izveidota daudzfunkcionāla telpa (duša, veļas mašīna + žāvētājs u.c. 

pakalpojumi). 

2019 40 000 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu attīstība 

Apgaismojuma izbūve Kalna pagasta Dubultu ciemā Veikta apgaismojuma projektēšana un izbūve Kalna pagasta Dubultu ciemā. 2019 40 000 

Attīrīšanas iekārtu pārbūve, Vandānos, Dignājas 

pagastā 

Veikta attīrīšanas iekārtu pārbūve Vandānos, Dignājas pagastā. 2019 30 000 

Pašvaldības darbības uzlabošana 

Pagasta pārvalžu autotransporta atjaunošana Pilnveidota pašvaldības un to struktūrvienību materiāli tehniskā bāze. 2019 30 000 
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8. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 

8.1.Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

 

1. Sadarbība ar Zarasai rajona pašvaldību Lietuvā 

 Turpinot uzsākto sadarbību starp pašvaldībām kultūras un citās 

jomās, kā arī, ņemot vērā apstākli, ka 2018. gadā tika atzīmēti 

Latvijas simtgades svētki, Jēkabpils novada pašvaldība uzaicināja 

Zarasai rajona pašvaldības delegāciju uz “XXVI Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētku” noslēguma koncertu “Zvaigžņu 

ceļā”, kas norisinājās 8. jūlijā, Rīgā. Savukārt Jēkabpils novada pašvaldība pieņēma Zarasai rajona 

pašvaldības uzaicinājumu piedalīties 2018. gada augustā Zarasai pilsētas svētkos. Šīs vizītes mērķis 

bija iepazīties ar Zarasai rajona aktivitātēm kultūras un sporta jomā un pārrunāt turpmākās 

sadarbības iespējas. 

2. Sadarbība ar Šarkovščinas rajona izpildkomiteju Baltkrievijā   

Jēkabpils novada pašvaldības delegācija 2018. gada 2. jūlijā apmeklēja Šarkovščinas rajonu 

Baltkrievijā ar mērķi piedalīties Šarkovščinas pilsētas 515. gadadienai un Baltkrievijas Republikas 

Neatkarības dienai veltītajā svinīgajā pasākumā. Savukārt turpinot uzsākto sadarbību starp 

pašvaldībām kultūras un citās jomās, kā arī, ņemot vērā apstākli, ka 2018. gadā tika atzīmēti 

Latvijas simtgades svētki, Jēkabpils novada pašvaldība uzaicināja Šarkovščinas rajona 

izpildkomitejas delegāciju uz “XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku” noslēguma 

koncertu “Zvaigžņu ceļā”, kas norisinājās 8. jūlijā. Vizīšu laikā tika pārrunātas turpmākās 

aktivitātes kopīgai sadarbībai. 

Lai veicinātu sadarbību izglītības jomā, 2018. gada 27. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības 

domes un novada izglītības iestāžu pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Baltkrievijas 

Republikas Šarkovščinas rajonu. Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar izglītības jomu un skolu 

tīklu Baltkrievijā Šarkovščinas rajonā, kā arī piedalīties diskusijā “Izglītības sistēma Baltkrievijā un 

Latvijā”. Pašvaldības delegācija apmeklēja četras izglītības iestādes – Šarkovščinas 1. vidusskolu, 

Veļikoselskaja bērnudārzu/vidusskolu, Germanaviču vidusskolu Šarkovščinas rajonā un Lužkovas 

vidusskolu. Diskusijā “Izglītības sistēma Baltkrievijā un Latvijā” katrs Jēkabpils novada skolas 

direktors prezentēja savu izglītības iestādi. Tika pārrunāti izglītības sistēmas Latvijā un Baltkrievijā 

kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Jēkabpils novada delegācija iepazīstināja ar jaunā mācību saturu 

ieviešanas gaitu Latvijas izglītībā. 

3.Sadarbība ar Kupišķu rajona pašvaldību Lietuvā 

  Pamatojoties uz uzsākto sadarbību kultūras jomā, Jēkabpils novada 

pašvaldība uzaicināja Kupišķu rajona pašvaldības delegāciju 2018. gada 21. decembrī apmeklēt 

Jēkabpils novadu un iepazīties ar Jēkabpils novada pašvaldības iestādēm, kā arī noslēgt līgumu par 

turpmāko sadarbību. Noslēgtais sadarbības līgums paredz ilgtermiņa sadarbību ekonomikas, 

izglītības, sociālās, kultūras, veselības un vides aizsardzības jomās, sportā, tūrismā un citās nozarēs 

ar mērķi piesaistīt investīcijas un īstenot kopīgus starptautiskus projektus.  
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     4. Cita veida starptautiskā sadarbība 

Jēkabpils novada pašvaldība veiksmīgi turpināja sadarbību sociālās palīdzības jomā ar 

Diseldorfas un Minhenes lidostu sponsoriem - Hardy Kortmann kunga firmu EURO Trade un 

Minhenes lidostas humānās palīdzības biedrību.  

 Pamatojoties uz Vižņicas rajona pašvaldības Ukrainā uzaicinājumu uzsākt sadarbību izglītības 

jomā, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2018. gada 6. maijam Jēkabpils novada izglītības un kultūras 

pārvalde kopā ar Jēkabpils novada pašvaldības, Aknīstes novada pašvaldības, Viesītes novada 

pašvaldības un Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem un pedagogiem 

piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vižņicas rajona pašvaldību ar mērķi iepazīties ar 

Vižņicas rajona izglītības iestādēm un pārrunāt turpmāko sadarbību starp izglītības iestādēm.  

 

8.2. Starptautiskās sadarbības projekti 2018.gadā 

  Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gadā turpināja 

“Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. gadam” projekta LLI-199 “Travel 

smart – visit Lithuania and Latvia” (Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju) īstenošanu, kura 

mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai ieviestu projekta modeli, kurš 

parāda reģiona potenciālu, kuru prasmīgi izmantojot, var sasniegt ievērojamus rezultātus. Projekts 

ilgs līdz 2019. gada 30. aprīlim. Projekta ietvaros Anikšķu reģionālais dabas parks Lietuvā ir 

vadošais partneris, Krekenavas reģionālais dabas parks, Biržu reģionālais dabas parks Lietuvā, kā 

arī Jēkabpils novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība un Salas 

novada pašvaldība Latvijā ir projekta partneri. Projekta ietvaros 2018. gadā tika iegādāts aprīkojums 

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejam kvalitatīva tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai, 

izvērtēti 10 nozīmīgākie tūrisma objekti Jēkabpils novadā iekļaušanai vienotā tūrisma maršrutā, 

iegādātas 360 grādu virtuālās fotogrāfijas virtuālās realitātes tūres izstrādei, projekta darba grupa 

piedalījās projekta īstenošanas sanāksmēs, kā arī tika organizēta projekta darba grupas sanāksme 

amatniecības centrā “Rūme” Jēkabpils novadā un veikti projektā plānotie publicitātes pasākumi.  

Projektā kopējais budžets Jēkabpils novada pašvaldībai ir 52 412,20 EUR, no kura ERAF 

finansējums ir 44 550,37 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5241,22 EUR un valsts budžeta 

līdzfinansējums 2620,61 EUR. 

 
                          This programmeis funded 

                            by the European Union 

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gadā, atbilstoši saņemtajam “Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 

ietvaros 2014.-2020. gadam” Apvienotā Tehniskā Sekretariāta lēmumam Nr. P-1153 par projekta 

“The development of sustainable environmental management system for risk prevention in 

Zemgale region and National park “Braslavskie ozera”” (Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas 

izstrāde risku novēršanai Zemgales reģionā un “Braslavskie ozera” nacionālajā parkā) 

apstiprināšanu ar nosacījumu, veica projekta aktivitāšu, dokumentācijas un budžeta precizēšanu. 

Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu potenciālos riskus, 

kā arī samazināt vides ārkārtas situāciju radītus zaudējumus un sekas. Projekta ietvaros Zemgales 

plānošanas reģions Latvijā ir vadošais partneris, Valsts zinātnes un ražošanas apvienība 

“Baltkrievijas nacionālās zinātnes akadēmijas bioloģisko resursu zinātnes un ražošanas centrs”, 

Valsts vides aizsardzības institūcija “Nacionālais parks “Braslavskie Ozera”” Baltkrievijā, Krustpils 

novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība Latvijā ir projekta partneri. Projektā kopējais 
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budžets Jēkabpils novada pašvaldībai ir 47 540,44 EUR, no kura ES finansējums ir 42 786,40 EUR 

un pašvaldības līdzfinansējums 4 754,04 EUR. 

 

8.3. 2019. gadā plānotie sadarbības projekti  

Jēkabpils novada pašvaldība 2019. gadā, sadarbībā ar Anikšķu reģionālā parka administrāciju, 

Krekenavas reģionālā parka administrāciju Lietuvā un Salas novada pašvaldību un Viesītes novada 

pašvaldību Latvijā, plāno sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu “Interreg V-A Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” izsludinātajā 3. projektu 

pieteikumu konkursā tūrisma un vides jomu attīstībai. 
 

