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Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja uzruna 
 

Pirmais otrās simtgades gads aizsākās ar lielām bažām, jo pēc 13. 
Saeimas vēlēšanām ilgstoši netika apstiprināta valdība un pieņemts valsts 
budžets. Jēkabpils novada pašvaldība riskējot pieņēma budžetu uz valsts 
provizorisko aprēķinu pamata, ka solījumi piepildīsies. Risks attaisnojās – 
pašvaldībai budžeta pieņemšana noritēja savlaicīgi un deva pozitīvus 
rezultātus. 
Līdz ar jaunās valdības apstiprināšanu, aizsākās Administratīvi teritoriālā 
reforma, kura sāka ieviest savas korekcijas. Pašvaldībām liedza aizņemties 
līdzekļus valsts kasē, ja tas nebija saistīts ar Eiropas projektu apguvi. 
Jēkabpils novada pašvaldība veiksmīgi piesaistīja Eiropas fondu un 
programmu līdzfinansējumu, piemēram, tika īstenots meliorācijas projekts 

Dunavas pagastā par kopējo summu 300 000 eiro; Sēlijas prasmju muzeja labiekārtošana par 
summu 120 000 eiro; Zasas parka labiekārtošana par vairāk nekā 50 000 eiro un ELFLA fonda 
ietvaros sakārtots ceļš Ābeļu pagastā par kopējo summu 70 000 eiro – 420m garam ceļa posmam 
veikta dubultā apstrāde, lai vietējam uzņēmējam uzlabotu piekļuvi ražošanas ēkām. 
2019. gadā notika izmaiņas vadības sastāvā. Pēc ilggadēja darba pašvaldībā, pensijā devās 
izpilddirektors Jānis Subatiņš, un darbā tika pieņemta Gunta Dimitrijeva, kura pārzina novada 
darbību no iepriekšējās pieredzes projektu speciālista amatā. Tika izveidota Kultūras pārvalde, 
samazinot darbinieku skaitu no 7 uz 5 kultūras darbiniekiem, klāt piesaistot sporta organizatoru, 
jauniešu lietu speciālistu, muzeja vadītāju un sēļu sētas “Rūme” vadītāju. Tika apvienoti atsevišķi 
budžeti vienā kopīgā, kas ļauj labāk plānot lielāku pasākumu organizēšanu un līdzekļu 
izlietojumu. Nozīmīgākais jaunizveidotās Kultūras pārvaldes organizētais pasākums bija 7.Sēlijas 
Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā” Ābeļu pagasta estrādē, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 
pašdarbnieku no 8 novadiem un viesmākslinieki. Pasākuma kopējās izmaksas sastādīja 30 000 
eiro. Arī citu kultūras pasākumu kvalitāte un apmeklētība uzlabojās. Rubeņu pagastā renovēta 
estrāde, kurai tika izlietoti 120 000 eiro.  
Turpinājās darbs pie skolu optimizācijas. Tika pieņemts lēmums par Dunavas pamatskolas 
slēgšanu un pievienošanu Dignājas pamatskolai, Dunavā saglabājot tikai pirmsskolas izglītības 
programmas mācību procesa realizāciju. Brodu ciematā tika atklāta Ābeļu pamatskolas 
pirmsskolas izglītības iestāde 30 bērniem, kuras izveidē ieguldīti 230 000 eiro. Izlīdzinājies 
skolēnu skaits, kuri mācās citos novados, un citu novadu bērni Jēkabpils novadā. Pašvaldība 
turpināja nodrošināt visus skolēnus, visās vecuma grupās ar brīvpusdienām.  
Liela uzmanība tika pievērsta ģimenes ārstu prakšu vietām. Dunavā izremontētas telpas ārsta 
praksei un aptiekai, kurās ieguldīti vairāk nekā 60 000 eiro. Izremontētas telpas arī Dignājas 
pagasta Vandānos un Zasā. Sakarā ar ģimenes ārstu trūkumu, Dunavā un Vandānos tika atklāti 
feldšerpunkti, pieņemti darbā divi darbinieki uz 0,5 slodzi katrs, par darba samaksu noslēdzot 
līgumu ar Zemgales veselības norēķinu centru. 
Turpinājās darbi pie ceļu infrastruktūras sakārtošanas. 35 000 eiro tika ieguldīti ceļu sakārtošanai 
Rubeņu pagastā. Kalna pagasta Dubultu ciemā vienam ceļam tika veikta dubultā apstrāde un 
iztērēti vairāk nekā 30 000 eiro, tā uzlabojot dzīves apstākļus ciemata iedzīvotājiem.  
Veikta apgaismojuma uzstādīšana Leimaņu pagasta Mežgales ciemā un Kalna pagasta Dubultu 
ciemā. Kopā ieguldīti vairāk nekā 60 000 eiro. Uzlabojās komunālās saimniecības darbība. Pirmo 
reizi pēdējos gados nepieauga komunālie parādi visā novada teritorijā. Cik bija aprēķināts, tik 
iekasēts. 
2019. gadā tika uzsākta Administratīvi teritoriālā reforma, kuru iecerēts realizēt ar 2021. gada 1. 
jūniju. Jau šobrīd pašvaldībām ir daudzi ierobežojumi saistībā ar naudas līdzekļiem. 
Samazinājušies Eiropas projekti, kurās var piedalīties mazās pašvaldības. Finanšu līdzekļu un 
līdzfinansējuma trūkums daudzām iecerēm neļaus īstenot pašvaldības attīstības programmu. 
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Pašvaldības darbiniekiem pieaug stress par nākotni, daudzi raugās meklēt citas darbavietas. Tas 
var radīt situāciju, ka pašvaldībā trūks kvalificētu darbinieku. 
Pašvaldības darbība vērsta uz Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
Stratēģiskajā daļā izvirzīto vidēja termiņa uzstādījumu un Rīcības plānā iekļauto rīcību 
nodrošināšanu. Novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam apstiprināta ar 2018. gada 27. 
decembra novada domes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16, 19. punkts).  
Jēkabpils novada pašvaldības finanšu politika ir vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības 
nodrošināšanas, attīstības plānu pēctecības un budžeta līdzekļu efektīvas izmantošanas principu 
ievērošanu. Pašvaldības funkciju finansēšanas avots ir pašvaldības budžets. Lai nodrošinātu 
likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi un sabalansētu 
ieņēmumus ar izdevumiem, pašvaldībai ir noteikta budžeta veidošanas, izpildes un kontroles 
kārtība. 
Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti zināmās Latvijas finanšu institūcijās – trīs komercbankās 
un Valsts kasē. Pašvaldības vienīgais finanšu kreditors ir Valsts kase, kas kreditē ilgtermiņa un 
īstermiņa finanšu darījumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Uzņemoties 
saistības, pašvaldība izvērtē spēju tās atmaksāt un nosacījumus, ka ņemt aizņēmumus un sniegt 
galvojumus, atļauts tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajiem mērķiem un apjomā, 
kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Uz 2019. gada 31. decembri pašvaldībai nav kavētu 
aizņēmumu atmaksu. 
Pašvaldības saistību apjoms uz pārskata perioda beigām sastāda 6.57 % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem, kas norāda uz pašvaldības pietiekamu finanšu kapacitāti, lai piesaistītu aizņēmumu 
līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīciju projektu līdzfinansēšanai. Saskaņā 
ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, to atmaksas grafikiem no iepriekšējos gados 
saņemtajiem kredītlīdzekļiem, pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte jaunu projektu 
īstenošanai.  
Gada nogalē parādījās informācija par COVID-19 vīrusu Ķīnā, kurš varētu izplatīties pa visu 
pasauli ar neprognozējamām sekām, tā radot lielus zaudējumus ekonomikā.  
Novada attīstībai ir būtiski sagatavot konkurētspējīgus projektus ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzfinansējumu, sekmīgi tos realizēt, jo budžeta ieņēmumi ir nepietiekami 
kapitālieguldījumiem un infrastruktūras straujākai attīstībai. 

 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs A.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 uz 01.01.2019., meži Jēkabpils novadā sastāda lielāko teritorijas daļu – 
50,31% (45484 ha), lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 36,31% (32823 ha), purvi – 3,81%, 
krūmāji – 1,61%, ūdens – 3,26%, ceļi – 1,82%, apbūve – 0,98%, pārējā zeme – 1,90 %. Zemes 
kopplatība ir 90405,6 ha (VZD Zemes pārskata dati). 

Novada investīciju vides pievilcības novērtējuma indekss ir 0,45876, kur dzīves vides 
kvalitātes ziņā atrodamies ranga 12. vietā, infrastruktūras jomā ranga 35. vietā, pārvaldības jomā 
44. vietā. 
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Pašvaldības teritorijas attīstības līmeņa indekss 2018. gadā ir - 0,673 un atrodamies ranga 86. 
vietā (VRAA dati). 
 

Attālumi no administratīvā centra Jēkabpilī līdz: 
 

 

 

 

 

 

1.1. attēls 1: Attālumi no Jēkabpils novada Latvijā. 

 
Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā 

 
Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informācijas 

uz 2020. gada 2. janvāri Jēkabpils novadā 
dzīvesvietu reģistrējuši 4478 iedzīvotāji. 
Iedzīvotāju sadalījuma pa pagastiem ir sekojošs: 
Ābeļu pagastā – 890, Dignājas pagastā – 445, 
Dunavas pagastā – 544, Kalna pagastā – 517, 
Leimaņu pagastā – 409, Rubenes pagastā – 890, 
Zasas pagastā – 783 iedzīvotāji. No visiem 
Jēkabpils novadā reģistrētajiem iedzīvotājiem 
51% ir vīrieši un 49% sievietes. 

 

 
1.1. attēls 2: Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novada pagastos. 
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Uz 2020. gada 2. janvāri Jēkabpils novadā 
iedzīvotāju dabiskais pieaugums joprojām bija 
negatīvs -144 jeb 3.11% no kopējā iedzīvotāju 
skaita, un tas turpina samazināties, tomēr nav 
straujāks kā iepriekšējos gados.  

 
2019. gadā piedzimuši un deklarēti Jēkabpils 

novadā 39 bērni, no tiem 18 meitenes un 21 zēns. 
Ja salīdzina ar iepriekšējo (2018.) gadu, tad 
meiteņu skaits ir nemainīgs – 18, bet zēni  

piedzimuši divas reizes vairāk.  

 
Nodarbinātība  

 
2019. gada decembrī reģistrēto bezdarbnieku 

skaits Jēkabpils novadā bija 165 jeb 6,0%, no kuriem 78 ir 
sievietes un 87 ir vīrieši, reģistrēto bezdarba līmeni valstī - 6,2% 
un Zemgales reģionā - 4,8%.  No reģistrēto bezdarbnieku skaita 
sadalījumā pēc bezdarba ilguma 3 gadi un vairāk -10 
bezdarbnieku, 1-3 gadi – 30, 6-12 mēn. – 31, bet visvairāk - 94 ir 
bezdarbniekiem, kuru bezdarba ilgums ir līdz 6 mēnešiem. 
Reģistrēto bezdarbnieku izglītības līmenis 13 ir augstākā izglītība, 
65 – profesionālā izglītība, 44 – vispārējā vidējā, 38 – 
pamatizglītība, 5 – zemāka par pamatizglītību. 

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati, laika 
posmā no 2017. gada Jēkabpils novada teritorijā bezdarbnieku 
skaits ir mainīgs: 2017. gadā – 172 reģistrēti bezdarbnieki, 2018. 
– 177, 2019. – 165. 

 
Dati no Nodarbinātības valsts aģentūras: 2017., 2018., 2019. gada 31. decembris 

 

 

1.2. Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos 

 

5,9%

6,3%

6,0%

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

Bezdarbnieku skaita dinamika

2017 2018 2019

5326

5182
5069

4902

4744
4622

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Iedzīvotāju dinamika 2014 - 2019

Iedzīvotāju dinamika 2014 - 2019



Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada pārskats     8  

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 Nr23/2014 „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.  

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.  

2019. gadā notikušas 19 domes sēdes, tai skaitā 7 ārkārtas. Domes sēdēs pieņemti 436 
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 2019. gadā – 0, izskatīto jautājumu skaits – 0.  
Apvienoto komiteju sasaukto sēžu skaits 2019. gadā – 13, izskatīto jautājumu skaits – 391.  
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sasaukto sēžu skaits 2019. gadā – 0, izskatīto 

jautājumu skaits – 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2.2. attēls 1: Jēkabpils novada domes deputāti 2019. gadā (uz 31.12.2019.) 
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ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Kaspars Štolnieks

Jēkabpils reģionālā partija

Mārtiņš Līcis

Centriskā partija LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Reinis Balodis

Centriskā partija LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Juris Ratnieks

Vēlētāju apvienība “Savam 
Novadam”

Ieva Jase

Centriskā partija LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Gints Audzītis

Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/ 
LNNK”

Anita Lemaka

Latvijas Zaļā partija
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Komitejas 
 

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. 
• 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. 