9.IZGLĪTĪBA 

Novadā darbojās 4 vispārizglītojošās skolas - trīs pamatskolas un viena vidusskola. Jēkabpils 

novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra domes sēdē tika nolemts likvidēt Dunavas pamatskolu, 

pievienojot Dignājas pamatskolai. Dunavā, sākot ar 2018./2019.m.g., tiek realizētas vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības 1. posma (1. – 4. klase) programmas. 
 

Bērnu un skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs  

2018./2019.mācību gadā: 

1.-

12.klase

Pirms-

skola

1.-

12.klase

Pirms-

skola

Zasas 

vidusskola
137 50 141 51

Ābeļu 

pamatskola
141 9 142 9

Dignājas 

pamatskola
44 29 45 31

Rubeņu 

pamatskola
65 26 70 27

Kopā 387 114 398 118

01.09.2018. 01.01.2019.
Izglītības 

iestāde
Izglītības programmas 

Pirmsskolas izglītības programma -kods 

01011111;pamatizglītības programma - kods 

21011111; speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumie - kods 21015611;speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumie -kods 21015811

Pirmsskolas izglītības programma -kods 

01011111;pamatizglītības programma - kods 

21011111; speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumie - kods 21015611;vispārējās 

vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma - kods 31011011

Pirmsskolas izglītības programma -kods 

01011111;pamatizglītības programma - kods 

21011111; speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumie - kods 21015611

Pirmsskolas izglītības programma -kods 

01011111;pamatizglītības programma - kods 

21011111; speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem - kods 21015811

 
  

2018.gada 1.septembrī mācības 1.-12.klasē uzsāka 387 skolēni( par 50 skolēniem vairāk nekā 

iepriekšējā gadā: 337 skolēni). Skolēnu skaita pieaugumu veicināja Biržu internātskolas audzēkņu 

uzņemšana vispārizglītojošajās skolās. Atsevišķu pirmsskolas izglītības iestāžu novadā  nav, bet pie 
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katras skolas ir izveidotas pirmsskolas grupiņas. Pavisam pirmsskolas izglītību programmu 

septembrī apgūt iesāka 114 bērns, tai skaitā 5.-6.gadīgie  bērni – 60. 

Novada skolās strādā 83 pedagogi, no tiem 73 vispārējā izglītībā  un 10 pirmsskolas 

izglītībā. Saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “ Pedagogu samaksas noteikumi”, 

pedagoga minimālais atalgojums par 1 slodzi -710.00 EUR. Skolēnu un skolotāju proporcija – 

Jēkabpils novadā tā ir 1 : 10 (1 pedagoga slodze uz 10 normatīviem skolēniem). Jēkabpils novads 

atbilst novadu teritorijai ar zemu bērnu blīvumu 387 bērni : 905km2 = 0.43 bērni/1 km2. 

2018./2019.mācību gadā ar kvalitātes pakāpēm, kas iegūtas līdz 2017.gada 9.augustam strādā 6 

pedagogi - 3. kvalitātes pakāpe – 5 pedagogiem, 4. kvalitātes pakāpe – 1 pedagogam, 1 pedagogs ar 

kvalitātes pakāpi, kas iegūta ar 2017.gada 10.augustu. 

 Jēkabpils novada dome, ar mērķi motivēt 7. -12.klašu skolēnus paaugstināt savus mācību 

sasniegumus, sekmēt Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu 9.klašu absolventus vēlmi turpināt 

mācības Zasas vidusskolā un veicināt skolēnu skaita pieaugumu novadā, ņemot vērā mācību 

sasniegumu vidējo vērtējumu, apkopo un apstiprina mācību gada  I un II semestrī stipendijas. 
 

2018./2019.mācību gada I semestra stipendijas 
 

 

Skola 

7.5 - 8 baļļu 

vērtība 

20.00EUR 

8,1 -8.5 baļļu 

vērtība 25.00 

EUR 

8.6 un vairāk 

baļļu vērtība 

30.00EUR 

 

Kopā 

Ābeļu pamatskola  1 1  45.00 

Dignājas pamatskola 2   40.00 

Rubeņu pamatskola 4 3  155.00 

Zasas vidusskola 7 4 2 300.00 

Kopā 14 8 2 540.00 
 

2018./2019.mācību gada II semestra stipendijas 
 

 

Skola 

7.5 - 8 baļļu 

vērtība 

20.00EUR 

8,1 - 8.5 baļļu  

vērtība 25.00 

EUR 

8.6 un vairāk 

baļļu vērtība 

30.00EUR 

 

Kopā 

Ābeļu pamatskola 1 1  45.00 

Dignājas pamatskola 2   40.00 

Rubeņu pamatskola 2 3 1 145.00 

Zasas vidusskola 8 2 2 270.00 

Kopā 13 6 3 500.00 
 

Saskaņā ar novada domes pieņemto nolikumu (23.02.2017. sēdes lēmums Nr.57, protokols 

Nr.3) par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un 

sporta sacensībās skolēni tiek apbalvoti ar Jēkabpils novada atzinības rakstiem un balvām (dāvanu 

kartēm un/vai saldumiem) par kopējo summu EUR 1225,50.  2018./2019.māc.gada noslēgumā tika 

apbalvoti 81 skolēni un skolēnu grupas, t.sk. Ābeļu pamatskolā – 19, Dignājas pamatskolā – 31, 

Zasas vidusskolā – 23 un Rubeņu pamatskolā – 8.  

2019. gada 16. un 17. aprīlī Jēkabpils novada skolas apmeklēja delegācija no Baltkrievijas  

Republikas Šarkovščinas rajona izpildkomitejas, skolām un Izglītības nodaļas, lai gūtu pieredzi par 

mācību un audzināšanas darbu Latvijā un rastu idejas sadarbības iespējām starp Jēkabpils novada 

un Šarkovščinas rajona izglītības iestādēm. Abas puses piekrita uzsākt sadarbību starp Jēkabpils 

novada un Šarkovščinas rajona izglītības iestādēm mācību, audzināšanas un interešu izglītības 

jomās un organizēt pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņas vizītes un sekmēt starpkultūru un 

projektu sadarbību. 

Jēkabpils novada izglītības iestādes iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Eiropas Savienības fonda projektā “Karjeras 
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atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. 

Sēlijas novadu izglītības iestāžu sadarbības pasākumu ietvaros organizatoriski atbalstīts 

starpnovadu pieredzes apmaiņas seminārs Salas vidusskolā “Lauku vidusskolas kvalitāte”. 2018. 

gada 6. jūnijā, otrais seminārs notiks Aknīstes vidusskolā 2019.gada 5. jūnijā. 

Jēkabpils novada izglītības iestādes piedalījās Sēlijas novadu skolu atklātajā lietpratības 

konkursā speciālās pamatizglītības programmas (21015811) 5.-9. klašu audzēkņiem Antūžu 

speciālajā internātpamatskolā un Viesītes vidusskolas organizētajā Sēlijas novadu skolu atklātajā 

lietpratības konkursā speciālās pamatizglītības programmas (21015611) 1.-4. klašu audzēkņiem. 

Lai sekmētu metodiskā atbalsta nodrošināšanu, piecu novadu (Aknīstes, Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes) ietvaros tika izveidots astoņu mācību jomu trīspadsmit konsultantu 

tīkls.No Aknīstes novada izvirzīti 3 konsultanti, no Jēkabpils novada - 2, no Krustpils novada - 2, 

no Salas novada – 3, no Viesītes novada - 3. 

Lai nodrošinātu pēctecības principu izglītībā un īstenotu jauno mācību saturu, organizētas 

pedagogu profesionālās pilnveides programmas un pasākumi, semināri, atbalstīti pieredzes 

apmaiņas braucieni, sanāksmes, sagatavoti tālākizglītotāji un mācīšanās konsultanti reģiona 

vajadzībām. Piedāvāti informatīvie un skaidrojošie materiāli par skolotāja lomu, par caurviju 

prasmju attīstību, par mācību vides veidošanu, par kompleksu uzdevumu plānošanu, par 

atgriezenisko saiti un vērtēšanu, par sadarbību ar vecākiem u.c., kā arī sniegts atbalsts pedagogiem, 

aicinot tos padziļināt profesionālo pilnveidi. 