 

 
  

Finanšu
Priekšsēdētājs -
Aivars Vanags

Vietniece - Anita 
Lemaka

Locekļi:

Gints Audzītis, Juris
Ratnieks, Kaspars
Štolnieks, Ieva
Jase, Baiba Čākure,
Reinis Balodis,
Mārtiņš Līcis

Sociālo, 
izglītības 

un kultūras 
Priekšsēdētājs -

Gints Audzītis

Vietnieks - Juris 
Ratnieks

Locekļi:

Anita Lemaka, 
Baiba Čākure

2.2. attēls 2: Domes pastāvīgās komitejas 2019. gadā 
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Domes komisijas, darba grupas 2019. gadā 

 
Interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales 

komisija 

Administratīvā komisija Iepirkuma komisijas 

Rainelda Muižniece 
Ligita Pētersone 
Baiba Čākure 
 

Anita Lemaka 
Gints Audzītis 
Ingrīda Irbe 
Rita Baltaruņķe 

Maruta Cankale 
Gunta Dimitrijeva 
Inita Nereta 
Reinis Balodis 
Airīte Liepiņa 
Ilvija Daņiļeviča 

Apbalvojumu piešķiršanas 
komisija 

Izsoles komisija Komisija, darījumiem ar 
lauksaimniecības zemes 

iegūšanu īpašumā 
Aivars Vanags 
Gints Audzītis 
Mārtiņš Līcis  
Gunta Dimitrijeva 
Laura Aišpure 

Anita Lemaka 
Ingrīda Feldmane 
Ligita Pētersone 
Viktorija Rāviņa 
Gunda Cērmūkša 

Aivars Vanags 
Ingrīda Feldmane 
Gunda Cērmūkša 
Viktorija Rāviņa 
Gita Loča 
 
 
 
 

Attīstības un plānošanas 
darba grupa 

Izglītības, kultūras un sporta 
konsultatīvās darba grupa 

Medību koordinācijas 
komisija 

Aivars Vanags 
Kaspars Sēlis 
Ina Sēle 
Jānis Kudliška 
Aigars Līcis 
Ieva Jātniece 
Daina Alužāne 
Anita Ozoliņa 
Anastasija Krasutina 
Līva Stašule 
Gunda Cērmūkša 

Inta Tomāne 
Baiba Čākure 
Līga Lācīte 
Ilona Kantāne 
Endija Urbāne 
Anda Ķiploka 
Anda Svarāne 
Ieva Jātniece 
Juris Gaigals 
Dace Grigorjeva 
Laura Aišpure 
Arnita Pore 

Andris Baltaruņķis 
Andris Sēlis 
Aldonis Utināns 
Baiba Daģe 
Judīte Podniece 
Gunārs Rubins 
Juris Čaupjonoks 
 

Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības darba grupa 

Vēlēšanu komisija Nekustamā īpašuma 
jautājumu komisija 

Ina Gusāre 
Solvita Krūmiņa 
Larisa Zeltiņa 
Anda Ķiploka 
Sergejs Ostrovskis 

Sarmīte Vanaga 
Lolita Matuseviča 
Ina Sēle 
Vilnis Stūrītis 
Aiga Mikušāne 
Pārsla Grandāne 
Inita Zaharevska 

Ingrīda Feldmane 
Viktorija Rāviņa 
Gunda Cērmūkša 
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Komisiju un darba grupu darbība 2019. gadā 
 

2019. gadā 9 komisijās un 2 darba grupās kopumā tika sasauktas 195 sēdes un izskatīto 
jautājumu skaits 269 izskatīto jautājumu skaits. 

 
Nr. 
p.k. 

Komisijas nosaukums Sēžu skaits Izskatīto 
jautājumu 

skaits 

1. Administratīvā komisija 9 14 

2. Apbalvojumu piešķiršanas komisija 2 2 

3. Izsoles komisija 27 27 

4. Iepirkuma komisija 88  
(26 iepirkumi) 

86 

5. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju 
sadales komisija 

2 2 

6. Darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā 22 40 

7. Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija 28 55 

8. Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 9 9 

9. Medību koordinācijas komisija 0 0 

10. Jēkabpils novada izglītības, kultūras un sporta konsultatīvās 
darba grupa 

2 2 

11. Jēkabpils novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupa 

6 32 

 

2.3. Padotībā esošās iestādes un struktūrvienības 
 

 
 

Jēkabpils novada pašvaldības 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 pārvalde; Jēkabpils novada Kultūras 
pārvalde; juriskonsults; Ābeļu pagasta pārvalde; Dignājas pagasta pārvalde; Dunavas pagasta 

Jē
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d
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e

Komisijas

Domes priekšsēdētājs 
+ vietnieks

Izpilddirektors

Administrācija

Iestādes

KapitālsabiedrībasKomitejas

Bāriņtiesa (Pilna versija pašvaldības struktūrai 

pievienota publiskā pārskata pielikumā) 
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pārvalde; Kalna pagasta pārvalde; Leimaņu pagasta pārvalde; Rubenes pagasta pārvalde; Zasas 
pagasta pārvalde. 

 
Pagastu 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. 

 

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. tabula 1: Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības un piederošās kapitāla daļas. 

 

2.4. Personāls  
 
Cilvēkresursu profesionālās un 

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

 Jēkabpils novada pašvaldībā, 
pārvaldēs un iestādēs 2019. gadā 
strādājošo skaits - 455 darbinieki (arī 
nepilnas slodzes, sezonas darbinieki, 
līgumdarbos nodarbinātie). 

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. 
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2.4. tabula 1. Strādājošo sadalījums pa vecuma grupām 

2019. gadā. 
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Pašvaldībā strādā visu vecumu grupu pārstāvji: 1 – līdz 20 gadiem, no 20 līdz 30 gadiem – 22, 
vecumā no 30 līdz 40 – 54 darbinieki, no 40 līdz 50 gadiem – 90, no 50 līdz 60 gadiem – 197 
darbinieki, no 60 līdz 70 gadiem – 86 darbinieki, vairāk par 70 gadiem – 5.  

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana – mācīšanās 2020. gadā (2 bibliotekāri profesionālās 
pilnveides kursos, 14 speciālisti vienas dienas semināros, 1 speciālists profesionālās pilnveides 
mācībās IT jomā, atbalsts pašvaldībā strādājošiem studentiem); 

Pašvaldības speciālistu kopīgās informatīvās apmācību dienas:  
2019. gada septembrī – fizisko personu datu aizsardzība, IT drošība, iepirkumi, t.sk. EIS. 

 

2.5. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības darba īstenošanai  
 
Jēkabpils novada pašvaldības darbību nosaka Likums “Par pašvaldībām” un tā darbojas 

atbilstoši “Jēkabpils novada pašvaldības nolikumam”. 2019. gadā pašvaldība ir veikusi 
investīcijas darba efektivitātes pilnveidošanai pašvaldības darbā, atbalstot darbinieku 
profesionālo pilnveidi, uzlabojot dokumentu aprites un programmu savienojamību, uzlabojot 
iekšējo komunikāciju, pieejamību, pilnveidojot personas datu aizsardzības jautājumus un augstā 
kvalitātē turpinot pildīt darba aizsardzības uzdevumus. 

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana – 2 bibliotekāri profesionālās pilnveides kursos, 
14 speciālisti vienas dienas semināros, 1 speciālists profesionālās pilnveides mācībās IT jomā - 
datorspeciālists ieguvis MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikātu, iegūtās 
zināšanas izmantotas, lai uzlabotu drošību un veiktspēju Jēkabpils novada pašvaldības datortīklu 
infrastruktūrā, atbalsts pašvaldībā strādājošiem studentiem); 

Pašvaldības speciālistu kopīgās informatīvās apmācību dienas:  

 2019. g. septembris. Tēma – fizisko personu datu aizsardzība, IT drošība, iepirkumi, t.sk. 
EIS; 

 2019. gada decembris. Tēma - 
finanšu dokumentu pareiza 
noformēšana, savlaicīga un efektīva 
dokumentu aprite un darbinieku 
iedvesmošana rezultatīvam darbam, 
tagadējā Dailes teātra direktora. Jura 
Žagara lekcija. 
 
Iekšējā komunikācija: 
administrācijas speciālistu 
operatīvās sanāksmes vidēji 2x 
mēnesī, administrācijas, 
iestāžu/struktūrvienību sanāksmes 

vidēji 2x mēnesī. Sanāksmju laikā pieņemto lēmumu izpildes kontrole 
– protokoli ar noteiktiem termiņiem un atbildīgajām personām, 
sanāksmes nodaļu vadītājiem un speciālistiem par konkrētu tēmu. 
Moderatora vadītas darba grupas ar mērķi identificēt un risināt 
konkrētas problēmas (2019. gada decembrī).  
Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu pašvaldības darbu ikdienā, tiek 
izmantotas inovatīvas un mūsdienīgas tehnoloģijas: dokumentu 
vadības sistēma “Lietvaris”, personāla uzskaites lietojumprogramma 
(KADRI), MADIS – darba laika tabeles aizpildes programmu, resursu 
vadības un grāmatvedības uzskaites lietojumprogramma G-VEDIS 
un budžeta plānošanas lietojumprogramma BUDZIS, ieviesta elektroniskā inventarizācija, 
elektronisko iepirkumu sistēma (EIS). 2019. gadā iegādāta TeamViewer licence, lai varētu 
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attālināti risināt problēmas, kā rezultātā ir iespējams ātrāk novērst problēmas un ieekonomēt 
līdzekļus, kuri tiek tērēti degvielai. 

Novērsti konstatētie riski IT Drošības pārbaudē, kuru 2018. gadā veica SIA “Lattelecom”: 

 uzstādīts MikroTik RB1200 maršrutētājs ar iebūvētu ugunsmūri;  

 uzlabota aizsardzība no ārēja uzbrukuma datortīklā; 

 uzlabota iespēja kontrolēt lietotāju darbības internetā; 

 uzlabota iespēja iestatīt prioritāti tīkla lietojumam. 
2019. gadā uzstādīti atjauninājumi gan programmatūrai datoros, gan tīkla iekārtās – 

komutatoros, maršrutētājos, tīkla drukas iekārtās, novērošanas kameru videoieraksta iekārtās. 
Samazināts komutatoru daudzums un samazināta iespēja neautorizēti pieslēgties datortīklam. 
Dokumentētā datortīkla topoloģija, lai bojājuma gadījumā operatīvāk var novērst bojājumu. 
Izveidoti speciāli lietotāja konti, lietotājam nav pieeja lokālā administratora kontam, tas izslēdz 
iespēju veikt patvaļīgu programmatūras uzstādīšanu. Lietotāja kontiem uzstādītas paroles un 
automātiska bloķēšana, lai mazinātu risku neautorizētai piekļuvei datiem. Ieviesta centralizēta 
pretvīrusu programma, kas ļauj kontrolēt laicīgu atjauninājumu uzstādīšanu un problēmas 
konstatēšanu. 

Lai izpildītu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, kura piemērojam no 2018. gada 
25. maijā, 2019. gada nogalē noslēgts līgums ar SIA “Grūbes biroja konsultācijas” par personas 
datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem Jēkabpils novada pašvaldībā, izstrādāta personas 
datu apstrādes politika. 

 

2.6. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 
 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā 2019. gadā sastādīti 32 
dzimšanas, 7 laulības un 73 miršanas 
reģistri. 

 
2019. gadā Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 32 
jaundzimušie (20 meitenes un 12 zēni). 
No visiem reģistrētajiem 
jaundzimušajiem 15 vecāki ir bijuši 
laulībā, savukārt 17 gadījumos 
paternitāte noteikta, pamatojoties uz 
paternitātes iesnieguma pamata. 
Divdesmit jaundzimušie deklarējuši dzīves vietu Jēkabpils novadā, pārējie ir citu novadu bērni – 
Krustpils, Līvānu, Rēzeknes novada un Jēkabpils pilsētas. Reģistrēti divi dvīņu pāri – divas 
meitenes un divi zēni. Ja valsts mērogā joprojām populārākie vārdi ir Roberts un Sofija, tad 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā neviens jaundzimušais nav reģistrēts ar 
šādiem vārdiem. Vecāki meitenēm devuši sekojošus vārdus: Amēlija, Anna, Alise, Bille, Darina, 
Dominika, Elza, Emīlija, Eva, Evelīna, Grieta, Karlīna(2), Katrīna, Lote, Madara, Marta(2), Matilde, 
Rēzija. Vienai meitenītei un vienam zēnam vecāki devuši dubultos vārdus. Vecāki saviem 
jaundzimušajiem zēniem izvēlējušies sekojošus vārdus: Adrians, Emīls(2), Gustavs, Kristaps, 
Lauris, Lūkass, Markuss, Miķelis, Nils, Rainers, Toms(2). Pirmie bērniņi ir dzimuši 10 ģimenēs, 
13 ģimenēs sagaidīti otrie, 6 ģimenēs – trešie bērni, 2 ģimenēs – piektie un vienā ģimenē 
sagaidīts septītais bērniņš. Vidējais dzemdētāju māmiņu vecums – 30 gadi, jaunākajai māmiņai 
bija 24,vecākajām – 40 gadi. 

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības. Visas laulības 
noslēgtas Latvijas pilsoņu starpā, nav reģistrēta neviena laulība ar citu valstu pilsoņiem. Septiņas 
personas laulībā stājušās pirmo reizi, 5 personas otro reizi, un 2 personas trešo reizi mijušas 
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gredzenus. Vidējais laulībā stājušos personu vecums – 38 gadi. Jaunākajai līgavai uz laulību 
reģistrācijas laiku bija 19 gadi, savukārt līgavainim – 21 gads. Vecākā līgava laulībā stājās 51 
gadu vecumā, līgavainis – 55 gados. 

2019. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 73 miršanas reģistri. No tiem 
miršanas reģistri sastādīti 36 sievietēm un 37 vīriešiem. Viens miršanas reģistrs sastādīts 
jaundzimušajam. 32 miršanas reģistri sastādīti Jēkabpils novada iedzīvotājiem, 6 – Aknīstes 
novada iedzīvotājiem, 1 – Jaunjelgavas novada iedzīvotājam, 8 – Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem 
un 25 – Krustpils novada iedzīvotājiem. Vecākajai mirušajai sievietei bija 103 gadi, jaunākajai – 
67 gadi, savukārt vecākais mirušais vīrietis bija 95 gadus vecs, bet jaunākais – tikai dažu stundu 
vecs. Vislielākais nāves cēloņu iemesls, tāpat kā visā valstī kopumā, ir sirds un asinsvadu 
slimības (insults, infarkts, sirds mazspēja, koronāra sirds slimība, kardioskleroze, asinsvadu 
tromboze), nākamie visizplatītākie nāves cēloņi ir ļaundabīgie audzēji (ādas, balsenes, kuņģa, 
nieru, prostatas, urīnpūšļa, piena dziedzeru, zarnu kaula, olnīcu). Pārējās diagnozes, kuru 
rezultātā iestājusies nāve ir urīnceļu infekcija, diabētiskā nefropātija, mehāniskā asfiksija, 
nekrotisks pankreatīts, sepse, dzemdību trauma. Vienā gadījumā kā nāves cēlonis norādīts 
vecums. 

2019. gadā 1. jūnijā Jēkabpils 
novadā svinēja bērnības svētkus, 
kurus izbaudīt tika aicināti mazie 
Jēkabpils novada iedzīvotāji. 
Savukārt gada nogalē, kad 
rudens darbi apdarīt un tumšie 
vakari sagaidīti, sumināja 
Jēkabpils novada stiprās 
ģimenes. Apliecības par kopā 
nodzīvotajiem 45 gadiem 
saņēma 2 pāri, par 40 gadiem – 3 
pāri, par 35 gadiem – 3 pāri, par 
30 gadiem 2 – pāri, par 25 
gadiem – 3 pāri. 

 

2.7. Bāriņtiesa  
 

Viens no svarīgākajiem bāriņtiesas uzdevumiem ir risināt problēmsituācijas, nodrošinot un 
ievērojot vislabākās bērnu intereses. 2019. gadā bāriņtiesa ir informējusi pašvaldības sociālo 
dienestu par 9 ģimenēm, kurām būtu pievēršama pastiprināta uzmanība, jo ģimenēs tika 
saskatītas sociālās problēmas. Papildus tika sniegtas ziņas sociālajam dienestam par tām 
ģimenēm, kurām Jēkabpils novada bāriņtiesā ir ierosinātas administratīvās lietas. 

Visu 2019. 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 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 2019. gada 31. decembri no Jēkabpils novada audžuģimenēs atradās 9 bērni. Seši no 
mūsu novada bērniem ir ievietoti mūsu audžuģimenēs. Jēkabpils novadā šobrīd ir 4 
audžuģimenes.  2019. gadā 19 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. 

2019. gadā bāriņtiesa ir nosūtījusi 541 vēstuli (tai skaitā ar pielikumiem) lietu materiālu 
nodrošinājumam, veikusi aptuveni 1893 konsultācijas, 688 pārrunas un apsekošanas. Bāriņtiesa 
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ir pārstāvējusi bērnu intereses policijā, tiesā un citās iestādēs. Atbilstoši faktiskajai situācijai, 
2019. gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 32 lēmumus, neviens no bāriņtiesas lēmumiem netika 
pārsūdzēts. 

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. 2019. gadā Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa ir turpinājusi savu 
pienākumu izpildi. Tika risinātas sarežģītas situācijas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizstāvību. 
Bāriņtiesa piedalījās starpinstitucionālajās sanāksmēs, izstrādāja priekšlikumus risku novēršanai 
personām un ģimenēm.  

2019. gadā Jēkabpils novada bāriņtiesa nav saņēmusi sūdzības par savu funkciju veikšanu, 
bet ir saņemta informācija par vecāku un aizbildņu iespējamo prettiesisko rīcību, kā rezultātā 
2019. gadā pārraugošā institūcija (Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas) ir veikusi 4 (četras) 
tematiskā pārbaudes bāriņtiesas lietās. Negatīvu novērtējumu par Jēkabpils novada bāriņtiesas 
darbību nav. 

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir veikusi uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem (darījumu apliecināšana, pilnvaru sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, 
dokumentu atvasinājumu pareizības apliecināšana, nostiprinājumu lūgumu sastādīšana, 
parakstu apliecināšana u.c.), 2019. gadā iekasējot valsts nodevas EUR 1385,97. 

 

3. PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

3.1. Budžeta izpildes skaidrojums 
 
Budžeta izstrādāšanas un klasificēšanas principi 
 

 Jēkabpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību un 
atbildību budžeta procesā nosaka Nolikums “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”, kas apstiprināts ar 2018. gada 29. novembra 
novada domes lēmumu Nr.315 (protokols Nr.15, 33.punkts). Tajā noteikts, ka budžets ir 
pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds 
līdzekļu apjoms pašvaldībai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildei. Tas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa 
attīstībai.  

 Pašvaldības darbības pamatnosacījumus reglamentē likums “Par pašvaldībām”. Budžets ir 
izstrādāts saskaņā ar šo likumu un, pamatojoties uz likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, 
“Par pašvaldību budžetiem”, “Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu”, likumu “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, ekonomisko 
kategoriju un funkcionālo kategoriju klasifikāciju, kā arī nodokļu likumos, pārējos MK noteikumos 
un citos likumdošanas aktos paredzētajām prasībām. 

Pašvaldības budžeta veidi 2019. gadā: 
 pamatbudžets, 
 speciālais budžets, 
 ziedojumi un dāvinājumi. 
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 Pašvaldības budžetu sagatavo saimnieciskajam gadam, kas sākas kārtējā gada 1. janvārī un 
beidzas kārtējā gada 31. decembrī. To izstrādā saskaņā ar naudas plūsmas principu. Budžetu 
izstrādā 

visām Jēkabpils novada pašvaldības iestādēm, nodaļām un struktūrvienībām, ņemot vērā visu 
nozaru intereses, un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu 
uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās un nodrošinātu pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

Pašvaldības budžets vērsts uz Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
Stratēģiskajā daļā izvirzīto vidēja termiņa uzstādījumu un Rīcības plānā iekļauto rīcību 
nodrošināšanu. Novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam apstiprināta ar 2018. gada 27. 
decembra novada domes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16, 19.punkts) un 2019. gada budžets ir 
pirmais tajā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. 

2019. gada budžets apstiprināts 2019. gada 8. februāra domes sēdē ar lēmumu Nr.33 “Par 
Jēkabpils novada domes 2019. gada 8. februāra saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Par Jēkabpils 
novada pašvaldības budžetu 2019.  gadam” apstiprināšanu”. Budžeta izstrādes pamatā ir 
Finanšu ministrijas 2018. gada 18. decembra rīkojums Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. 
gadam” un 2018. gada 13. decembra rīkojums Nr.472 “Par Pamatprincipiem valsts pagaidu 
budžeta 2019. gadam sagatavošanai un izpildei”.  

Saistošajos noteikumos gada laikā veikti trīs grozījumi. 2019. gada 23. maijā veiktie grozījumi 
apstiprināti ar domes lēmumu Nr.143 un galvenā to nepieciešamība bija iestrādāt finansējumu 
novada vēlēšanu komisijai 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Nākamie grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 
veikti 2019. gada 31. oktobrī ar domes lēmumu Nr.340. Lielākās izmaiņas tajos saistītas ar 
finansēju pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, sadalot mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 
septembra-decembra mēnešiem. Ar 2019. gada 27. decembra domes lēmumu Nr.400, veikti 
noslēdzošie grozījumi, apstiprinot 2019. gada pamatbudžeta plānotos ieņēmumus EUR 
6 094 186 un izdevumus EUR 6 933 390. Gadā kopumā pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 
palielināti par EUR 833 366, bet izdevumi par EUR 693 433 Speciālais budžets nav grozīts -
ieņēmumi apstiprināti EUR 308 430 un izdevumi EUR 461 911. Gada beigās pašvaldības 2019. 
gada speciālā budžeta atlikums EUR 162 399 iekļauts pamatbudžetā saistībā ar likuma 
“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. panta iekļauto normu ievērošanu, kas 
nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem. 

 
Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 

 
Jēkabpils novada pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā sastāda EUR 6 553 982, kas ir par 

EUR 6 703 vairāk nekā 2018. gadā (skatīt 3.1. tabulu 1). 2019. gadā nav vērojams iepriekšējo 
gadu budžeta ieņēmumu daļas straujais pieaugums saistībā ar saņemto finansējumu Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem. Ja 2018.gadā pašvaldības budžetā tas veidoja EUR 1 173 058, tad 2019.gadā sarucis 
līdz EUR 366 268. Toties vērojams palielinājums nodokļu un nenodokļu ieņēmumos, maksas 
pakalpojumos un pašu ieņēmumos. 
  



Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada pārskats     18  

 

 

 

Rādītāja nosaukums 

 

2018. 

gada 

budžeta 

ieņēmu-

mu 

izpilde 

EUR 

2019. 

gada 

budžeta 

ieņēmu-

mu 

plāns 

EUR 

 

2019. 

gada 

budžeta 

ieņēmu-

mu 

izpilde 

EUR 

2019. 

gada 

budžeta 

izpilde 

pret 

iepriekš

-šējo 

gadu % 

2019. 

gada 

budžeta 

izpilde 

pret 

plānu 

% 

2020. 

gada 

budžeta 

ieņēmu-

mu 

plāns 

EUR 

1 2 3 4 5=(4/2)*100 6=(4/3)*100 7 

Ieņēmumi kopā 6 547 279 6 094 186 6 553 982 100.1 107.5 6 008 184 

Nodokļu ieņēmumi, t.sk. 2 390 391 2 267 068 2 567 159 107.4 113.2 2 232 833 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 960 018 1 879 147 2 107 698 107.5 112.2 1 826 714 

Nekustamā īpašuma nodoklis 430 373 387 921 459 461 106.8 118.4 389 119 

Nenodokļu ieņēmumi 304 152 305 632 345 475 113.6 113.0 158 907 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 6 494 500 2 554 39.3 510.8 500 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 
3 508 3 895 2 329 66.4 59.8 

2 985 

Naudas sodi un sankcijas 320 350 125 39.1 35.7 125 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 900 1 220 1 191 132.3 97.6 1 400 

Ieņēmumi no zemes, meža, ēku un būvju 

īpašuma pārdošanas 
292 930 299 667 339 276 115.8 113.2 153 897 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 396 003 446 014 431 533 109.0 97.1 432 879 

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 

8 730 12 959 11 617 133.1 89.6 6 186 

Valsts budžeta transferti 3 218 860 2 847 194 2 805 852 87.2 98.5 2 917 417 

Pašvaldību budžeta transferti 229 143 215 319 392 346 171.2 182.2 259 962 

3.1. tabula 1. Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, EUR 

 
Nodokļu ieņēmumi veido 39.2% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem un iekasēti EUR 

2 567 159 apmērā. No tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis sastāda EUR 2 107 698, jeb 82.1 % 
no nodokļu ieņēmumiem un nekustamā īpašuma nodoklis EUR 459 461 (17.9 % no nodokļu 
ieņēmumiem).  Kopumā 2019. gadā aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis iekasēts EUR 416 
243 un piedzīts iepriekšējo gadu parāds EUR 43 218 apmērā.  Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
nodokļu ieņēmumi palielinājušies par EUR 176 768 (7.4 %), ko ietekmējis vidējās algas 
pieaugums valstī (ietekme uz iedzīvotāju ienākuma nodokli) un citi faktori. 

Nenodokļu ieņēmumi EUR 345 475 veido 5.3 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Tie 
palielinājušies par EUR 41 323 (13.6 %), kas skaidrojams ar pašvaldības nekustamā un kustamā 
īpašuma atsavināšanas ieņēmumu pieaugumu. Ieņēmumi no kapitāla izmantošanas, ko veido 
saņemtās dividendes, ir EUR 2 554 (2018. gadā EUR 6 153). Valsts nodevas, kas paliek 
pašvaldības budžetā, 2019. gadā iekasētas EUR 1 859, bet pašvaldību nodevas EUR 470. 
Kopumā tās samazinājušās par EUR 1 179, ko ietekmējis politiskās reklāmas samazinājums 
iepriekšējā gada Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība, iekasēti 
EUR 125, bet līgumsodi par saistību neizpildi EUR 1191. Ieņēmumi no nekustamā un kustamā 
īpašuma atsavināšanas palielinājušies par 15.8 % un ir EUR 339 276. Pēc 2019. gada 28. marta 
domes lēmuma Nr.104 un Izsoles komisijas 2019. gada 14. maija protokola Nr.3 pašvaldība 
atsavināja nedzīvojamo ēku Bebru ielā 108, Jēkabpilī, saņemot EUR 81 275. Pēc domes 
lēmumiem un izsoļu rezultātiem veikta augoša meža atsavināšana izciršanai EUR 145 018 
apmērā nekustamajos īpašumos Dignājas, Leimaņu un Rubenes pagastos, kuros atbilstoši mežu 
apsaimniekošanas plāniem, jāveic sanitārās vai kailcirtes. Pašvaldībai piederošajos grants 
karjeros Dignājas un Leimaņu pagastos, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, realizēta grants EUR 
63 524 vērtībā.  Pēc domes lēmumiem un izsoļu rezultātiem atsavināšanai nodota pašvaldības 
īpašumā esošā zeme EUR 40 094. Pēc iedzīvotāju un uzņēmumu iesniegumiem tiek atsavināta 
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lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru pircējs iepriekš nomājis. Pieaugot zemes nomas 
maksai, nomnieki izvēlas nomas objektus iegādāties īpašumā. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi EUR 431 533 veido 6.6 % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem. Tie pieauguši par EUR 35 530 (9 %). Palielinājuma pamatā ir maksa par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē “Mežvijas”, kas pieaugusi, mainoties nosacījumiem sociālā 
pakalpojuma sniegšanā. Par telpu un zemes nomu 2019. gadā iekasēts EUR 58 711, kas ir par 
EUR 4587 mazāk nekā iepriekšējā gadā, jo nomnieki izvēlas nomas objektus iegādāties īpašumā. 
Tā pēc ēkas Bebru ielā 108, Jēkabpilī atsavināšanas vairs nav spēkā telpu nomas līgumi ar 
iestādēm un uzņēmumiem, kas iepriekš tās nomāja. Lielākais maksas pakalpojumu postenis ir 
ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem, jo pašvaldība pati nodrošina visa veida komunālo 
pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā-aukstā ūdens ieguvi, pārvadi un sadali; 
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu; sadzīves atkritumu savākšanu; centralizētu 
siltumapgādi dzīvojamam fondam Ābeļu, Dunavas un Zasas pagastos. Pašvaldība veic 
dzīvojamā fonda izīrēšanu; daudzdzīvokļu māju kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Kopā par visa veida komunālajiem pakalpojumiem iekasēts 
EUR 275 669, kas ir par EUR 16 628 (6.4 %) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas skaidrojams gan 
ar izmaiņām pakalpojumu tarifos, gan iepriekšējo gadu parādu piedziņu. Par EUR 1 815 (14,7 %) 
palielinājies realizēto biļešu apjoms Kultūras pārvaldes rīkotajos pasākumos, sasniedzot EUR 
14 173. 