Ar valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu, Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs darbojas sekojoši interešu pulciņi: 

Ābeļu pamatskola: 

1.-4.klašu koris 

Vokālais ansamblis 

2.-4.klašu tautisko deju kolektīvs Žiperi” 

Folkloras kopa “Mikālēni” 

Mazpulki 

5.-9.klašu tautas deju kolektīvs  
 

Dignājas pamatskola: 

Folkloras kopa “Dignōjīši” 

Skatuves runas pulciņš  

Vides izziņas pulciņš 

Pulciņš angļu valodā  

“Dignājas raksti” 

Popgrupa Kvinta 

Vokālistu pulciņš 

Sporta pulciņš 

Medijpratība 
 

Rubeņu pamatskola: 

1.-4.klašu koris 

2.-6.klašu jauktais vokālais ansamblis 

Sporta pulciņš 

“ Rīta sporta aktivitātes” 

Kokapstrādes pulciņš 

Jauno ceļu satiksmes dalībnieku pulciņš 

1.-9.klašu skatuves runas pulciņš 

1.-9.klašu vizuālās noformēšanas pulciņš 
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Medijpratība 

1.-4.klašu tautas deju kolektīvs 

Dabas pētnieku pulciņš 
 

Zasas vidusskola: 

1.-2.klašu tautas deju kolektīvs 

3.-4.klašu tautas deju kolektīvs 

5.-6.klašu tautas deju kolektīvs 

7.-9.klašu tautas deju kolektīvs 

1.-4.klašu vokālais ansamblis 

5.-9.klašu vokālais ansamblis 

Skolas avīze “Baltais ceļš” 

Mūsdienu deja 

Kokapstrādes pulciņš 

10. KULTŪRA 

10.1. Bibliotēkas 
 

Jēkabpils novada pašvaldībā 2018.gada sākumā darbojās  11 pašvaldības publiskās bibliotēkas-

pa vienai bibliotēkai Ābeļu, Dignājas, Leimaņu pagastos, divas bibliotēkas Dunavas pagastā-

Dunavas un Tadenavas, Kalna pagastā-Kalna un Mežzemes, Rubenes pagastā-Rubeņu un Slates, 

Zasas pagastā-Zasas un Liepu bibliotēkas. No 2018.gada 1.oktobra Liepu bibliotēka Zasas pagastā 

pārveidota par Zasas bibliotēkas struktūrvienību, kurā sniedz bibliotekāros pakalpojumus. Ar 

novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr.283 “Par izmaiņām Jēkabpils novada publisko bibliotēku 

darbībā” no 2019.gada 1.februāra plānots katrā pagastā saglabāt vienu bibliotēku, nosakot 

Mežzemes, Slates un Tadenavas bibliotēkām struktūrvienību statusu.  

Novada bibliotēkas darbojas atbilstoši Bibliotēku likumam un veic pasaules kultūras mantojuma 

– iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku 

pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēku darbības galvenie rādītāji ir piesaistīto lasītāju skaits, 

apmeklējumu un bibliotēkas izsniegumu skaits. Datu analīzei pieejami portāla kultūraskarte.lv dati. 

2019.gadā plānota visu novada bibliotēku akreditācija. 

Pašvaldības budžetā bibliotēku uzturēšanai 2018.gadā tērēts EUR 137785, kas ir 2.1 % no 

kopējiem pašvaldības izdevumiem. EUR 10676 izlietots bibliotēku fondu atjaunošanai, EUR 6046 

preses izdevumu abonēšanai. Bibliotēkas krājuma komplektēšanā palīdz arī akcija ''Atbalsts lauku 

bibliotēkām” un Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “Lasīšanas veicināšanas programma: Bērnu 

žūrija”, tiek saņemti ziedojumi no juridiskām un fiziskām personām. 

 Atjaunota datortehnika un biroja aprīkojums EUR 2269 vērtībā, saimniecības pamatlīdzekļi 

EUR 2027, iegādāts inventārs 4459. 

Bibliotēku pasākumi notiek ciešā sadarbībā ar skolām, kultūras namiem un pagastu pārvaldēm. 

Visās bibliotēkās tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli. Tiek vākti materiāli par mūsu 

novada dižgariem-dzejnieku Jāni Raini, rakstniekiem Jāni Akurateru un Aleksandru Grīnu, 

sabiedriskajiem darbiniekiem. Tiek rīkotas tematiskās izstādes. 2018.gadā pasākumi notika valsts 

simtgades zīmē. 

Slates bibliotēka 2018.gadā realizēja VKKF un AS “Latvijas valsts meži” līdzfinansēto projektu 

“Slate cauri gadu desmitiem”. Projekta kopējais finansējums sasniedza EUR 1105, no kura EUR 

300 bija VKKF un AS “Latvijas valsts meži” finansējums. Projekta mērķis-iesaistot vietējo 

sabiedrību, nodrošināt Slates vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu nākamajām 

paaudzēm, īpaši izceļot Slates skolas vairāk kā 135 gadus ilgušo ietekmi un nozīmi vietējās 

kopienas dzīvē. Projekta ietvaros tika veikta vēsturisko materiālu un informācijas apkopošana par 

Slates ciema tradīcijām, cilvēkiem un skolu. 2018.gada 25.augustā tika rīkots centrālais projekta 

pasākums, kurā atklāja piemiņas plāksni Slates skolai. 
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10.1.attēls. Slates bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte prezentē apkopotos materiālus VKKF 

un AS “Latvijas valsts meži” līdzfinansētajā projektā “Slate cauri gadu desmitiem”  

 

2018.gadā pašvaldība veica kosmētisko remontu skolas telpā, kur 2015.gadā  uzsākts iekārtot 

Slates pamatskolas piemiņas istabu. Tajā aplūkojami dažādi albumi par Slates pamatskolu, 

fotogrāfijas, apskatāmas dažādas senlietas: trauki, sadzīves tehnika, bižutērija, grāmatas, kalendāri, 

stelles, graudu tīrāmā mašīna, dažādi dokumenti. 

Informācija par novada bibliotēku rīkotajiem pasākumiem, darba aktualitātēm pieejamas 

sekojošās interneta vietnēs: 

• Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā, www.jekabpilsnovads.lv 

• Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā, www.jgb.lv 

• Latvijas kultūras kartē  www.kulturaskarte.lv 

• Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv  

 

10.2. Kultūras darbība 

      Jēkabpils novada pašvaldībā 2018.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. 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 darbojas 

kolektīvi-  Ābeļu pagastā- 6 kolektīvi, rokdarbu pulciņš un novadpētniecības ekspozīcija,  Dignājas 

pagastā- 3 kolektīvi, novadpētniecības pulciņš ( iekārtota  muzejtelpa „ Laipa”), Dunavas pagastā- 3 

kolektīvi, Kalna pagastā- 2 kolektīvi, Leimaņu pagastā- 3 kolektīvi, Rubenes pagastā- 9 kolektīvi( 

no tiem 2 bērnu un jauniešu), interešu kopa un rokdarbu pulciņš, Zasas pagastā- 7 kolektīvi, (no 

tiem 4 bērnu un jauniešu.).  Ābeļu, Rubeņu, Leimaņu, Kalna, Dunavas un Zasas iedzīvotāji dzied 

novada jauktajā korī „ Putni”- kopā 40 dalībnieki.  Novada kultūras un tautas namos darbojas 

aptuveni 400 dalībnieki. 

Nozīmīgākie notikumi , kuros piedalījās kolektīvi: 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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2018.gada  XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalījās 8 kolektīvi- Jauktais koris “ Putni”, 

VPDK “ Solis”, “ Rasa”, “ Deldze”, JDK “ Landi” un “Laude”, folkloras kopas “ Kāre” un “ 

Dignojīši”. 

 
10.2.attēls. Novada jauktais koris “Putni” dziesmu svētku ietvaros Latvijas Radio 2 svētku 

studijā Rīgā. Diriģente Santa Kasparsone 
 

   2018.gadā Sēlijas Tautas mākslas svētkos “ Sēlija rotā” Neretā piedalījās tautas deju kolektīvi- 

VPDK „ Solis”, VPDK „Rasa”, VPDK „ Deldze” , JDK “ Landi”,JDK “ Laude”  ,folkloras kopas “ 

Dignojīši”un “ Kāre”, amatierteātri no Zasas, Ābeļu  un Dunavas pagastiem, vokālie ansambļi “ 

Ā’re” un “ Kantilēna” un  jauktais koris „ Putni” . Folkloras kopa “ Kāre” piedalījās Nacionālā 

kultūras centra rīkotajā pasākumā  Latvijas saulgriežu svētki Dagdā . Folkloras kopa “ Dignojīši” 

piedalījās Miķeļdienas gadatirgū Jēkabpilī”. Jauktais koris “Putni ” Dziesmu un Deju svētku 

ietvaros piedalījās Latvijas Radio 2 studijā Rīgā, projektā “Gadsimta garākā līgodziesma” 

Leimaņos, rokoperā “ Lāčplēsis” arēnā Rīga. Folkloras kopas “ Kāre” un “ Dignojīši” piedalījās 

starptautiskajā folkloras festivālā “ Baltica 2018”.Tautas mākslas kolektīvi piedalījās deju un 

folkloras uzvedumā “ Latvju zīmes rotājās”.un simtgades Zaļumballē Leimaņos. 