Transferti veido 49 % no budžeta ieņēmumiem un 2019. gadā sasniedz EUR 3 209 815. 
Salīdzinot ar 2018. gadu tie samazinājušies par EUR 246 918 (7.1 %). Tas skaidrojams ar 
samazinājumu saņemtajā finansējumā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Saņemti transferti no valsts budžeta 
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm EUR 
11617, ko veido Zemgales plānošanas reģiona finansējums dažādu projektu realizācijai. Valsts 
budžeta transferti EUR 2 805 852 sastāda 87.4 % no kopējiem transfertiem. Lielākais transferts-
EUR 1 434 707, ir pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda. Tā pieaugusi par EUR 304 330 (26.9%). Par EUR 120 298 (13.6 %) pieaudzis saņemtais 
finansējums no valsts budžeta transfertu veidā noteiktam mērķim. 2019. gadā tas ir EUR 
1 004 877. Lielāko daļu veido mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 803 710 apmērā. Tautas mākslas kolektīvu 
vadītāju darba atlīdzībai saņemts EUR 5 362, mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 
izglītības iestādēm EUR 8 261, 1.-4.klašu brīvpusdienu nodrošināšanai EUR 32 529.Valsts un 
pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai Rubenes pagastā saņemts EUR 
6 900, Eiropas Parlamenta vēlēšanām EUR 16 436. Asistentu pakalpojumiem valsts budžeta 
mērķdotācija ir EUR 76 247, audžuģimenēm bērnu uzturnaudai EUR 7300, EUR 7745 Dignājas 
un Dunavas feldšerpunktos sniegtajiem pakalpojumiem. Nodarbinātības pasākumiem saņemts 
EUR 24 937. Saņemti transferti no valsts budžeta iestādēm EUR 366 268 Eiropas Savienības 
politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu realizācijai. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājums ir EUR 806 790 (31.2 %). Noteicošais faktors-
ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros veikto pašvaldības ceļu 
pārbūves projektu realizācija 2017. un 2018.gadā. 2019.gadā šīs programmas ietvaros veikta 
tikai viena ceļa posma pārbūve Ābeļu pagastā, kam saņemts avanss EUR 16 402. Lielākais 
finansējums ir EUR 196 641 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta 
Nr.17-05-A00403-000129 “Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada 
Dunavas pagastā” realizācijai. Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām 
palielinājušies par EUR 50 804 (28.4 %) un sasniedz EUR 229 947. Tos veido novada Izglītības 
pārvaldes un Kultūras pārvaldes sniegtie pakalpojumi uz funkciju deleģēšanas pamata, kā arī 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Iekšējos transfertos starp 
pašvaldības budžeta veidiem gada beigās 2019.gada speciālā budžeta atlikums EUR 162 399 
iekļauts pamatbudžetā saistībā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 
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3.panta iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta 
un ziedojumiem un dāvinājumiem. Budžeta ieņēmumu izpildes grafiskā analīze pievienota gada 
pārskata pielikumā. 

 
Pamatbudžeta izdevumu izpilde 

 
Jēkabpils novada pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā sastāda EUR 6 361 996, kas ir par EUR 

305 887 (samazinājums 4.6 %) mazāk nekā 2018. gadā (skatīt 2.tabulu). Uzturēšanas izdevumi 
no EUR 4 807 125 palielinājušies līdz EUR 5 198 364 (8.1 %). Pieaugums vērojams lielākajos 
uzturēšanas izdevumu posteņos-atlīdzībā, preču un pakalpojumu iegādē, sociālo pabalstu 
izmaksā. Samazinājumu veido kapitālie izdevumi, kuri gada laikā no EUR 1 860 758 
samazinājušies līdz EUR 1 163 632 (37.5 %). Samazinoties Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, vērojams kritums 
pašvaldības pamatkapitāla veidošanā. 

3.1. tabula 2. Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām, EUR 

 
 

Rādītāja 

nosaukums 

2018. 

gada 

budžet

a 

izdevu

mu 

izpilde 

EUR 

2018. 

gada 

izdevumu 

struktūra 
% 

2019. 

gada 

budžeta 

plāns 

EUR 

2019. 

gada 

budžet

a 

izdevu

mu 

izpilde 

EUR 

2019. 

gada 

izdevumu 

struktūra 
% 

2019. 

gada 

budžeta 

izpilde 

pret 

iepriekš

ējo 

gadu % 

2019. 

gada 

budžeta 

izpilde 

pret 

plānu % 

2020. 

gada 

budžeta 

izdevu

mu 

plāns 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7=(5/2)*100 8=(5/4)*100 9 

Uzturēšanas 

izdevumi 
4 807 125 72.1 5 635 930 5 198 364 81.7 108.1 92.2 5 868 785 

Atalgojums 2 247 625 33.7 2 503 238 2 416 427 46.5 107.5 96.5 2 364 156 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas 

iemaksas 

669 741 10.1 751 485 717 306 13.8 107.1 95.5 686 386 

Komandējumi un 

dienesta braucieni 
3 540 0.1 8 562 5 232 0.1 147.8 61.1 9 114 

Pakalpojumi 639 653 9.6 845 092 695 836 13.4 108.8 82.3 1 262 754 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs 

619 950 9.3 805 815 715 678 13.7 115.4 88.8 799 489 

Izdevumi periodikas 

iegādei 
6 675 0.1 6 280 5 917 0.1 88.6 94.2 6 040 

Budžeta iestāžu 

nodokļu maksājumi 
56 249 0.8 73 719 63 077 1.2 112.1 85.6 80 660 

Procentu izdevumi 0 0 100 0 0 0 0 100 

Subsīdijas un 

dotācijas 
15 601 0.2 28 919 26 436 0.5 169.5 91.4 27 400 

Sociālie pabalsti 182 788 2.7 220 055 196 315 3.8 107.4 89.2 246 165 

Izdevumi par 

savstarpējiem 

norēķiniem, transferti 

365 303 5.5 392 645 356 140 6.9 97.5 90.7 386 521 

Kapitālie izdevumi 1 860 758 27.9 1 297 460 1 163 632 18.3 62.5 89.7 972 626 

 Kopā 6 667 883 100 6 933 390 6 361 996 100 95.4 91.8 6 841 411 
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01.000. Vispārējie valdības dienesti. EUR 800 179 
Analizējot 2019. gada izdevumus pēc funkcionālajām kategorijām, vispārējo valdības dienestu 

izdevumus sastāda: 
 izpildvaras, likumdošanas varas, finanšu un fiskālās darbības nodrošināšana EUR 798 

001, jeb 12.5 % no kopējiem izdevumiem, 
 izdevumi parāda apkalpošanai EUR 2178, jeb 0.03% no kopējiem izdevumiem. 

Uzturēšanas izdevumi samazinājušies par EUR 14 625. Pieaugot kapitālo izdevumu daļai par 
EUR 13285, var uzskatīt, ka vispārējo valdības dienestu izdevumi palikuši iepriekšējā gada 
apmērā. Izdevumus veido deputātu darba atlīdzība, pašvaldības domes komisiju un darba grupu 
locekļu darba atlīdzība. Tajos iekļauti 7 pagasta pārvalžu, novada administrācijas, centralizētās 
grāmatvedības uzturēšana un kapitālie izdevumi, bijušo pagastu priekšsēdētāju pabalstu 
izmaksas.  Novadā darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
Rubenes pagastā, kura uzturēšanai saņemts un izlietots valsts budžeta finansējums EUR 6 900, 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa uzturēšanā EUR 10 535. 2019. gadā notikušajām Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām izlietots valsts budžeta finansējums EUR 16 436. Uzturēšanas izdevumos 
lielākais samazinājums (-EUR 13 826) veidojas administratīvajos izdevumos, kas saistīti ar fizisku 
personu datu aizsardzības un citu normatīvo aktu prasību ieviešanu 2018. gadā. Pamatkapitāla 
veidošanā izlietots EUR 29 334, no kuriem EUR 22 000 automašīnas iegādei novecojušā 
autotransporta nomaiņai. Uzlabota materiāli tehniskās bāze pagastu pārvaldēs un administrācijā, 
iegādājoties datortehniku ar programmatūru, biroja tehniku un citu aprīkojumu EUR 7334 vērtībā.  
Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (Krustpils novada pašvaldībai) palikuši 
iepriekšējā gada apmērā un sastāda EUR 14 311. 

 
03.000. Sabiedriskās kārtība un drošība.  EUR 15 098 
Struktūra ietver ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestu 

uzturēšanu. Izdevumi pieauguši no EUR 345 iepriekšējā gadā līdz EUR 15 098 2019.gadā. 
Uzturēšanai tērēts EUR 684 ugunsdzēsības funkciju vajadzībām Rubenes pagasta pārvaldē. 
Lielākie izdevumi–uzturēšanas transferti citām pašvaldībām par pakalpojumu nodrošināšanu, 
pārskata periodā nav veikti. Iegādāta lietota ugunsdzēsības automašīna EUR 13 901 vērtībā, kas 
uzskaitīta kapitālajos izdevumos. 

 
04.000. Ekonomiskā darbība. EUR 45 790 
Uzskaitīti sekojoši izdevumi: 

 nodarbinātības pasākumam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” un skolēnu 
nodarbinātībai vasaras periodā EUR 29 670, jeb 0.5% no kopējiem izdevumiem, 

 lauksaimniecībai, mežsaimniecībai EUR 772, 
 par Būvvaldes pakalpojumiem EUR 15 348, jeb 0.2% no kopējiem izdevumiem, 

Salīdzinot ar 2018. gada budžetu, izdevumi ekonomiskajai darbībai palielinājušies par EUR 6 
789 (17.4 %). Sociālie pabalsti–bezdarbnieka stipendija, izmaksāti EUR 17 794, kas ir par EUR 
4 252 (31,4%) vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība nodrošina lauku attīstības speciālista 
darbību novadā (izņemot atlīdzību, kuru finansē Lauku konsultāciju un izglītības centrs). 
Būvvaldes pakalpojumi, kurus pašvaldība deleģējusi Krustpils novadam, palielinājušies par EUR 
1 650 (12 %). 

 
05.000. Vides aizsardzība. EUR 187 258  
Ietverti sekojoši izdevumi: 

 atkritumu apsaimniekošanai EUR 25 318, jeb 0.4 % no kopējiem izdevumiem, 
 notekūdeņu apsaimniekošanai EUR 52 315, jeb 0.8 % no kopējiem izdevumiem, 
 parku uzturēšanai un apsaimniekošanai EUR 109 625, jeb 1.7 % no kopējiem 

izdevumiem. 
Uzturēšanas izdevumi veido 62 % no vides aizsardzības izdevumiem un sastāda EUR 

116 545, kapitālie izdevumi 38 %-EUR 70 713. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 
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uzturēšanas izdevumi samazinājušies par EUR 2 413 (2 %). Atkritumu apsaimniekošanu, 
atbilstoši iepirkuma rezultātam, veic SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Par pakalpojumu veiktā 
samaksa 2018. un 2019.gadā nav mainījusies. Notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu 
pagastu teritorijās nodrošina pašvaldība, izņemot Ābeļu pagasta Brodu ciemu, kur notekūdeņu 
attīrīšanu veic SIA “Jēkabpils ūdens”. Izmaksas ārpakalpojumam 2019.gadā samazinājušās par 
EUR 3 258 (18.9 %). Vides aizsardzības izdevumus veido divu parku uzturēšana novada 
teritorijā-Zasas un Rubenes parki, kur izlietots EUR 41 191. 2019.gadā realizēts projekts ”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 saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros. Kopējais finansējums ir EUR 58 925. Tāpēc pamatkapitāla veidošanā 
ieguldīts par EUR 42 841 vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā, kad nozares kapitālie 
izdevumi sasniedza EUR 27 872.  EUR 11 788 izmantots materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai-sūkņu iegādei notekūdeņu apsaimniekošanai, zāles pļāvēju iegādei parku 
apsaimniekošanai. 

 
06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. EUR 1 208 382  
Ietverti izdevumi: 

 teritoriju attīstībai EUR 43 958, jeb 0.8 % no kopējiem izdevumiem, 
 ūdensapgādei EUR 53 938, jeb 0.8 % no kopējiem izdevumiem, 
 teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 1 110 486, jeb 17.5 % no kopējiem 

izdevumiem. 
Uzturēšanas izdevumi veido EUR 745 311, jeb 61.7 % no teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumiem, kapitālie izdevumi EUR 463 071 (38.3 %). Iepriekšējā pārskata 
periodā kapitālie izdevumi veidoja 71.8 % no teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem, 
ko nodrošināja ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros veiktā novada 
ceļu pārbūve. Ja 2018. gadā Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un Rubenes pagastos četros ceļos 
investēts EUR 1 275 331, tad 2019. gadā, projektam noslēdzoties, vienā ceļā Ābeļu pagastā 
investēts EUR 92 369. Noslēgusies 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 234 395 apmērā. Turpinās pašvaldības finansējuma ieguldīšana apgaismojuma izbūvē 
ciematu teritorijā. Dubultos Kalna pagastā veikta apgaismojuma izbūve EUR 25 484 apmērā. 
Apsaimniekojot novada teritorijā esošo dzīvojamo fondu, ēkās veikti kapitālie ieguldījumi EUR 
59 332, kārtējos remontos EUR 38 196. Veikta pašvaldības publisko ēku un būvju tehniskā 
apsekošana, publisko ēku un būvju energosertifikācija, nekustamā īpašuma sagatavošana un 
ierakstīšana Zemesgrāmatā, kam kopumā tērēts EUR 62 340. Uzturēšanas izdevumi, salīdzinot 
ar iepriekšējo pārskata periodu, pieauguši par EUR 105 122 (16.4 %). Komunālie pakalpojumi, 
kur lielākās izmaksas ir elektroenerģijas iegādei, palikuši iepriekšējā gada līmenī un sasniedz 
EUR 37 788. Remontdarbiem un uzturēšanas pakalpojumiem tērēts EUR 129 772, kur vērojams 
lielākais izmaksu pieaugums (+EUR 58 349). Mainoties inventāra uzskaites kārtībai, kad tā 
sastāvā uzskaita darba rīkus un aprīkojumu līdz EUR 500, komunālajā saimniecībā izmantojamā 
inventāra iegādei tērēts EUR 15 393 (+11 375). Kurināmā un degvielas iegādei izlietots EUR 
115 562, kas ir par EUR 12 797 vairāk nekā 2018. gadā.  

 
07.000. Veselība. EUR 124 994 
 Ambulatorajai darbībai un pakalpojumiem izlietots EUR 105 249, sabiedrības veselības 

dienestu pakalpojumiem EUR 19 745.Veselībai atvēlētais budžets veido 2 % no kopējiem novada 
budžeta izdevumiem. Uzturēšanas izdevumi ir EUR 78 072 (62,5 %), kapitālie izdevumi EUR 
46 922 (37.5%). Pašvaldība piedalās Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā vietējās 
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sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei, realizējot projektu “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”, kura 
ietvaros apgūts finansējums EUR 19 745. Kapitālos izdevumus veido finansējums Dunavas 
pamatskolas telpu pārbūvei par ģimenes ārsta prakses vietu un aptieku, kas uzsākta 2018. gadā 
un pabeigta 2019. gadā. Atbilstoši domes lēmumiem 2019. gadā izveidoti divi feldšerpunkti-
Dignājā un Dunavā. Tāpēc uzturēšanas izdevumi pieauguši no EUR 56 797 līdz EUR 78 072 (37, 
5%). Atlīdzībai izlietots EUR 27 561, pakalpojumiem EUR 31 367, krājumiem, materiāliem, 
energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram EUR 17 172, nodokļu maksājumiem EUR 
1 972.  

 
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija. EUR 895 661 
  Izdevumus veido: 

 sporta pasākumiem EUR 25 557, jeb 0.4 % no kopējiem izdevumiem, 
 kultūrai, tai skaitā bibliotēkām un muzejam EUR 847 478, jeb 13.3 % no kopējiem 

izdevumiem, 
 nevalstisko organizāciju atbalstam EUR 22 626, jeb 0.4 %. 

2019. gadā darbu uzsākusi Kultūras pārvalde ar mērķi koordinēt, pārraudzīt un organizēt 
pašvaldības darbu kultūras, tūrisma, jaunatnes lietu un sporta jomā novadā. Pārskata periodā 
finansējums nozarei pieaudzis no EUR 792 547 līdz EUR 895 661 (13 %). Pamatojums tam ir 
kapitālo izdevumu palielinājums no EUR 151 334 uz EUR 263 119 (73.9 %). Veikta Rubeņu 
estrādes rekonstrukcija EUR 119 624 apmērā, ieguldot pašvaldības finansējumu. EUR 120 315 
veikts Sēlijas prasmju muzeja remonts, realizējot projektu ””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 6 327 apgūts 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam INTERREG projekta 
“Ceļo gudri-apmeklē Lietuvu un Latviju” realizācijas noslēguma posmā. Organizēts Sēlijas 
novadu apvienības tautas mākslas festivāls “Sēlija rotā”, kas notika 2019.gada 29. jūnijā Ābeļu 
estrādē. Kopējais izlietotais finansējums, izmantojot apvienības līdzfinansējumu, sasniedza EUR 
29 325. Piesaistīts Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales 
kultūras programmas 2019. finansējums EUR 1 500 projektam “Tautas mākslas svētki "Sēlija 
rotā””. Iegādāta datortehnika EUR 5 068, bibliotēku krājumi EUR 11 808, pārējie pamatlīdzekļi 
EUR 6 387. Iestāžu aprīkojums, tautas tērpi pašdarbības  kolektīviem, cits inventārs iegādāts 
EUR 31 439. Veikti kultūras iestāžu telpu kosmētiskie remonti EUR 38 691 apmērā. Kopā 
2019.gadā uzturēšanas izdevumi veido EUR 632 542 (70.6 %), kapitālie izdevumi EUR 263 119 
(29.4%). Novada kultūras un tautas namu uzturēšanas, pasākumu rīkošanas un citi izdevumi 
pārskata periodā ir EUR 381 902, septiņu bibliotēku uzturēšana pagastos EUR 116 134. 
Amatniecības centra “Rūme” Zasas pagastā uzturēšanai izlietots EUR 15 349, Sēlijas prasmju 
muzejam EUR 17 372. Starpnovadu kultūras pasākumiem izlietots EUR 13 299, jaunatnes lietām 
un pasākumiem EUR 12 270. 

 
09.000. Izglītība. EUR 2 477 043 
 2019. gada budžeta izdevumi: 

 izglītībai EUR 1 847 870, jeb 29 % no kopējiem izdevumiem, 
 līmeņos nedefinētai izglītībai (mākslas skolas filiāle Zasā) EUR 5 471, jeb 0.08 %, 
 izglītības papildpakalpojumiem EUR 544 029, jeb 8.6 %, 
 izglītības pārvaldes uzturēšanai EUR 79 673, jeb 1.3 %. 

Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.-2025. gadam mūsdienu prasībām atbilstošas 
izglītības, tās attīstības un pieejamības nodrošināšana definēta kā prioritāte. Novadā ir četras 
izglītības iestādes-Zasas vidusskola, Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola un Rubeņu 
pamatskola. Pašvaldībā ir Izglītības pārvalde, kas nodrošina deleģēto funkciju veikšanu Aknīstes, 
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Krustpils, Salas un Viesītes novadiem. Kopējais finansējums izglītībai pārskata gadā pieaudzis 
par EUR 523 278 (26.8 %). Uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 2 201 812 (88.9 %), kapitālie 
izdevumi EUR 275 231 (11.1 %). Kapitālie izdevumi no EUR 20 438 2018.gadā sasnieguši EUR 
275 231 2019.gadā. Ābeļu pagasta Brodos veikta administrācijas telpu pārbūve par pirmsskolas 
izglītības iestādes aprīkotām telpām un bērnu rotaļu laukuma izbūve, izlietojot pašvaldības 
finansējumu EUR 235 443. Atjaunots skolu bibliotēku fonds EUR 5 618, datortehnika EUR 8 219, 
citi pamatlīdzekļi EUR 16 269. Uzturēšanas izdevumi gada laikā palielinājušies par EUR 268 485 
(13.9 %). Lielākais postenis-atlīdzība pieaugusi par EUR 203 718 (16.2 %), palielinoties 
pedagoģisko darbinieku darba algai līdz EUR 750 par likmi no 2019. gada 1. septembra. Izglītības 
iestāžu telpās veikti kosmētiskie remonti EUR 53 863 apmērā. Inventārs iegādāts EUR 55 261, 
mācību līdzekļi EUR 11 427. Skolēnu ēdināšanai tērēts EUR 98 493, kas ir par EUR 19 609 vairāk 
nekā 2018. gadā. Papildus izmaksas saistās ar internāta darbību Zasas vidusskolā, kas atvērts 
no 2018. gada septembra. 

2019. gadā realizēti Eiropas Sociālā fonda projekti “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” apgūstot EUR 43 082, “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” EUR 11 064, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” EUR 24 099. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros novada izglītības 
iestādēs izlietots valsts budžeta finansējums EUR 5418. 

 
10.000. Sociālā aizsardzība. EUR 607 591 
Funkcionālajā kategorijā ietver izdevumus: 

 atbalstam gados veciem cilvēkiem EUR 124 162 jeb 2 % no kopējiem izdevumiem, 
 bāriņtiesas uzturēšanai EUR 68 067 jeb 1,1 %, 
 pabalstu izmaksai EUR 132 235 jeb 2%, 
 sociālā dienesta funkciju veikšanai EUR 277 365, jeb 4.4%. 

Kopējais izdevumu pieaugums EUR 13 011 (2.2 %). Uzturēšanas izdevumi sastāda EUR 606 
763 (99.9 %), kapitālie izdevumi EUR 828. Salīdzinot ar 2018. gada budžetu, uzturēšanas 
izdevumu apmērs palielinājies par EUR 14 938 (2.5 %). Pašvaldības visa veida sociālie pabalsti-
gan naudā, gan natūrā sastāda 132 235 un nav būtiski pieauguši. EUR 5 788 maksāts vairāk par 
citu pašvaldību sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem, kopumā samaksājot EUR 65 337. EUR 
29 550 maksāts par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem 
pakalpojumiem. Pašvaldības sociālā aprūpes nama “Mežvijas” uzturēšanas izdevumi gada laikā 
pieauguši par EUR 12 225, sasniedzot EUR 124 162. Īstenots Eiropas Sociālā fonda programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” mērķa pasākums „Deinstitucionalizācija” EUR 5 762 apmērā.  

Budžeta izdevumu izpildes grafiskā analīze pievienota gada pārskata pielikumā. 
 

Speciālā budžeta izpilde 
 

Jēkabpils novada speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā sastāda EUR 318 654, kas ir par 
EUR 10 234 (3.3%) vairāk nekā 2018. gadā. 

Valsts budžeta mērķdotācija ceļu fonda uzturēšanai sastāda 92.4 % no kopējiem speciālā 
budžeta līdzekļiem un 2019. gadā ir EUR 294 376 (2018. gadā EUR 289 990). Dabas resursu 
nodokļa ieņēmumi palielinājušies par EUR 5 838 (31.8 %). Tie veido 7.6 % no speciālā budžeta 
kopējiem ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi, kurus veido ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 
tiesību nomas un zvejas tiesību licencēm, sastāda nelielu speciālā budžeta ieņēmumu daļu-EUR 
104 gadā.  

Kopējie speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā ir EUR 472 135. Salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata periodu, tie palielinājušies par EUR 138 814 (41.6 %). Pašvaldības autoceļu (ielu) 
uzturēšanai kopā izlietots EUR 297 508, no tiem pārvaldīšanas un uzturēšanas darbiem izlietots 
EUR 217 492, kapitālajiem izdevumiem EUR 80 016. Iekšējos transfertos starp pašvaldības 
budžeta veidiem gada beigās autoceļu fonda atlikums EUR 121 594 iekļauts pamatbudžetā 
saistībā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. panta iekļauto normu 
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ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un 
dāvinājumiem. Dabas resursu nodoklis izmantots vides aizsardzības pasākumiem EUR 2 835 
apmērā un ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanai EUR 9 393. Iekšējos transfertos starp 
pašvaldības budžeta veidiem gada beigās dabas resursu nodokļa atlikums EUR 40 805 iekļauts 
pamatbudžetā. 

 
Ziedojumi un dāvinājumi 

 
2019. gadā pašvaldība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā. Neizlietots naudas 

līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda EUR 256. To veido Ņūdžersijas Vakarētāju kopienas 
(ASV) ziedojums Ābeļu pamatskolai mācību līdzekļu iegādei. 2019. gadā Ābeļu pamatskola 
iegādājusies inventāru mācību procesa nodrošināšanai EUR 80 vērtībā. Neizlietots atlikums uz 
2020. gadu ir EUR 176, ko plānots izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim. Budžeta izdevumu izpildes 
grafiskā analīze pievienota gada pārskata pielikumā. Saņemto ziedojumu natūrā uzskaite 
pievienota gada pārskata pielikuma 1.tabulā. 

 

3.2. Pašvaldības debitoru un kreditoru parādi 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, debitoru parādi neto vērtībā 2019. gadā ir 
palielinājušies par EUR 97386 un sasniedz EUR 318705. Kopējie debitoru parādi (bruto) gada 
beigās ir EUR 434721, kas ir par EUR 87041 vairāk, salīdzinot ar gada sākumu. Izveidotie 
uzkrājumi šaubīgiem (nedrošiem) debitoru parādiem samazinājušies par EUR 10345 un sasniedz 
EUR 116016. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem palielinājušās par EUR 4252. Prasībās 
uzskaitīti fizisku un juridisku personu parādi par īri, apsaimniekošanu, komunālajiem 
pakalpojumiem, zemes un telpu nomu un citiem pakalpojumiem. Prasībās par ārvalstu finanšu 
palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem projektiem uzskaitītas prasības apstiprināto 
attiecināmo izmaksu apmērā realizētajam ELFLA projektam “Ceļa Nr.1-4 “Jaunrozes-Kļavas” 
pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” EUR 65606.  Kopējās prasības par nekustamā 
īpašuma nodokli uz 01.01.2020. ir EUR 56267, tai skaitā par zemi EUR 46342, par ēkām un 
būvēm EUR 4097, par mājokļiem EUR 5828. Termiņa kavējums nepārsniedz 1 gadu 
maksājumiem EUR 32602 (58 % ) apmērā, līdz 2 gadiem EUR 13831 (25 %). Likumdošanā 
noteiktajā kārtībā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi EUR 2565 apmērā. 

Uzkrātos ieņēmumus EUR 14266 pārskata gada beigās veido aprēķinātais nodoklis atbilstoši 
likumam “Par nekustamo īpašumu” ar nekustamā īpašuma papildlikmi 1,5% aplikta neapstrādātā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pārējās prasības EUR 33566 veido nesaņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas pašvaldības budžetu papildina 2020. gada janvārī. 

 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās EUR 

Pārskata perioda 

sākumā EUR 
Izmaiņas (+,-) 

2300 DEBITORI 318 705 221 319 97 386 

2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 116 570 112 318 +4 252 

2320 
Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem 
65 606 0 +65 606 

2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 88 084 68 850 +19 234 

2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 56 267 60 180 -3 913 

2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 31 817 8 670 +23 147 

2360 Uzkrātie ieņēmumi 14 266 14 001 +265 

2380 Prasības pret personālu 328 0 +328 

2390 Pārējās prasības  33 851 26 150 +7 701 

3.2. tabula 1: Jēkabpils novada pašvaldības debitoru parādi 2019. gadā (neto), EUR 
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Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata perioda 

beigās EUR 

Pārskata perioda 

sākumā EUR 
Izmaiņas (+,-)  

5000 KREDITORI kopā 1 188 009 1 261 420 -73 411 

5100  Ilgtermiņa saistības 638 945 536 408 +102 537 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 638 945 536 408 +102 537 

5200–5900  Īstermiņa saistības 549 064 725 012 -175 948 

5200/ 5210 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa 142 487 118 272 +24 215 

5300/ 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 24 034 62 609 -38 575 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 146 737 114 575 +32 162 

5600 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 9 912 5 615 +4 297 

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 10 906 14 451 -3 545 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 1 485 1 180 +305 

5900 

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansu maksājumi 

un transferti 213 503 408 310 -194 807 

3.2. tabula 2: Jēkabpils novada pašvaldības kreditoru parādi 2019. gadā, EUR 

 
Salīdzinot ar 2018. gadu, kopējie kreditoru parādi samazinājušies par EUR 73411. Tas 

skaidrojams ar būtisku nākamo periodu ieņēmumu samazinājumu, ko veido saņemtie transferti 
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem. Savukārt 
lielākais palielinājums vērojams ilgtermiņa saistībās, ko veido 2019. gadā saņemtie aizņēmumi 
no Valsts kases Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēto projektu realizācijai 
kopumā par EUR 460354. Palielinājušās īstermiņa uzkrātās saistības, ko veido saistības 
norēķiniem ar darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu un sociālajām iemaksām. 