       Tautas mākslas kolektīvu dalība skatēs: 

 XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku 

dalībnieku atlases skatē ieguva Nacionālā kultūras centra Diplomus -VPDK „ Solis”- I. pakāpe, 

JDK “ Landi”- I.pakāpe, JDK „ Laude”- II pakāpe, VPDK „ Rasa”- II.pakāpe,  , VPDK „ Deldze” – 

I. pakāpe, VPDK „ Kaupre” – diploms par piedalīšanos.  Jauktajam korim „ Putni”- II. 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” –III. pakāpe, sieviešu vok.ans. „ Līksma” –III.pakāpe, sieviešu vok.ans.” Elēģija”- 

III.pakāpe, jauktais vokālais ansamblis “ Tomēr” -III.pakāpe. Dramatiskie kolektīvi darbojas Ābeļu 

,Zasas, Kalna, Leimaņu, Dignājas ,Rubenes un Dunavas pagastos. Jēkabpils apriņķa amatierteātru 

skatē piedalījās Dignājas, Rubenes,  un Ābeļu dramatiskie kolektīvi. Rubenes K.N. amatierteātrim- 

I. pakāpe, Dignājas dramatiskajam kolektīvam II.pakāpe un Ābeļu KN dramatiskajam kolektīvam -

I.pakāpe. Rubenes KN un Ābeļu TN dramatiskie kolektīvi tika izvirzīti uz reģionālo skati “ Gada 

izrāde”.                                                       

         Valsts, tradicionālie svētki un Latvijas simtgades pasākumi: politiski represēto atceres 

pasākums, baltā galdauta svētki, ģimeņu festivāls “ Mēs Latvijai”, sarīkojums “ Sens tik sens ir tas 

stāsts..” senioru aktīvās atpūtas diena, novada svētki un Simtgades Zaļumballe, sarīkojums 

”Simtgades ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa dzimtenē”, tikšanās ar simtgades romānu autori Daci 

Judinu un komponistu Artūru Nīmani, senioru diena, stipro ģimeņu godināšanas pasākums,   

zemnieku un uzņēmēju  balle, Valsts svētku pasākums un koncerts, gaismas akcija „ Sēlijas gaisma 

Latvijai”, Lāčplēša dienai veltīts pasākumu cikls novada  pagastos, tematiskas izstādes.  Kultūras 

iestādēs tika demonstrētas filmas no cikla “ Latvijai 100”. 
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10.3.attēls. XXVI Dziesmu un XVI deju svētki Rīgā. VPDK “ Deldze”. Vadītāja Daiga Geidāne 
 

Pagastu kultūras namos tiek organizēti lokālie pasākumi, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju 

svētki, tematiski sarīkojumi, izglītojošas aktivitātes, amatierkolektīvu koncerti un izrādes, 

vieskoncerti, viesizrādes, atpūtas un izklaides pasākumi dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem.  

Rubenes pagasta estrādē ģimeņu festivāls, mūzikas festivāls “ Mazā ziņģe”, Zasas pagastā tematisks 

pasākums “ Atnāc ar savu dziesmu”, pasākums-koncerts “ Ar ģitāru par dzīvi” Leimaņu pagastā, 

“Teātru karuselis” Kalna pagastā. 

 
10.4.attēls. Folkloras kopa “ Kāre” festivālā “ Baltica 2018” Rīgā. Vadītāja Inga Krasevska 
 

2016.gadā izveidota darba grupa Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšanai  novadā. 

Izstrādāts pasākumu plāns 2016.- 2021.gadam. Sadarbībā ar bibliotēkām pabeigts darbs pie novada 

kultūrvēstures materiālu digitalizācijas un novada ievērojamu personu aprakstu sagatavošanas. 

Turpinās Leimaņu pagasta iedzīvotāju uzsāktā foto akciju „Iepazīsti savu novadu”, kurā plānots 

iesaistīt vismaz 100 novada ģimenes novada skaistāko vietu atrašanā un popularizēšanā. 

Organizētas  dažādas rokdarbu un amatnieku darbu izstādes.  Ceļojošās izstādes novada pagastos - 

pārvietojamā foto izstāde,  „ Jēkabpils novada 100 sakoptākās vietas”, brīvdabas izstāde, veltīta 

zinību dienai “ Sarunas ar ziediem” Leimaņu pagastā. 
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10.3. Sporta pasākumi  

 
Jēkabpils novada organizētie sporta pasākumi 2018.gadā 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Norises 

 vieta 

Mēnesis/ 

datums 

1. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 1.posms Ābeļu pamatskolā 11.01.2018. 

2. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 2.posms Kalna pagasta kultūras nams, 

Dubultos 

26.01.2018. 

3. Sniega diena  Visās novada skolās Februāris, 

Marts 

4. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 3.posms Leimaņu tautas namā 16.02.2018. 

5. Jēkabpils novada atklātais Volejbola turnīrs vīriešu 

komandām 

Zasas vidusskolas sporta zāle 24.02.2018. 

6. Zemledus makšķerēšana Klaucāna ezerā 

Makšķerēšanas sacensību 1.posms 

Kalna pagasts, Klaucāna ezers 25.02. 2018. 

7. Hokeja turnīrs Rubeņu hokeja laukums 10.03.2018. 

8. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 4.posms Zasas kultūras namā 16.03.2018. 

9. Ģimeņu lieldienu galda spēļu turnīrs (Pasākums 

sadarbībā ar Kalna pagasta KN) 

Kalna pagasta kultūras nams, 

Dubultos 

02.04.2018. 

10. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 5.posms Dunavas pamatskolā 06.04.2018. 

11. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 6.posms Rubenes kultūras namā 20.04.2018. 

12. Nakts stratēģijas spēle “Cilvēks pievelk cilvēku” Zasas vidusskolas sporta 

laukuma un parka teritorija 

28.04.2018. 

13. Jēkabpils novada Zolītes čempionāta FINĀLS Dignājas pamatskolā 11.05.2018. 

14. Jēkabpils novada sporta svētki Dignājas pamatskolas sporta 

laukums 

26.05.2018. 

15. Makšķerēšanas sacensību 2.posms Daugavā Dignājas pagasts 26.05.2018. 

16. Ģimeņu festivāls “Radošā vasara”sporta aktivitātes Rubenes kultūras nama parks 

un estrāde 

27.05.2018. 

17. „Latvijas Veselības nedēļa” Veselības vingrošana 

pieaugušajiem 

Zasas vidusskolas sporta zāle 28.05.2018. 

18. „Latvijas Veselības nedēļa” Stafetes bērniem Zasas vidusskolas sporta zāle 30.05.2018. 

19. „Latvijas Veselības nedēļa” Nūjošanas festivāls Brodu veselības takā, Ābeļu 

pagastā 

01.06.2018. 

20. Aktīvās atpūtas un izklaides diena (Pasākums 

sadarbībā ar Dunavas KN) 

Dunavas pamatskolas sporta 

laukumā 

27.07.2018. 

21. Jēkabpils novada atklātais “Nakts turnīrs” strītbolā, 

pludmales volejbolā un florbolā 

Dunavas pamatskolas sporta 

laukumā 

17.08.2018. 

22. Jēkabpils novada Senioru aktīvā atpūtas diena Mežgale, Leimaņu pagasts 22.08.2018. 

23. Volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls Zasas vidusskolas sporta 

laukuma un parka teritorija 

25.08.2018. 

24. Olimpiskā diena Visas novada skolas Septembris 

25. Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu Visos novada pagastos 01.09.2018. 

26. Jēkabpils novada atklātais futbola kauss  Dignājas pamatskolas sporta 

laukumā 

15.09.2018. 

27. „Eiropas sporta nedēļa” vingrošanas nodarbība 

pieaugušajiem 

Zasas vidusskolas sporta zāle 27.09.2018. 

28. „Eiropas sporta nedēļa” sporta diena skolēniem Zasas vidusskolas sporta zāle 28.09.2018. 

29. Makšķerēšanas sacensību 3.posms Spiningošanā Priekulānu un Klaucānu ezeros, 

Kalna pagasts 

07.10.2018. 

30. Lāčplēša dienai veltīts skrējiens Ābeļu pagasts 14.11.2018. 

 

 

 



Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gadu  

60 
 

Citu organizāciju rīkotie sporta un veselību veicinošie pasākumi novada teritorijā 2018.gadā 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Norises 

 vieta 

Mēnesis/ 

datums 

31. Folkreisa un krosa komisijas kausa posmi, rīko 

biedrība „ALKO racing team” 

SK „Pilskalni”, Kalna pagasts 10.02.2018. 

32. “Tenisa klubs Noras” rīko septiņu posmu tenisa turnīru 

amatieru vidū Jēkabpilī un tuvākajā apkārtnē 

“Tenisa klubs Noras”, Ābeļu 

pagasts 

Jūnijs - 

Septembris 

33. Latvijas un Baltijas autokrosa čempionāts, folkreisa un 

krosa komisijas kausa posmi, rīko biedrība „ALKO 

racing team” 

SK „Pilskalni”, Kalna pagasts 7.-8.07.2018. 

34. Velobrauciens “Raiņa pirmais ceļojums”, rīko biedrība 

“Ūdenszīmes” 

Raiņa muzejs Tadenavā, 

maršruts Dunavas un Rubeņu 

pagastos 

04.08.2018. 

34. Jāšanas sporta sacensības „Ūsiņa kauss”, rīko biedrība 

„Ūsiņš” 

Zirgu stallis, biedrība ‘Ūsiņš’, 

Ābeļu pagasts 

11.08.2018. 

35. Jēkabpils novada atklātās sacensības orientēšanās 

sportā, rīko orientēšanās biedrība “Sēlijas mežs” 

Zasas vidusskolas sporta 

laukuma un parka teritorija

  

05.09.2018. 

36. Sēlijas kausa 3. posms motokrosā Mototrasē “Slīterāni”, 

Dignājas pagastā  

15.09.2018. 