 

3.3. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Īpašuma veids 

Atlikusī 

 bilances 

vērtība uz 

31.12.2017. 

EUR 

Atlikusī 

bilances 

vērtība uz 

31.12.2018. 

EUR 

Atlikusī 

bilances 

vērtība uz 

31.12.2019. 

EUR 

Izmaiņas 

+/- 

2019./201

8. 

EUR 

Dzīvojamās ēkas 687 684 692 036 418 974 -273 062 

Nedzīvojamās ēkas 4 028 917 4 023 612 4 429 642 +406 030 

Transporta būves 1 215 774 2 221 472 2 133 415 -88 057 

Zeme zem ēkām un būvēm 429 875 430 578 447 497 +16 919 

Kultivētā zeme 646 000 645 461 528 870 -116 591 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 21 014 23 786 23 786 0 

Pārējā zeme 507 320 511 484 566 348 +54 864 

Inženierbūves 2 227 405 2 523 324 2 702 569 +179 245 

Pārējais nekustamais īpašums 785 418 841 045 810 949 -30 096 

Pazemes un bioloģiskie aktīvi 2 148 968 2 135 286 2 097 457 -37 829 

Mežaudzes 216 268 210 054 204 742 -5 312 

3.3. tabula 1: Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2017.-2019. gadā, EUR 
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4. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 
 

4.1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
 

Kapitālsabiedrībām SIA “Zasas aptieka”, SIA “Rubenes aptieka”, SIA “Rubenītis” ir izstrādāta 
vidējā termiņa darbības stratēģija, kurā noteikto mērķu sasniegšanai tiek virzīta to darbība. 

Jēkabpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (pašvaldības 
līdzdalība 100%) uz 2019. gada beigām sastāda EUR 36407. Veikta ieguldījumu pārvērtēšana 
atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem un kopējais samazinājums ir EUR 7250.  

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

EUR 

Darījumi 

palielinājums 

(+), 

samazinājums 

(-) 

EUR 

Pārvērtēšana 

(+,-)/ vērtības 

samazinājums 

(+,-) 

EUR 

Pārskata 

perioda 

beigās 

EUR 

Kapitālsabiedrības 

dati 

pašu 

kapitāls 

perioda 

beigās 

EUR 

pašu 

kapitāls 

perioda 

sākumā 

EUR 

SIA "Zasas aptieka" 3 008 0 410 2 288 2 288 3 008 

SIA "Rubenes 

aptieka" 

2 660 0 -372 2 660 2 660 2 660 

SIA "Rubenītis" 37 989 0 -7 288 30 701 30 701 37 989 

Kopā 

 

43 657 0 -7 250 36 407 x x 

4.1. tabula 1: Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, EUR 

 

4.2. Pārējie finanšu ieguldījumi 
 

Pārējos finanšu ieguldījumos iekļauti SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģ. Nr. 55403015551, 
1056 kapitāla daļas, vienas kapitāla daļas vērtība EUR 1 par summu EUR 1056, ar ieguldījuma 
2.52% un SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģ. Nr.45403003245, 187828 kapitāla daļas, vienas 
kapitāla daļas vērtība EUR 1 par summu EUR 187828, ar ieguldījuma 12%. 

 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Reģistrācijas 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

EUR 

Pārskata 

perioda 

beigās  

EUR 

Līdzdalība 

(%) 

perioda 

beigās 

Līdzdalība 

(%) 

perioda 

sākumā 

Kapitālsabiedrības dati 

Pašu kapitāls 

perioda 

beigās EUR 

Pašu 

kapitāls 

perioda 

sākumā 

EUR 

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 55403015551 0 0 2,520 2,520 -896 581 -847 790 

SIA "Jēkabpils autobusu 

parks" 
45403003245 187 828 187 828 12,000 12,000 3 222 029 3 222 029 

Kopā x 187 828 187 828 x x x x 

4.2. tabula 1: Jēkabpils novada pašvaldības finanšu ieguldījumi, EUR 
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5. PAŠVALDĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 
5.1. Galvojumi 

 

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 

5.1. tabula 1: Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie galvojuma līgumi, EUR 

 

5.2. 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 460354 apmērā ELFLA finansēto projektu realizācijai. 2019. gadā veikta šo aizņēmumu 
atmaksa EUR 215 900 un iepriekš saņemto aizņēmumu atmaksa par kopējo summu EUR 
117 545 (skatīt gada pārskata pielikuma 2.tabulu). 

 
 

6. 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 2019.-2025. gadam. 

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

Ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 27. decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols 
Nr.16., 19.punkts) “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. -2025. gadam 
apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025. gadam. 

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) 
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Attīstības programma ir saglabājusi pēctecību Jēkabpils novada attīstības programmai 2012. 
- 2018. gadam un ir izstrādāta saskaņā ar Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. 
- 2030. gadam un Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam. 

2019. gada laikā sagatavoti un izsniegti 27 atzinumi par plānotās darbības atbilstību vai 
neatbilstību Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013. - 2025. gadam. Pašvaldība izsniegusi 
ierosinātājam zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus 17 gadījumos, pieņēmusi lēmumu 
un apstiprinājusi 9 izstrādātos zemes ierīcības projektus un to grafiskos pielikumus. 
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Realizēts uzņēmējdarbības atbalsta konkurss “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 
2019”.  Pašvaldība no 1. līdz 3. februārim piedalījās 26. starptautiskā tūrisma izstādē-gadatirgū 
“Balttour 2019”, kur apmeklētājus iepazīstināja ar jauniem objektiem, maršrutiem un iespējamiem 
ceļojumu gala mērķiem.  

Pašvaldības budžets 2019. gadam plānots, pamatojoties uz Jēkabpils novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam noteiktajām rīcībām un prioritātēm.  

Ar Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties 
Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, kā arī portālā Latvija.lv un 
portālā ĢeoLatvija.lv 

 

6.1. Publiskās un privātās investīcijas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā 

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

pieņemtajiem turpmākajiem būvvaldes un pašvaldības lēmumiem: 
 

Izsniegto būvatļauju skaits – 18, t.sk.: 
a) fiziskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 9; 
b) juridiskajām personām izsniegto būvatļauju skaits – 9. 

 
Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura: 

a) atļaujas privāto dzīvojamo ēku pārbūvei – 1; atļaujas dārza mājas jaunbūvei – 1; 
b) atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai – 6;  
c) atļaujas saimniecības ēku būvniecībai un pārbūvei – 5; 
d) atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un pārbūvei – 4 (t.sk. 

meliorācijas sistēmas pārbūve – 1, ceļa pārbūve, jaunbūve – 2, graudu uzglabāšanas torņu 
jaunbūve - 1); 

e) brīvdabas estrādes ar sēdvietām pārbūve – 1. 
 

Ekspluatācijā nodotie objekti – 19, t.sk.: 
a) Objekti, kas tika finansēti no valsts un pašvaldības līdzekļiem: 

Būves nosaukums, adrese Pasūtītājs 
Kopējās 

izmaksas (€) 

1.”Sēlijas prasmju muzeja” ēkas pārbūve, “Ozollejas”, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads 

J
ē

k
a

b
p

ils
 n

o
v
a

d
a

 

p
a

š
v
a

ld
īb

a
 

102433,42 

2.Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads 

281720,05 

3.Autoceļa nr.1-4 Jaunrozes - Kļavas posma pārbūve, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads 

97702,07 

4.Brīvdabas estrādes ar sēdvietām pārbūve, “Rubenes kultūras 
nams”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 

117445,96 

 

  

http://www.jekabpilsnovads.lv/
https://www.latvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3
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b) ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā: 
 

Būves nosaukums, adrese 
Kopējās 

izmaksas (€) 

1.Meža autoceļa “Aivara ceļš” jaunbūve, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 158090,19 

2.Ģimenes mājas jaunbūve, „Meduspriedes”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 120000,00 

3.Graudu kaltes un lauksaimniecības tehnikas novietnes jaunbūve, „Vāgāni”, 
Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 

78000,00 

4.Lauksaimniecības tehnikas novietnes jaunbūve, „Purmaļi”, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads 

164982,20 

5.Jaunlopu kūts kompleksa jaunbūve, „Upespriekulāni”, Kalna pagasts, Jēkabpils 
novads 

1013247,13 

6.Jāšanas sporta centra izveidošana-manēžas jaunbūve,  “Luģenieki”, Ābeļu  
pagasts, Jēkabpils novads 

70000,00 

7.Telekomunikāciju sakaru torņa jaunbūve, Zasas pagasts, Jēkabpils novads 49000,00 

8.Telekomunikāciju sakaru torņa jaunbūve, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 49000,00 

9.Tehnikas novietnes jaunbūve, “Vāgāni”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads 65000,00 

10.Meža autoceļa “Jaunzemu ceļš” pārbūve, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads 401975,69 

11.Meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” pārbūve, Dignājas pagasts, 
Jēkabpils novads 

166379,00 

12.Nojumes jaunbūve, “Kapiņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads 29862,00 

13.Meža ceļa “Arālītes ceļš” jaunbūve, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 133048,52 

14.Autoceļa nr.1-4 Jaunrozes – Kļavas posma jaunbūve, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 
novads 

22085,05 

15.meliorācijas sistēmas “Mazkrūmiņi” atjaunošana, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads 

54289,98 
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6.2. Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gadā realizētie ES un Latvijas Valsts līdzfinansētie projekti  
 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 
identifikācijas numurs 

Sasniegtais rezultāts 
Īstenošana

s laiks 

Piesaistītais 
publiskais 

finansējums 
EUR un 

pašvaldības 
līdzfin. 

Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

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 

INTERREG Baltijas 
jūras reģiona 
programma 2014-2020 

“Baltijas enerģētikas 
teritorijas – plānošanas 
perspektīvas” 

Izstrādāts pašvaldības enerģētikas plāns 2016-2019 Nav 

Valsts finansējums 
(VRAA projektu 
konkursa „Ģimenei 
labvēlīgas vides 
veidošanai sabiedrībā” 
ietvaros) 

Jaunās tehnoloģijas visai 
ģimenei, 2/GIMEN/19/007 

Projekta ietvaros tika iegādāti 3 multimediju iekārtu 
komplekti, noorganizēta nometne. 

2019 5965 

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. 

Izstrādāts vienots reģiona tūrisma maršruts, izmantojot 
inovatīvus pasākumus.Izveidota atpūtas vieta tūristiem un 
vietējiem iedzīvotājiem pie Tadenavas bibliotēkas; iegādāts 
aprīkojums un, nodrošināta interaktīvas informācijas 
pieejamību par tūrisma objektiem novadā  projektu partneru 
teritorijās  

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 

Īstenoti Zasas muižas parka infrastruktūras atjaunošanas un 
labiekārtošanas darbi  

2018-2019 55229,25 
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uzlabošana”, Nr. 18-05-
AL24-A019.2202-000004. 

VKKF un AS “Latvijas 
Valsts meži”  

Tautas mākslas svētki 
“Sēlija rotā”, 19/1-14.2/K36 

Organizēti VII Sēlijas Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”, 
piedaloties Sēlijas novadu apvienības pašvaldību un 
Jēkabpils novada pašvaldības starptautisko sadarbības 
partneru amatierkolektīvus un pašvaldību delegāciju 
pārstāvjus. 

2019 1500 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

ELFLA 
“Ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes-
Kļavas” pārbūve Jēkabpils 
novada Ābeļu pagastā” 

Veikti pašvaldības ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes – Kļavas” 
pārbūves darbi. 

2019 91119 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

Meža attīstības fonds  
“Pašvaldību darbi parkos” 
Jēkabpils novada Zasas 
parka labiekārtošana 

Iestādi 27 dažādi koku stādi, uz parka esošās Cerību saliņas 
izvietoti divi koka soliņi, koka galds un divas koka atkritumu 
urnas. 

2019 1000 

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 

2018-2019 277189 
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Jēkabpils novada pašvaldības pasākumi, kuri tiek turpināti 2020. gadā 
 

Fonda 
nosaukums 

Projekta nosaukums, 
identifikācijas numurs 

Sasniegtais rezultāts 
Īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais
publiskais 

finansējums 
EUR un 

pašvaldības 
līdz-

finansējums 

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 
2019-2021 

63619   

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) 

2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 

139819  

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. 

2018-2019 
2019-2020 

52869  

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 izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un 
profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu 
utt. norišu izmaksām. 

2018-2021 7777  

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

ELFLA 
programma 
LEADER 

Rakstnieka Aleksandra Grīna 
parka izveide Jēkabpils novada 
Kalna pagastā, 
2019/AL24/6/A019.22.04/4 

Projektā plānots veikt Aleksandra Grīna parka 
labiekārtošanas darbus – skiču projekta 1. kārtu, paredzot 
vietas četriem vides objektiem, plānots izbūvēt grants seguma 
gājēju celiņu. 

2019-2020 30000 
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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. 

2017-2023 103038 

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 

Ilgtspējīgas vides pārvaldības 
sistēmas  attīstība Zemgales 
reģiona dabas teritorijās un 
Braslavas nacionālajā dabas 
parkā / Secure Area, ENI-LLB-1-
135  

Tiks izstrādāta ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēma.  
Projekta ietvaros tiks iegādāts ugunsdzēsēju aprīkojums 
Rubenes un Kalna pagastam, pārvietojamais plosts un 
ģenerators Dunavas pagastā. 