37. Ģimeņu sporta diena un mazais pludmales volejbola 

turnīrs 

Vidsalā, Kalna pagastā 16.09.2018. 

 

Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Slimību profilakses un veselības veicināšanas Jēkabpils 

novadā” pasākumi 2018.gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Pasākums Norises 

 vieta 

Mēnesis/ 

datums 

38. Peldētapmācības nodarbības bērniem fizisko aktivitāšu 

veicināšanai 

Visās novada skolās  

(1.-4.klase 84 nodarbības) 

Februāris - 

Decembris 

39. Veselības vingrošanas ūdenī nodarbības pieaugušajiem 14 nodarbības Ilūkstes un 

Jēkabpils peldbaseinos 

Februāris - 

Decembris 

40. Apmācības veselīga uztura pagatavošanā ar nelieliem 

finansiāliem ieguldījumiem 

Ābeļu tautas nams, Ābeļu 

pagastā 

12.03.2018. 

41. Apmācības veselīga uztura pagatavošanā Ambulance-Aptieka, Zasas 

pagastā 

12.03.2018. 

42. Lekcija par Onkoloģijas profilaksi Leimaņu tautas nams, 

Leimaņu pagastā 

23.03.2018. 

43. 6 Lekciju un uztura olimpiāžu, nodarbību cikls 

bērniem 

Visās novada skolās Aprīlis -

Maijs 

44. Veselību veicinoša nometne bērniem Bērzgala pamatskola, Leimaņu 

pagastā 

08.-

12.08.2018. 

45. Sporta un veselību veicinošu pasākumu orgazinēšana – 

Veselības taka 

Mežgale, Leimaņu pagastā 22.08.2018. 

46. Sporta un veselību veicinošu pasākumu orgazinēšana - 

Nūjošanas pasākums 

Zasas pagastā 25.08.2018. 

47. Sporta un veselību veicinošu pasākumu orgazinēšana – 

Vingrošana ārpus telpām sadarbībā ar fizioterapeitu 

iepazīstot āra trenažierus 

Dignājas pamatskola, Dignājas 

pagastā 

17.09.2018. 

48. Lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem un 

aptaukošanās riskiem pieaugušajiem 

Kalna pagasta Kultūras nams, 

Dubultos 

18.10.2018. 

49. Lekcija par uzturu pieaugušajiem Dignājas iniciatīvu telpas, 

Vandāni, Dignājas pagastā 

07.11.2018. 

50. Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi Rubenes kultūras namā, 09.11.2018. 
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pieaugušajiem Rubenes pagastā 

51. Lekcija par Atkarību profilaksi pieaugušajiem Ābeļu tautas nams, Ābeļu 

pagastā 

12.11.2018. 

52. Lekcija par Onkoloģijas profilaksi Zasas kultūras nams, Zasas 

pagastā 

16.11.2018. 

53. Lekcija par psihisko veselību Sociālais aprūpes nams 

Mežvijas, Leimaņu pagastā 

23.11.2018. 

54. Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi 

pieaugušajiem 

Dunavas pamatskola, Dunavas 

pagastā 

23.11.2018. 

55. Lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību 

skolēniem 

Dignājas pamatskola, Dignājas 

pagastā 

29.11.2018. 

56. Lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību 

pieaugušajiem 

Dignājas pamatskola, Dignājas 

pagastā 

29.11.2018. 

 

2018.gadā norisinājās ikgadējie sporta pasākumi veselīga dzīvesveida un sporta attīstības 

nodrošināšanai iedzīvotājiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, kā arī tika piesaistīts 

finansējums no dažādiem projektiem, lai papildinātu tradicionālos pasākumus ar jauniem. Sporta un 

veselību veicinošas aktivitātes, norisinās katru mēnesi visa gada garumā un tajās piedalās mūsu un 

citu novadu iedzīvotāji jebkurā vecumā un fiziskajā sagatavotībā, kā arī tie ir pieejami bez maksas. 

Gads tradicionāli iesākās ar „Jēkabpils novada Zolītes čempionātu”, kas norisinājās visos novada 

pagastos un pēc izspēlētiem 6.posmiem labākie dalībnieki sacentās finālā Dignājas pamatskolā. 

Zolītes čempionātā 2018.gadā aizsākām jaunu tradīciju un pagastu komandas sacentās, lai izcīnītu 

“ceļojošo kausu”, kas šogad tika Zasas pagasta komandai. “Ceļojošajā kausā” tiek iegravēts gads un 

informācija par uzvarētāju komandu, kauss visu gadu glabājas pie uzvarētāju komandas un ir 

apskatāms publiski pieejamās telpās. Ziemā visas skolas piedalījās pasaules sniega dienā, kā arī 

Rubeņos sadarbībā ar hokeja klubu “Rubeņi” turpinājām popularizēt aktīvu sportu ziemas mēnešos 

un tikāmies atklātajā Hokeja turnīrā. Papildus hokeja turnīram visas dienas garumā norisinājās 

dažādas papildus disciplīnas – kērlings, ledus trase, sniega skulptūru festivāls utt. Februārī 

sadarbībā ar makšķernieku klubu “Bancāns” tika organizētas zemledus makšķerēšanas sacensības 

pirmais posms Kalna pagasta Klaucānu un Priekulānu ezeros. Nākamie posmi norisinājās 

spiningošanas disciplīnās maija un oktobra mēnešos. Februārī norisinājās volejbola turnīrs vīriešu 

komandām Zasas vidusskolas sporta zālē, un pie čempionu kausa tika mājinieku komanda “Ābeļi”. 

Arī šogad Jēkabpils novads piedalījās “Latvijas veselības nedēļā” un “Eiropas sporta nedēļā”, 

popularizējot nūjošanu, āra trenažieru pareizu izmantošanu, kā arī orgaizējot veselības vingrošanu 

pieaugušajiem un sporta pasākumus skolēniem. Ikgadējie “Jēkabpils novada sporta svētki” 

norisinājās Dignājas pagastā Daugavas svētku ietvaros un pulcēja ne tikai mūsu un citu novada 

sportistus, bet arī paralēli norisinājās pašvaldības darbinieku sporta spēlēs dažādas disciplīnās.  

Mūsu novada kultūras nami aktīvi iesaistās, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju dalību sporta 

pasākumos un tiek organizēti – ģimeņu festivāli, galda spēles, kā arī dažādas citas aktivitātes visai 

ģimenei. Dunavā “Nakts turnīrā” tika svinēti strītbola, pludmales volejbola, florbola svētki un šogad 

par pasākuma atmosfēru rūpējās DJ visas nakts garumā. Augusta beigās Zasā spēlējām volejbolu, 

kā arī piedalījāmies nūjošanas festivālā. Septembrī Dignājas pagastā norisinājās 2 gaidīti pasākumi, 

gan mūsu tradicionālais futbola kauss vīriešu komandām, kur 1.vietu izdevās noturēt mūsu 

mājinieku komandai “Dignāja”, kā arī turpat netālu mototrasē “Slīterāni” atgriezās motokrosa 

sacensības “Sēlijas kauss”. Lāčplēša dienai veltītais skrējiens 14.novembrī Ābeļos, tiek organizēts 

sadarbībā ar Jēkabpils ”Sporta centru” un šogad tika iekļauts Latvijas simtgadei veltīto pasākumu 

kalendārā, kā arī noslēdza 2018.gada Jēkabpils novada organizētos sporta pasākumus. 

Novada biedrības arī aktīvi organize dažāda mēroga sporta pasākumus motokrosa un autokrosa 

veicināšanā, kur jāpiemin biedrības - “ALKO Racing Team”, kas organizē folkreisa un autokrosa 

sacensības, biedrība “MK Zasa”, kas popularizē un aktīvi piedalās skijoringa sacensībās. Zirgu 

jāšanas sporta veida popularizēšanai biedrība “Ūsiņš” jau vairākus gadus rīko sacensības “Ūsiņa 

kauss” un ar nepacietību gaidam sporta manēžas atklāšanu 2019.gadā. Dignājas pagastā norisinājās 

motokrosa sacensības, ko organizēja sporta klubs “Slīterāni”, kā arī Jēkabpils novada pasākumos 
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aktīvi piedalās Makšķernieku klubs “Bancāns”, biedrība “HK Rubeņi”, orientēšanās klubs “Sēlijas 

mežs” un šogad Vidsalā norisinājās ģimeņu sporta svētki ko organizēja biedrība “EKO Selonia”.  

 

 
10.5.attēls. Sporta aktivitātes novada sporta svētkos Dignājā 
 

Dalība dažādos projektu konkursos papildina tradicionālos Jēkabpils novada sporta pasākumus 

ar jauniem. Kā vienu no apmeklētākajiem jāatzīmē “Ekspedīciju pa Jēkabpils novadu”, kas 

norisinājās 1.septembrī un pulcēja vairāk kā 20 komandas. Pasākums tika organizēts projekta 

“Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jēkabpils novadā” ietvaros. “Ekspedīciju pa Jēkabpils novadu” 

tiek plānots organizēt arī 2019.gadā.  

2018.gada aprīļa mēnesī Zasas pagastā norisinājās nakts stratēģijas spēle projekta “Jēkabpils 

novada jauniešu forums. Cilvēks pievelk cilvēku” ietvaros. Pasākuma ietvaros ar dažādu praktisku 

uzdevumu palīdzību tika veicināta dalībnieku sadarbība (komandas saliedēšana, laika un aktivitāšu 

plānošana, stresa menedžments, lokālās vides apzināšana un iekļaušana aktivitāšu plānošanā, un 

mērķu sasniegšana). Nakts stratēģijas spēlē jauniešu komandām bija sagatavotas dažādas misijas 

Zasas parkā, ko nakts tumsā bija jāizpilda.  

Kā viens no nozīmīgākajiem projektiem, kas veiksmīgi norisinās jau trešo gadu ir jāpiemin 

projekts Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības 

uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”, kura ietvaros Jēkabpils novada iedzīvotājiem tiek 

nodrošināti pasākumi: veselības vingrošana ūdenī pieaugušajiem; peldētapmācības nodarbības visās 

novada skolās; lekcijas par dažādām veselību veicinošām tēmām; nometnes bērniem, kā arī sporta 

pasākumi un ārstniecības personu konsultācijas. 

 

11. SOCIĀLAIS DIENESTS 

         Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt vai organizēt sociālos pakalpojumus atbilstoši 

klientu vajadzībām, sniegt sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un ieteikumus par 

tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves 

grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.  

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana, 

vienlaicīgi arī veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo 

personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.  

2018.gadā izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos, apstiprināts Jēkabpils novada Sociālā 

dienesta nolikums jaunā redakcijā, Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” nolikums jaunā redakcijā, 

sagatavotas dažādas atskaites, 2017. gada statistikas pārskats, kārtota dokumentācija ilgstoši 

glabājamo lietu nodošanai Valsts arhīvā un citi darba pienākumi. 
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       Novada sociālajā dienestā kopējais darbinieku skaits ir 16. No tiem- sociālā dienesta 

vadītāja, sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem, 6 sociālie darbinieki pagastos, 7 darbinieki 

sociālās  aprūpes namā “Mežvijas”, 1 aprūpētāja vecu cilvēku aprūpei mājās.2018. gadā Sociālajā 

dienesta strādāja 8 sociālā darba speciālisti. 

Sociālo darbinieku izglītība 7 darbiniekiem ir atbilstoši Sociālāspalīdzības un sociālo 

pakalpojumu likuma prasībām (SPSP likuma 10.panta pirmā daļa un 41., 42.pants).1 darbiniece 

apgūst zināšanas BPMA 3.kursā, Studiju programmā “Sociālais darbs”. Atvaļinājuma, slimības dēļ 

vai mācību dēļ promesošu darbinieku vienu dienu nedēļā aizvieto dienesta vadītājas norīkots cits 

darbinieks.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 „Prasības sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem” sociālā darba speciālisti 2018.gada laikā ir apmeklējuši profesionālās 

pilnveides kursus un mācības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. 

Sociālā dienesta sēdes notiek reizi  mēnesī. Sēdēs: 

• Sociālā dienesta vadītāja informē par aktualitātēm sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

jomā; 

• tiek organizētas kovīzijas par aktuālu sociālo gadījumu risināšanas gaitu.2018.gadā ir notikušas 

12 sociālā dienesta sēdes. 

  Lai iepazītos ar citu novada sociālo darbu, jūlijā sociālie darbinieki devās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Balviem, kur iepazinās ar Balvu novada Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas 

nodaļas darbību un darba organizāciju. 

Sociāla darbinieka pienākumos ietilpst sociālais darbs ar pieaugušām personām  pagastā, 

sociālā dienesta klientu apsekošana dzīvesvietā, sociālās situācijas izvērtējums ( arī VDEĀVK 

atbilstoši MK noteikumu prasībām), sociālo pakalpojumu organizēšana pieaugušām personām 

(aprūpe institūcijās, sociālas rehabilitācijas pakalpojumi), kopā ar sociālo darbinieku ar ģimenēm ar 

bērniem sociālais darbs ar riska ģimenēm, iztikas līdzekļu deklarācijas pieņemšana, atbilstības 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtēšana, pabalstu piešķiršana vai 

atteikšana, izmaksu sarakstu sagatavošana. 

   Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu tiek ievadītas un 

apkopotas datu bāzē programmā SOPA. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists 

sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā 

SOPA elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), izmantojot valsts 

un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniedzēja iesniegtos dokumentus.  Ievērojot 

klientu interešu konfidencialitāti un klientu datu aizsardzību, šai programmai ir piekļuve tikai 

sociālā dienesta darbiniekiem katram ar savu lietotāja vārdu un paroli.  

  2018.gadā sociālajā dienestā ir iesniegti un izskatīti 1379 iedzīvotāju iesniegumi par 

sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu pieprasīšanu, un sociālā dienesta sēdēs pieņemti 

1397  lēmumi par piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieprasīto sociālo palīdzību vai sociālos 

pakalpojumus. 

   Sociālais dienests, izvērtējot iedzīvotāju materiālo situāciju, izsniedz divu veidu izziņas: 

• par trūcīgas ģimenes (personas) statusu, 

• par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, 

2018.gadā ir izsniegtas 345 izziņas, t.sk.: 

• 278– izziņas par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, 

• 98 – par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 

   Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Jēkabpils 

novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 

novadā”  

    Sociāla darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem pienākumos ietilpst bērnu/ģimeņu 

vajadzību un sociālo problēmu noteikšana, to risinājums , klientu lietu veidošana, darbs ar datubāzi, 

risku novērtēšana ģimenēs ar bērniem,  sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu 
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izstrāde,  sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un realizēšana, atzinumu sagatavošana bāriņtiesai 

(2018.gadā Sociālais dienests iesniedza Jēkabpils novada bāriņtiesai 41 atzinumu), resursu un 

pakalpojumu piesaistīšana darba procesā,  starpinstitucionālās sadarbības veidošana.  

    2018.gadā veikts darbs ar 21 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj 

novārtā savus bērnus. Sociālais darbinieks  ar ģimenēm un bērniem strādāja pie tā, lai vecāki būtu 

atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām 

personām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši 

pavadītu savu brīvo laiku.  

     Sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm ar bērniem  ir  53 klientu lietās (tai skaitā 

nepilngadīgo likumpārkāpēju profilakses lietas). Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem 

sociālais dienests veic sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, Valsts 

probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm. 

 

Sociālā palīdzība 2018.gadā 

2018.gadā dažādi sociālās un materiālas palīdzības pabalsti ir tikuši izmaksāti EUR 133345 

apmērā, tos saņēmušas 675 personas.  

 

Sociālie pakalpojumi 2018.gadā 

    Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālos palīdzību, bet organizē vai administrē 

sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus. 

Gadījumos kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīvesvietā, dienests nodrošina 

pakalpojumu „Aprūpe mājās”. Kopumā gada laikā pakalpojums „Aprūpe mājās” tika nodrošināts 

6 pensijas vecuma personām. Pakalpojumu nodrošināja 1 aprūpētāja. Aprūpes mājās pakalpojuma 

nodrošināšanai izlietoti EUR 8408. 

   Sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, Mežgalē, Leimaņu pagastā pakalpojumus 2018.gadā 

saņēmušas 25 personas.  Uzturēšanas kopējās izmaksas sastāda EUR 111937. 2018.gadā palielināts 

sniegto pakalpojumu apjoms. 

    2018.gadā 4 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. Jēkabpils  novada  pensionāri un personas ar invaliditāti tiek ievietoti Krustpils novada 

pašvaldības pansionāta „Jaunāmuiža” un Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā. Kopumā, 

pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros 2018.gadā 

saņēmušas 30 personas (Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā- 10 personas, Krustpils 

novada pašvaldības pansionāta „Jaunāmuiža”-16  personas, Ģimenes aprūpes centrs “Saulstari”-1 

persona,  “Biedrība Cerību centrs” – 3 personas). Pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti EUR 85221. 

    Ar psihologa pakalpojumu Dienestā tika nodrošināts atbalsts 12 ģimenēm.  

   Jēkabpils  novada pašvaldība kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Eiropas sociālā fonda 

projektā „Atver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību. Projekta ietvaros var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 40 reizes bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir izstrādāts Individuālais atbalsta plāns un 20 reizes sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt viņu vecāki. 2018.gadā saņemti 4 iesniegumi no bērnu 

likumiskajiem pārstāvjiem par pakalpojuma piešķiršanu bērnam un likumiskajam pārstāvim. 4 bērni 

ar funkcionāliem traucējumiem  un divi bērnu likumīgie pārstāvji ir saņēmuši fizioterapijas 

pakalpojumu, un psihologa pakalpojumu,  2 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki apmeklēja 

vecāku atbalsta grupas nodarbības. Šīs nodarbības tiek apmaksātas no projekta līdzekļiem. 

   1 persona  ar garīga rakstura traucējumiem turpina saņemt Eiropas Sociālā fonda apmaksāto 

sociālo pakalpojumu-Jēkabpils dienas aprūpes centra pakalpojumu. Jēkabpils novada pašvaldība 

līdzfinansējuma starpības izdevumu segšanai izlietojusi EUR 558. 

Valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās saņem 3 personas ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  
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      Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā t.i. psihologa konsultācijas saņēmuši 5 

bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām un 13 bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centrā. Trim no gadījumiem kopā ar bērniem 

bija arī pavadošā persona– māte. Šie pakalpojumi tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, tos 

administrē Sociālais dienests. 

     Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu Sociālās 

integrācijas valsts aģentūra (SIVA) personām ar funkcionāliem traucējumiem darba spējas vecumā, 

politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem. 2018.gadā tika noformēti 8 iesniegumi (2 personas- ČAES avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieki, 2 politiski represētās personas un 4 personas ar funkcionāliem traucējumiem), kuri 

nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kura pēc dokumentu izskatīšanas, pieņem lēmumu par 

uzņemšanu rindā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas gaidīt 

gadu vai pat ilgāk. 

     Sociālais dienests turpina administrēt asistenta pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu 

pašvaldībā”. Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II 

invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) 

atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar 

invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem. 2018.gadā šo pakalpojumu izmantoja 30 personas ar 

invaliditāti, t.sk. divi bērni ar invaliditāti, 16 personas ar 1.grupas invaliditāti un 12 personas ar 

2.grupas invaliditāti. Pakalpojuma sniegšanu nodrošinājuši 30 asistenti. Katra mēneša pēdējā darba 

dienā asistentam ir jāiesniedz sociālajā dienestā atskaite par pakalpojuma sniegšanu, dati par 

pakalpojumu tiek ievadīti programmā SOPA. Pakalpojuma administrēšanu veic  sociālā dienesta 

darbiniece un grāmatvedības darbinieks. 

  2018.gadā tiek realizēta arī Eiropas Komisijas atbalsta vistrūcīgākajām personām pārtikas un 

pirmās nepieciešamības sadzīves preču paku un mācību līdzekļu paku izdale. Ik mēnesi tiek 

sastādītas un nosūtītas atskaites par paku saņemšanu un izdalīšanu. 

     Sociālais dienests regulāri  piedalās Jēkabpils novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 

grupas sēdes. Sēdēs grupas locekļi tiek informēti par dažādām aktualitātēm, kas skar bērnu tiesību 

ievērošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, tiek izskatīti individuāli gadījumi un konkrētās 

situācijās meklēti kvalitatīvākie risinājumi. 

    2018. gadā Sociālais dienests no dažādām institūcijām un iedzīvotājiem tika saņēmis 234 

vēstules. Veikta sarakste, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniegtas atbildes. 

    

12. KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM 

Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

Jēkabpils novada pašvaldība regulāri sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem, lai nodrošinātu 

novada iedzīvotāju informēšanu 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. 

2018. gadā veikta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 

- Laikrakstu „Brīvā Daugava” (interneta portālu bdaugava.lv); 

- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”; 

-Raidstaciju Jēkabpils „Radio 1” (interneta portālu radio1.lv); 

- Vidusdaugavas televīziju (interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv); 

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 2018. gada 

laikā ir ievietotas publikācijas par aktualitātēm Jēkabpils novadā. 

http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.delfi.lv/
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No reģionālajiem medijiem regulāru informāciju 

nodrošina faktiski visi, Vidusdaugavas televīzija speciāli 

Jēkabpils novadam veltītu sižetu sagatavo vismaz vienu reizi 

mēnesī; Radio 1 ziņas par Jēkabpils novada jaunumiem tiek 

raidītas reizi 2 nedēļās, ceturtdienās. 
 

Informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi” 

Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ļaudis un darbi” tiek izdots kopš 2009. 

gada oktobra. 2018. gadā ir iznākuši 10 izdevuma numuri, reizi mēnesī (izņemot apvienotos 

numurus janvārī/februārī un jūlijā/augustā). 

Pašvaldības informatīvajā izdevumā ir apkopota informācija par novada domes sēdēs 

izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, ieviešamajiem projektiem, kultūras, 

izglītības un citu sfēru aktuālajiem notikumiem. Izdevumā netiek publicēta komerciāla rakstura 

informācija. 

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm, iestādēm. 

2018. gadā izdevuma tirāža bija 1000 eksemplāri mēnesī. Izdevuma elektroniskā versija lasāma 

mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publikācijas un statistika”. Interesenti, kas pieteikušies 

pie sabiedrisko attiecību speciālista, to var saņemt arī digitāli, pa tiešo savā e-pasta kastītē. 2018. 

gadā šādu iespēju izmantoja 284 lasītāji. 
 

Mājas lapa – www.jekabpilsnovads.lv 

Jēkabpils novada mājaslapa ir 

izveidota 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 deviņu mūsu novada deputātu 

kontaktus; 

novada administrācijas darbinieku 

kontaktus un pieņemšanas laikus; 

pagasta pārvalžu adreses, tālruņus un 

speciālistu pieņemšanas laikus. 

Novada mājaslapā var iepazīties arī ar pašvaldības kopējo raksturojumu, pārvaldes struktūru, 

publisko pārskatu, budžetu, un amatpersonu atalgojumu, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un 

to aprakstiem. 

2016. gadā, sadarbībā ar Jēkabpils novada kultūras namiem un bibliotēkām, novada mājaslapā 

tika izveidota sadaļa “Latvija 100: Aktivitātes Jēkabpils novadā”, kurā bija iespējams sekot līdzi 

Latvijas simtgadei veltītajām aktivitātēm Jēkabpils novadā. Ļoti aktīvi šī sadaļa tika papildināta un 

izmantota tieši 2018.  – Latvijas simtgades gadā. 

Novada mājaslapā, sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ir apskatāmi visu novada domes sēžu 

protokoli, pieņemtie Saistošie noteikumi, nolikumi un noteikumi, kā arī vispārēja informācija par 

pašvaldību. Mājaslapas labajā malā pieejamas 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 sadaļā “Kultūra”, 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 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
www.jekabpilsnovads.lv
http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=9881
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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” var uzzināt par novada biedrībām un interešu apvienībām. Aicinām ikvienu 

biedrību un nodibinājumu sekot līdzi sadaļā iekļautajai informācijai, un iesniegt labojumus. Sadaļā 

„Aktualitātes” tiek ievietota informācija par aktuālajiem notikumiem pašvaldībā – domes un 

komiteju sēdēm, sabiedriskajām apspriešanām, kultūras, sporta, nevalstiskā sektora pasākumiem. 

Sadaļā „Vide” izvietota novada dižkoku karte. Sadaļā “Jauniešiem” var iepazīties ar dažādu 

jauniešiem saistošu informāciju, bet sadaļā “Sports” –ar pieejamo sporta infrastruktūru novadā. 

Sadaļā “Veselība” pieejama informācija par novada ārstniecības iestādēm un veselības projekta 

aktualitātēm. 

Tuvākajos gados plānots pilnveidot mājaslapas struktūru, aktualizēt dizainu un padarīt to ērtāk 

lietojami dažādās viedierīcēs. 

 

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 2018. gadā. 

Lapu vairāk apmeklē sievietes (75,8%, vīrieši - 24,2%). 2018. gadā 

lapa turpinājusi sasniegt līdz pat 5759 unikālu skatījumu nedēļā. 

Vispopulārākās joprojām ir tieši attēlu galerijas. Uz 2018. gada 31. 

decembri lapai regulāri sekoja 1513 cilvēki, kas ir par 6 vairāk nekā pērn. 

2018. gadā sekotāju skaits palicis teju nemainīgs – ap 1500, tātad 

sasniegts maksimālais regulāro interesentu loks. 

 

 

 

 

 

http://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/
http://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/
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2. Novada Twitter profils 

2014. gadā līdz ar draugiem.lv lapu tika izveidots arī novada Twitter 

konts. Šajā kontā dublējas novada draugiem.lv lapā publicētā informācija, kā 

arī nereti tiek ievietotas bildes, pa tiešo no pasākumiem, vai skati no novada 

dzīves. 2018. gadā konta aktivitāte pierimusi, būtiskas izmaiņas nav 

notikušas, pieaudzis vien regulāro sekotāju skaits (līdz 375). 

3. Novada YouTube kanāls 
 

2014. gadā tika izveidots arī Jēkabpils novada YouTube konts, kurā ik pa laikam tiek ievietoti 

dažādi ar novadu saistīti videoklipi. 2018. gadā kanālu abonēja lietotāji. Populārākais videoklips 

skatījumu skaita ziņā 2018. gadā bija novada jauktā kora “Putni” uzstāšanās Gadsimta garākajā 

līgodziesmā, populārākais skatīšanās ilguma ziņā – koncerta “Ar ģitāru par dzīvi” Leimaņos 

ieraksts. 
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4. Facebook lapa “Jēkabpils novada jaunieši” 

Lai veicinātu informācijas apmaiņu ar novada jauniešiem, 2016. 

gada 14. aprīlī tika izveidota lapa sociālajā tīklā Facebook: 

https://www.facebook.com/jekabpilsnovadajauniesi/. Šajā lapā tiek 

ievietota informācija ne tikai jauniešiem, bet arī dažādas svarīgas 

ziņas, kurām būtu nepieciešama plašāka auditorija, piemēram, darba 

sludinājumi, aicinājumi uz aptaujām u.tml. 2018. gada sākumā lapai 

bija 293 sekotāji, gada beigās - jau 403. Izveidots arī sociālā tīkla 

Instagram konts “jekabpilsnovadajauniesi”. 

Sabiedrisko pasākumu rīkošana iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai 

1. Iedzīvotāju sapulces 

 

2018. gada februāra mēnesī tika rīkotas novada iedzīvotāju sapulces ar priekšsēdētāja, 

izpilddirektora, administrācijas speciālistu, pagasta pārvalžu vadītāju un Lauku atbalsta dienesta 

darbinieku piedalīšanos. 

Sanāksmēs tika runāts par aktualitātēm lauksaimniecībā, par izmaiņām nodokļu likumdošanā un 

šī gada platību maksājumos, par pašvaldībā paveikto, par budžetu, īstenotajiem būvdarbiem, 

remontdarbiem, projektiem, tika uzklausītas iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumi, kā arī atbildēts uz 

dažādiem jautājumiem. 

2018. gada nogalē iedzīvotāji tika aicināti uz sanāksmēm par Jēkabpils novada attīstības 

programmas 2019.-2025. gadam izstrādi. 

 

2.Jēkabpils novada pašvaldības NVO 2018. gada iniciatīvu konkurss 
 

Jēkabpils novadā joprojām ļoti aktīvs ir tieši nevalstiskais sektors, kas spēlē lielu lomu ikviena 

iedzīvotāja aktivitātes veicināšanā. Arī 2018. gadā nevalstiskās organizācijas (NVO) novadā 

realizēja vairākas aktivitātes. 

https://www.facebook.com/jekabpilsnovadajauniesi/


Jēkabpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018. gadu  

70 
 

Lielu atbalstu ikviena NVO varēja saņemt, piedaloties novada pašvaldības rīkotajā konkursā, kas 

tika rīkots nu jau devīto gadu. Kopā tika saņemti 7 pieteikumi, kuru kopējā pieprasītā finansējuma 

summa sastādīja 4565 eiro. Konkursa mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi 5000 eiro, līdz ar to bija 

iespējams atbalstīt visus projektus. Vienam no tiem nedaudz samazināts finansējums, jo dažas no 

projekta tāmē norādītajām pozīcijām neatbilda konkursa nolikumam. 

Rezultātā tika atbalstīti visi 7 projekti: 
           12.1.tabula 

NVO iniciatīvu konkursa rezultāti 2018.gadā 
 

Nr. 

p.k. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums Pašvaldī

bas 

finansēju

ms EUR 
1.  biedrība «Akācija Plus»    Latvju zīmes rotājas 700 
2.  biedrība “EKO Selonia” Bērnu rotaļu laukuma izveide Vidsalā un 

ģimeņu sporta svētki 

700 

3.  biedrība «Cerību logi»  Atpūtas vietas “Sapņu kalniņš” ierīkošana 700 
4.  biedrība «Ūdenszīmes»  Pļava san 700 
5.  biedrība «Noskaņa»  Mēs-savam pagastam 647 
6.  Biedrība”Cirkuži” Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā! 565 
7.  biedrība «ALKO Racing Team» Sporta kompleksa “Pilskalni” vizuālā tēla 

popularizēšana 

500 

 

Iedzīvotāju pieņemšana 
 

Būtiskas iedzīvotāju pieņemšanas funkcijas tiek nodrošinātas pagastu pārvaldēs, kur pieejami 

sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa, lauku konsultanta pakalpojumi, kā arī iespējas iesniegt 

dokumentus un veikt norēķinus pie klientu apkalpošanas speciālista. 

Novada vadība iedzīvotājus pieņem Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. Pieņemšanas laiks noteikts 

trešdienās, no 13:00 – 16:00.  

Šeit atrodas vadītāji Lietvedības, Finanšu un ekonomikas, Īpašumu apsaimniekošanas un 

pakalpojumu sniegšanas nodaļām, Izglītības un kultūras pārvaldei; darbojas juriskonsults. 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 Ābeļu pagasta pārvaldes telpās, Aldaunes ielā 13, Brodos. 

Jauniešu telpās Zasā (Zaļā iela 10), 2.stāvā klientus pieņem sporta pasākumu organizators, 

jaunatnes lietu speciālists un informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists. 

Rubenes pagasta pārvaldes ēkā, adrese: “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts, darbojas Jēkabpils 

novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centrā var saņemt valsts 

iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem. 

 Plašāka informācija par kontaktiespējām un pieņemšanas laikiem pieejama Jēkabpils novada 

pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Kontakti”. 
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13. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 

2018. gada 25. maijā stājās spēkā ES regula par datu aizsardzības prasībām. Novada dome 

ieguldīja līdzekļus gan datu aizsardzības speciālista, gan darbinieku apmācībā datu aizsardzībā. 

Praktiski gada laikā tika apmācīti gandrīz visi speciālisti un vadītāji datu aizsardzībā un veikti 

kontroltesti. 

Tika veikts arī audits datu aizsardzības prasību nodrošināšanai, ko sniedz ārpakalpojumu 

sniedzējs Lattelecom. 

2018. gadā tika veiktas darbības, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu – apstiprināts nolikums 

un sadalītas atbildības un pienākumi, diemžēl netika aktualizēts korupcijas novēršanas plāns, kuram 

ir beidzies termiņš. 

Novada dome izveidoja darba grupu novada administratīvo  un iestāžu struktūru 

izvērtēšanai.2018. gadā tika pieņemti lēmumi par 4 bibliotēku likvidēšanu un to vietā 

struktūrvienību izveidi pie pagasta bibliotēkām, pārstrādāti bibliotēku nolikumi. 

2019. gadā tika pieņemts lēmums par kultūras un tautas namu reorganizāciju, izveidojot vienu 

iestādi – Kultūras pārvalde, iekļaujot tajā arī novada “Sēļu prasmju muzeju” un amatniecības centru 

“Rūme”, kā arī administrācijas darbiniekus – sporta organizators, jaunatnes lietu speciālists. 

Darba grupa savu darbību nav noslēgusi un seko līdzi administratīvās reformas aktualitātēm un 

virzieniem. 

Dome ir lēmusi arī par organizatoriskiem un izglītības iestāžu struktūras jautājumiem. Ir 

izveidots internāts pie Zasas vidusskolas ar 33 audzēkņu piepildījumu. 2019. gadā ieplānota 

dienesta viesnīcas – dzīvokļa izveide skolotājiem. 

Pieņemts lēmums par pirmsskolas grupu izveidi un paplašināšanu jeb izbūvi Ābeļu pagasta 

administratīvajā ēka  

2019. gadā saskaņā ar nolikumu tiks veiktas darbības iekšējā audita darbā, kas iepriekš netika 

darīts. 

2018. gada tika veiktas darbības, lai ģimenes ārsta praksi Dunavā un Dignājā, kur neizdodas 

piesaistīt ģimenes ārstu, aizvietot ar pašvaldības izveidotiem feldšerpunktiem. 
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SIA  " Pagrabnieces Auditoru Birojs"

 
Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 

laiks Nr.5b/18 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Jēkabpils novada domei 

Mūsu atzinums par  finanšu pārskatu 

Esam veikuši Jēkabpils novada pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata 

revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2018. gada 31. decembra  pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2018. gada  pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības  pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības  naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

  grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, 

  finanšu pārskata skaidrojumu. 

Mūsuprāt, pievienotais  finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jēkabpils novada 

pašvaldības  finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un  

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 

2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem 

finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk – 

ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 

izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu 

pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas 

pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par  finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs 

nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas 

ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.  
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Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, 

izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no mūsu 

zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās 

darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par 

šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots  finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības 

lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par  finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības 

viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot  finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne 

kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot  finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību 

un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās 

darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības 

izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata 

sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka  finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai 

krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. 

Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar 

ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai 

kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas 

kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo  finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 

saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka  finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ 

izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 

augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 
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slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 

nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 

uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 

skaidrojumus pielikumā, un to, vai  finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos 

darījumus un notikumus; 

 mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 

pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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LEMUMS

2019.gada 25.aprllr Nr.125

Protokols Nr.8, 17.Punkts

Par Jekabpils novada pa5vatdlbas gada pirskata par 2018.gadu apstiprinlSanu

A.Lemaka, J.Subati4S, I.Da4ifevida

pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem "Par paivaldTbam", 2l.panta pirm6s

dafas 2.punktu, "Par budZetu un finan5u vadrbu", "Par pasvaldTbu budZetiem",

JEkabpils novada dome NOLEMJ:

L Apstiprin5t JEkabpils novada pa5valdrbas finan5u plrskata par 2018'gadu bilances

kopsummu 16832210 EUR ar skaidrojumiem - Pielikums Nr' 1'

2. Apstiprinat Jckabpils novada finan5u parskata par 2018.gadu budZeta izpildes rezult6tu

+1 108530 EUR - Pielikums Nr'2.
3. Apstiprin6t Jckabpils novada finanSu pdrskata par 2018.gadu vadlbas zi4ojumu - Pielikums

Nr.3.

Domes priek5scdEtaja vietniece A.Lemaka
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