2016.-2021. 
47540 
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6.3. Plānotie pasākumi 2020. gadā  
 
Ar Jēkabpils novada domes 27.12.2018. sēdes lēmumu Nr.337 ir apstiprināta Jēkabpils 

novada attīstības programma 2019.-2025. gadam. Jēkabpils novada attīstība tiek plānota 
saskaņā ar Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.-2025. gadam noteiktajām 
prioritātēm, mērķiem, rīcībām un uzdevumiem. Lielākie ieguldījumi plānoti pašvaldības 
infrastruktūras uzlabošanai, izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošanai, kā arī pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Turpmāk tiek plānoti 
līdzekļi arī kultūras iestāžu un teritoriju infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošanai, sociālajai jomai, sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūrai, vides 
labiekārtošanai. 

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Jēkabpils novada 
attīstību, piesaistot investīcijas, kā arī, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un sabiedriskajām organizācijām, kā arī lai realizētu attīstības programmā paredzētās 
prioritātes līdzekļu ietvaros. 

 
Jēkabpils novada pašvaldības 2020. gadā plānotie galvenie uzdevumi, pasākumi, 

sadarbības projekti un pētījumi: 

Plānotie uzdevumi, 
pasākumi 

Plānotās aktivitātes 
Īstenošanas 

laiks 

Plānotais 
finansē-

jums EUR  

Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Pirmskolas izglītībai 
atbilstošas infrastruktūras 
izveide Zasas pagastā 

Zasas pirmsskolas iestādes telpu 
izveide atbilstoši vides pieejamības un 
higiēnas prasībām, rotaļu laukuma 
izbūve 

2020. 200 000 

Izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
pilnveidošana 

Ābeļu pamatskolai pieguļošās teritorijas 
infrastruktūras pilnveidošana-
stāvlaukuma pārbūve, apgaismojuma 
ierīkošana, teritorijas labiekārtošana 

2020. 35 000 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

Kultūras iestāžu un 
teritoriju infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Administratīvās ēkas papildus ieejas 
izveide Ābeļu pagasta Tautas nama 
vajadzībām un teritorijas labiekārtošana 

2020. 35 000 

Veselīga dzīvesveida veicināšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

Sporta infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils novadā 

Zasas vidusskolas sporta laukuma 
pārbūve 

2020. 95 000 

Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

Satiksmes drošības 
uzlabošana ciemu 
teritorijās-apgaismojuma 
izbūve 

Veikta apgaismojuma projektēšana un 
izbūve Ābeļu pagasta Lašu ciemā, 
Dunavas pagasta Sudrabkalna ciemā, 
Leimaņu pagasta Leimaņu ciemā, Zasas 
pagasta Liepu ciemā 

2020.-2021. 210 000 

Satiksmes drošības 
uzlabošana ciemu 
teritorijās-ceļu pārbūve 

A grupas ceļu Dignājas pagasta 
Vandānu ciemā – ceļa Nr.2-5 “Mārtiņu 
iela” ar kopējo garumu 0.71 km un ceļa 
Nr.2-4 “Veikala iela” ar kopējo garumu 
0.37 km, virsmu dubultā apstrāde 

2020. 45 000 

Pašvaldības ielu un ceļu 
infrastruktūras un segumu 
uzlabošana 

Ceļa Nr.5(2)-2 Krustceles-Dignāja Zasas 
pagastā seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, notekgrāvju izveide 
posmā no 0.0 km līdz 8.54 km un ceļa 
Nr.2(5)-3 Krustceles-Dignāja Dignājas 
pagastā seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti, notekgrāvju izveide 
posmā no 8.54 km līdz 11.82 km 

2020 80 000 
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Mūsdienu prasībām atbilstošas inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu attīstība 

Dignājas pagasta 
Vandānu ciema 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
nodrošināšana atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām 

Veikta attīrīšanas iekārtu pārbūve 
Vandānos, Dignājas pagastā 

2020. 45 000 

Publiskās ārtelpas un infrastruktūras attīstība, vides un dabas aizsardzība 

Aleksandra Grīna parka 
izveidošana par publiskas 
apskates un izklaides 
vietu 

Aleksandra Grīna parka Kalna pagastā 
atpūtas vietas infrastruktūras izveide 
LEADER projekta rezultātā 

2020. 54 365 

Infrastruktūras 
uzlabošana Zasas un 
Rubeņu parkos, Dunavas 
pagasta skvērā 

Veikta parka dīķu atjaunošana, celiņu 
seguma atjaunošana, aktīvā atpūtas 
vietas labiekārtošana Zasas parkā; 
atjaunoti parka celiņi, apstādījumi, vides 
objekti Rubenes pagasta Rubeņu parkā; 
veikta skvēra teritorijas labiekārtošana 
Dunavas ciemā 

2020. 42 000 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

Projekts “Pārrobežu 
sadarbības veicināšana 
aizsardzības un drošības 
jautājumos Latvijas-
Lietuvas-Baltkrievijas 
pārrobežā”  
 

Iegādāts aprīkojums brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem, pārvietojamais plosts, 
pārvietojams ģenerators Dunavas 
pagastā 

2020. 49 915 

 
Uzņēmējdarbība 

 
Uzņēmuma reģistrā uz 2019. gadu Jēkabpils 

novadā reģistrēti 694 uzņēmumi. No tiem 416 ir 
zemnieku saimniecības, 33 kooperatīvās 
sabiedrības, 7 paju sabiedrības, 5 pašvaldības 
uzņēmumi, 12 sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
un 32 individuālie uzņēmumi. Komercreģistrā 
reģistrēta 1 akciju sabiedrība, 2 filiāles, 42 
individuālais komersants un 146 sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību.  

Galvenās uzņēmējdarbības formas saistītas ar 
lauksaimniecību un mežsaimniecību.  

2019. gadā aktīvo uzņēmumu skaits pēc 
darbības veida (pēc NACE) bija 141 uzņēmumi, 
kas nodarbojās ar jaukto lauksaimniecību 
(augkopība un lopkopība, 47 ar graudaugu 
(izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu, 44 ar piena lopkopību, 22 
mežistrādi.  
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Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Jēkabpils novadā. 

 
Nr. 
p.k. 

Uzņēmums Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums 
2019, EUR 

Pret 
2018 

Pret 
2017 

1 MIKOR, SIA Ceļu un maģistrāļu būvniecība 6,483,464.00 15% 36% 

2 ALKO, SIA  Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 2,544,691.00 -12% 3% 

3 Lipo Speed, SIA Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 2,223,126.00 30% 63% 

4 Egles dēls, SIA Mežizstrāde 2,109,833.00 -6% 36% 

5 BIAMEAT, SIA Gaļas pārstrāde un konservēšana 1,682,687.00 -10% 6% 

6 Selko īpašumi, SIA  Mežizstrāde 1,504,390.00 -5% 2.31 
reizes 

7 DZĒRVES, ZS Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

765,478.00 40% 42% 

8 KRASTI, ZS Piena lopkopība 728,435.00 14% 20% 

9 SLAIGO, SIA Koka taras ražošana 721,585.00 -7% 44% 

10 KALNĀRES, ZS Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

704,354.00 16% 11% 

11 LAŠI, ZS Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

636,564.00 45% -6% 

12 PŪPOLI, ZS Mežizstrāde 598,936.00 -27% -5% 

13 DĀLDERIS IP, SIA  Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

510,746.00 -18% 73% 

14 STABIŅI, ZS Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

477,210.00 70% 9% 

15 Bezdelīgas 3, SIA Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 471,362.00 37% 53% 

16 CIELAVAS, ZS Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

430,028.00 40% 31% 

17 NOVIKI, ZS Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos, kuros 
galvenokārt pārdod pārtikas 
preces, dzērienus vai tabaku 

349,796.00 -5% -14% 

18 LEJAS JĒRĀNI, ZS Graudaugu (izņemot rīsu), 
pākšaugu un eļļas augu sēklu 
audzēšana 

334,163.00 42% -15% 

19 STRAUTIŅI, ZS Piena lopkopība 320,584.00 2.05 
reizes 

14% 

20 Saimniecība 
Vistiņas, SIA 

Mazumtirdzniecība pa pastu vai 
Interneta veikalos 

311,473.00 2% 63% 

Dati: www.lursoft.lv  

  

https://company.lursoft.lv/mikor/45403001297
https://company.lursoft.lv/alko/45403005871
https://company.lursoft.lv/lipo-speed/45403027737
https://company.lursoft.lv/egles-dels/41503050610
https://company.lursoft.lv/biameat/45403030690
https://company.lursoft.lv/selko-ipasumi/45403018293
https://company.lursoft.lv/dzerves/45401020683
https://company.lursoft.lv/krasti/45404006535
https://company.lursoft.lv/slaigo/45403045268
https://company.lursoft.lv/kalnares/45404004746
https://company.lursoft.lv/lasi/55404005601
https://company.lursoft.lv/pupoli/45404006770
https://company.lursoft.lv/dalderis-ip/45403015475
https://company.lursoft.lv/stabini/45404005154
https://company.lursoft.lv/bezdeligas-3/45403026426
https://company.lursoft.lv/cielavas/45401008407
https://company.lursoft.lv/noviki/45404007206
https://company.lursoft.lv/lejas-jerani/45404002302
https://company.lursoft.lv/strautini/45401009332
https://company.lursoft.lv/saimnieciba-vistinas/55403042901
https://company.lursoft.lv/saimnieciba-vistinas/55403042901
http://www.lursoft.lv/
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 7. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
7.1. Pašvaldības sadarbība ar sadraudzības pilsētām 

 
Tiek turpināta sadarbība ar Zarasai, Kupišķu rajona pašvaldībām Lietuvā 

Turpinot uzsākto sadarbību starp pašvaldībām kultūras un citās jomās, 2019. gada 29. 
jūnijā Zarasai, Kupišķu rajona pašvaldību delegācijas un amatiermākslas kolektīvi pēc 
Jēkabpils novada pašvaldības uzaicinājuma piedalījās Sēlijas novadu apvienības 7. Tautas 
mākslas svētkos “Sēlija rotā”, kas tika organizēts Jēkabpils novada Ābeļu estrādē. 

2019. gada nogalē Jēkabpils novada priekšsēdētājs Aivars Vanags un izpilddirektore 
Gunta Dimitrijeva apmeklēja Zarasai, Kupisķū rajona pašvaldību, lai pārrunātu sadarbības 
iespējas, kopīgi realizējot starptautiskos projektus 2020. gadā. 

 
Delegācija no Šarkovščinas rajona izpildkomitejas Baltkrievijā apmeklē Jēkabpils 
novada skolas  

2019. gada 16. un 17. aprīlī Jēkabpils 
novada skolas apmeklēja delegācija no 
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 
mācību, audzināšanas un interešu 
izglītības jomās un organizēt pedagogu 
un skolēnu pieredzes apmaiņas vizītes un sekmēt starpkultūru un projektu sadarbību. 

Jēkabpils novada jauniešu sporta komanda no 2019. gada 14. līdz 16. jūnijam piedalījās 
Šarkovščinas rajona (Baltkrievijā) atklātajās tūrisma sacensībās. Jēkabpils novada komandu 
pārstāvēja 10 jaunieši. Dalība sacensībās bija vērtīga pieredze, gan plānojot novada sporta 
pasākumus, gan arī dalībniekiem iegūstot jaunus kontaktus un izzinot citu kultūru 
daudzveidību. 

 
Noslēgts sadarbības līgums ar Vižņicas 
rajona pašvaldību Ukrainā 
2019. gadā no 30. augusta līdz 1. 
septembrim delegācija no Jēkabpils novada 
pašvaldības atradās Černivcu reģiona 
Vižņicas rajonā Ukrainā, lai piedalītos XXVI 
Starptautiskajā ukraiņu festivālā un slēgtu 
sadarbības līgumu. 

Pamatojoties uz Vižņicas rajona 
pašvaldības uzaicinājumu uzsākt sadarbību 
izglītības jomā, no 2018. gada 30. aprīļa līdz 
2018. gada 6. maijam Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvalde kopā ar Jēkabpils, 
Aknīstes, Viesītes un Krustpils novadu pašvaldību izglītības iestāžu direktoriem un 
pedagogiem piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vižņicas rajona pašvaldību ar mērķi 
iepazīties ar tur esošajām izglītības iestādēm un pārrunāt turpmāko sadarbību. 

2019. gada 27. maijā pašvaldība saņēma vēstuli no Vižņicas ar aicinājumu turpināt uzsākto 
sadarbību tālāk arī kultūras jomā un ielūgumu pašvaldības pārstāvju un novada tautas 
mākslas kolektīva dalībai XXVI Starptautiskajā ukraiņu festivālā. Paša festivāla galvenais 
mērķis bija saglabāt ukraiņu etniskās grupas tradīcijas, paražas un rituālus, attīstīt un 
popularizēt jauniešu vidū autentisko kultūru, kā arī piesaistīt sabiedrības un iestāžu uzmanību 
Karpatu reģiona iedzīvotāju ikdienas dzīves īpatnībām un problēmām, reģiona pilnvērtīgai 
attīstībai. 



Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada pārskats     39  

 7.2. Starptautiskās sadarbības projekti 2019. gadā  
 

2019. gadā tika apstiprināts “Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-
2020. gadam” projekts “The development of 
sustainable environmental management system for 

risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie ozera”” (“Ilgtspējīgas vides 
pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā 
dabas parkā), nr. ENI-LLB-1-135. 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 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. 

 
 Jēkabpils novada pašvaldība 2019. gadā noslēdza 

“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. 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 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. 

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. 

 

7.3. Plānotie sadarbības projekti  
 

2020. gadā plānots iesniegt projektu starptautiskas konferences 
“We are the future” organizēšanai Jēkabpils novada Jēkabpils novada 
pašvaldība 2014.–2020. gada programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. 
virziena “Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” 

pasākumā “Pilsētu sadraudzība” Projekta mērķis - sekmēt jauniešu izpratni un līdzdalību par 
Eiropas Savienības politikas procesiem, veicināt jauniešu iniciatīvu pievilcīgas vides 
veidošanai laukos. Projekta apstiprināšanas rezultātā 2020. gada vasarā Jēkabpils novadā 
ieradīsies jaunieši un lēmumu pieņēmēji no divām Eiropas valstīm: Lietuva - Zarasai rajona 
pašvaldības administrācija, Kupiškis rajona pašvaldības administrācija, Itālija – Silvi 
pašvaldība (Comune di Silvi). Kopumā starptautiskajā sadarbības projektā plānots piedalīties 
76 aicinātajiem viesiem. Projektā plānotas 3 aktivitātes: stratēģijas izstrāde pievilcīgas vides 
veidošanai jauniešiem lauku teritorijās, konference, kurā notiks diskusija starp lēmēju 
pieņēmējiem no pārstāvētajām valstīm un jauniešiem par projekta tēmu, noslēgumā – kultūras 
festivāls. Projekta kopējās izmaksas sastāda 12 095,00 EUR. 



Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada pārskats     40  

 
Piesaistot četrus partnerus Eiropā, Jēkabpils novada Zasas 

vidusskolai plānots iesniegt projekts “The Knowledge of 
Languages - a World without Borders” programmā “Erasmus+ 
stratēģiskās partnerības”, pamatdarbības veids: Erasmus+ 

2.pamatdarbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa”.Projekta iesniedzēja organizācija - Zasas vidusskola, partneri: Čehija - “Lesni 
materska skola Jelinek”, Rumānija - “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE 
MARII”, Turcija – “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu”, Norvēģija “Mobarn Røsandåsen 
barnehage”. Projekta dalībniekus vieno kopīga ideja par angļu valodas apmācību iekļaušanu 
pirmsskolas izglītības iestādēs, vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Projekta laikā partneri izstrādās 
metodisko materiālu angļu valodas apguvei, izmantojot dažādas radošas aktivitātes un tēmas, 
paralēli darba pie materiāli izstrādes, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem būs iespēja 
papildināt savas zināšanas divos apmācību posmos. 

Projekta plānotais realizācijas laiks: 01.11.2020 – 31.10.2020. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda 109.912,00 EUR, tai skaitā Zasas vidusskolas budžeta daļa - 30.475,00 EUR. 
Erasmus + programmā projektu 100% līdzfinansē Eiropas Savienība 

 

8. IZGLĪTĪBA 
 

Izglītības prioritātes 2019. gadā 
 

1. atbalsta nodrošināšana jaunās pieejas sagatavošanai pirmsskolas izglītībā,  
2. vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana, 
3. atbalsts interešu izglītības un valstiskās audzināšanas īstenošanai. 

 
Bērnu un skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs 
 

Izglītības 
iestāde 

01.09.2018. 01.09.2019. Izglītības programmas  
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Zasas 
vidusskola 

137 50 150 46 

Pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111; 
pamatizglītības programma - kods 21011111; 
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611; 
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
programma - kods 31011011 

Ābeļu 
pamatskola 

141 9 143 21 

Pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111; 
pamatizglītības programma - kods 21011111; 
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611; 
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811 

Dignājas 
pamatskola 

44 29 40 31 

Pirmsskolas izglītības programma - kods 01011111; 
pamatizglītības programma - kods 21011111; 
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611 

Rubeņu 
pamatskola 

65 26 66 28 

Pirmsskolas izglītības programma - kods 01011111; 
pamatizglītības programma - kods 21011111; 
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811 

Kopā 387 114 399 126   
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2019. gada 1. septembrī mācības 1.-12. klasē uzsāka 399 skolēni. Atsevišķu pirmsskolas 
izglītības iestāžu novadā nav, bet pie katras skolas ir izveidotas pirmsskolas grupas. Pavisam 
pirmsskolas izglītību programmu septembrī apgūt iesāka 126 bērni, tai skaitā 5-6 gadīgie bērni 
– 51.  

2019. gada 10. jūnijā tika uzsākta vairāku Ābeļu pagasta pārvaldes telpu pārbūve par 
pirmsskolas izglītības iestādes telpām. No 2019. gada 1. septembra Ābeļu pamatskola īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz 4 gadiem Ābeļu 
pagasta Brodu ciemā. 

 
Pedagoģiskais personāls 

 
Novada skolās strādā 89 pedagogi, 75 vispārējā izglītībā un 14 pirmsskolas izglītībā.  
Saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumiem nr.445 “Pedagogu samaksas noteikumi” 

pedagoga minimālais atalgojums par 1 slodzi -750.00 EUR. Skolēnu un skolotāju proporcija – 
Jēkabpils novadā ir 1:10 (1 pedagoga slodze uz 10 normatīviem skolēniem). Jēkabpils novads 
atbilst novadu teritorijai ar zemu bērnu blīvumu: 399 bērni / 905km2 = 0.44 bērni/1 km2 
 
Mācību darbs un pedagogu tālākizglītība 

 
Jēkabpils novadā darbojās 4 vispārizglītojošās skolas - Dignājas pamatskola, Ābeļu 

pamatskola, Rubeņu pamatskola un Zasas vidusskola. 
Novada izglītības iestādes īstenoja plānotos ikgadējos gadskārtu un tematiskos 

pasākumus, piemēram, Zinību dienu, Skolotāju dienu, Mārtiņus, 18. novembra svētkus, 
Ziemassvētkus, Lieldienas, Meža dienas, Veselības nedēļu, svētku dienu „Māmiņas smaids”, 
Pēdējā zvana svētkus, pirmsskolas grupu, 9. un 12. klašu absolventu izlaidumus. 

2019. gadā Dignājas pamatskola nosvinēja 155 gadu jubileju. 
2019. gada darba gaitas uzsāka divi jauni izglītības iestāžu direktori - Rubeņu pamatskolas 

direktore Ilona Kantāne un Zasas vidusskolas direktore Arnita Pore. 
Dignājas pamatskolā pirmsskolas skolotāja Rasa Bareika pabeidza tālākizglītotāju un 

mācīšanās konsultantu kursus pirmsskolām reģionu vajadzībām. 
Lai nodrošinātu pēctecības principu izglītībā un īstenotu jauno mācību saturu, organizētas 

pedagogu profesionālās pilnveides programmas un pasākumi, semināri, atbalstīti pieredzes 
apmaiņas braucieni, sanāksmes:  

 Izglītības pārvalde 2019. gadā saskaņoja divdesmit pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides programmas 

150 
(38%)

143 
(36%)

40 (10%)

66 (16%)

Bērnu skaits 
2019./2020.m.g.

Zasas
vidusskola

Ābeļu
pamatskola

Dignājas
pamatskola

Rubeņu
pamatskola

137 141
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 Veselības ministrijas Eiropas Sociāla fonda ietvaros tika organizētas apmācības 
pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem. Apmācību mērķis - pilnveidot pedagogu 
profesionālo kompetenci un 
nodrošināt pēctecīgu veselības 
jautājumu apguvi vispārējā un 
profesionālajā izglītībā, kā arī sniegt 
ierosmes praktisko aktivitāšu 
īstenošanai klasēs. 

  No februāra līdz martam apmācību 
programma starpkultūru saskarsmē un 
darbā ar trešo valstu pilsoņiem, 
izglītības attīstības centra (IAC) 
projekta „Starpkultūru komunikācija un 
sadarbība profesionālai izaugsmei” 
ietvaros.  

 Aprīlī novadu izglītības iestāžu administrācija un pedagogi dalība pieredzes apmaiņas 
seminārā Lietuvā. Galvenais mērķis – iepazīšanās ar Viļņas skolu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu struktūru, pieredzes apmaiņa un diskusija par izglītības tendencēm nākotnē, 

 5. jūnijā dalība Aknīstes vidusskolā Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konference 
“Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā”, kurā piedalījās 180 dalībnieki no 30 
Sēlijas izglītības iestādēm.  

 Jūnijā dalība izglītības iestāžu administrācijas un pašvaldību vadītāju ikgadējā sanāksmē, 
kurā atskatījās uz notikumiem novadu izglītības iestādēs mācību gada laikā. 

 28. augustā novadu pedagogu un pašvaldības pārstāvju tikšanās jaunā mācību gada 
sākumā - pedagogu konferencē, 

 Dalība biedrības “Sēļu Pūrs” organizētajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
apmācībās “Ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”, sadarbībā ar Jēkabpils novada 
Izglītības pārvaldi izglītības iestāžu vadības semināru. 

 
Izglītojamo sasniegumi 

 
Ar labiem panākumiem skolu skolēni aktīvi iesaistījās starpnovadu un valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības jomu skatēs un konkursos, sporta sacensībās, 
mazpulku pasākumos, projektu aktivitātēs. 

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. 
  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, apkopoja un 
apstiprināja mācību gada I un II semestra stipendijas. 

Jēkabpils novada 2019. gada mācību sasniegumu stipendijas 
7.-12. klašu skolēniem 

 

 
Skola 

2019. gada 
maijs 

2019. gada 
decembris 

Summa 
EUR kopā 

Ābeļu pamatskola  2 3 120.00 

Dignājas pamatskola 2 3 100.00 

Rubeņu pamatskola 6  300.00 

Zasas vidusskola 13  530.00 

Kopā 23  1050.00 
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Par gūtajiem sasniegumiem 2018./2019. mācību gada starpnovadu, reģionālajās un valsts 
par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un 
sporta sacensībās tika apbalvoti ar Jēkabpils novada balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem) 
81 skolēnus un skolēnu grupas, t.sk. Ābeļu pamatskolā – 19, Dignājas pamatskolā – 31, Zasas 
vidusskolā – 23 un Rubeņu pamatskolā – 8. 
 
Interešu izglītība 

 
2019. gada 15. martā Izglītības pārvalde organizēja novadu izglītības iestāžu 

interešu izglītības programmu īstenotāju tikšanos. Piedalījās 84 dalībnieki. Pieredzes stāstus 
bija sagatavojuši pedagogi no Ābeļu un Dignājas pamatskolas. 

 
Ar valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu, Jēkabpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs darbojas sekojoši interešu pulciņi: 

 

 
Eiropas Savienības fonda izglītības projekti un iniciatīva “Latvijas skolas soma” 

 
Izglītības iestādes iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda projektos: “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un iniciatīvā 
“Latvijas skolas soma” (skatīt nodaļā nr. 6.1.) 

  

Ābeļu pamatskola: 
1. - 4. klašu koris 
1. - 4. klašu vokālais ansamblis 
5. - 9. klašu vokālais ansamblis 
1.- 2. klašu tautas deju kolektīvs “Žiperi” 
3.-4. klašu tautas deju kolektīvs “Žiperi” 
Folkloras kopa “Mikālēni” 
Mazpulki 
5.-9. klašu tautas deju kolektīvs  
Loģiskās spēles matemātikā 
Amatu mācība 

 

Dignājas pamatskola: 
Folkloras kopa “Dignōjīši” 
Teātra pulciņš  
Ekoloģijas pulciņš 
Angļu valodas pulciņš 
Puķkopības pulciņš 
Popgrupa  
Tradicionālie rokdarbi 
 Futbols 
Medijpratība 
Ritmika 

Rubeņu pamatskola: 
1.-4. klašu koris 
Ceļu satiksmes dalībnieku pulciņš 
Skatuves mākslas pulciņš 
Medijpratība 
1.-4. klašu tautas deju kolektīvs 
Dabas pētnieku pulciņš 
Kristīgās vērtības un ētika 
Zēnu vokālais ansamblis 
Solisti - vokālisti 
1.-9. klašu vokālais ansamblis 

 

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”  
Kokapstrādes 
Čaklo roku pulciņš 
Novadpētniecības pulciņš 
Angļu valodas pulciņš 
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9. KULTŪRA 
9.1. Kultūras pasākumi, pašdarbības kolektīvi 

 
2018. gada 29. novembrī Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums veikt 

izmaiņas Jēkabpils novada kultūras iestāžu darbībā lai nodrošinātu ciešāku kultūras iestāžu 
un struktūrvienību sadarbību un resursu mobilizāciju, uzlabotu kultūras iestāžu un 
struktūrvienību darbības plānošanu, lai efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk izmantotu Jēkabpils 
novada finanšu resursus,. Reorganizācijas rezultātā tika izveidota, un ar 2019. gada 1. martu 
darbību uzsāka Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, kuras uzdevums ir koordinēt, pārraudzīt 
un organizēt pašvaldības darbu kultūras, tūrisma, jaunatnes lietu un sporta jomā Jēkabpils 
novadā, veicināt nozares attīstību, saskaņā ar novada Attīstības programmu, veicināt novada 
kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, organizēt iedzīvotāju un 
viesu interesēm atbilstošus, kvalitatīvus, daudzveidīgus un izglītojošus pasākumus un 
nodrošināt to pieejamību, kā arī veicināt sabiedrības iniciatīvu un aktīvu līdzdarbību kultūras 
pasākumu rīkošanā un norisē. 

 
2019. gadā organizētie kultūras pasākumi: 

 Tradicionālie pasākumi: amatierteātru saspēles Rubenes un Kalna kultūras namos, 
tautas deju kolektīvu sadancis “Pie Amora” Zasas kultūras namā, pasākums “Ak, 
sievietes, sievietes…” Dunavas kultūras namā, joku mēneša koncerts “Raibais karuselis” 
Rubenes kultūras namā, Daugavas svētki “Daugava vieno” Dignājas brīvdabas estrādē, 
Ģimeņu festivāls Rubenes pagastā, Bērnības svētki Kalna kultūras namā, mūzikas 
festivāls “Mazā ziņģe” Rubenes pagastā, pasākums “Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu”, 
brīvdabas izstāde “Sarunas ar ziediem” Latvju zīmju parkā Leimaņos, novada senioru 
pēcpusdiena Zasas kultūras namā, koncerts “Ar ģitāru par dzīvi” Leimaņu tautas namā, 
Ziedu balle Dignājas pagastā, koncerts-konkurss “Atnāc ar savu dziesmu” Zasas kultūras 
namā, novada stipro ģimeņu godināšanas pasākums Rubenes kultūras namā, novada 
uzņēmēju un zemnieku balle Mežgales kultūras namā. 

 Valsts un gadskārtu ieražu svētki: Lieldienu, Līgo svētku un Ziemassvētku pasākumi 
novada kultūras un tautas namos, Meteņdienas svinības Leimaņu tautas namā, Baltā 
galdauta svētki, dažādās novada vietās piestājot “Dziedošajam autobusiņam”, Lāčplēša 
dienas skrējiens Ābeļos un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti pasākumi 
novada kultūras un tautas namos. 

 Jubileju pasākumi: Ābeļu tautas nama VPDK “Kaupre” 5 gadu jubilejas svinības, Rubenes 
kultūras nama folkloras kopas “Kāre” 10 gadu jubilejas svinības, Leimaņu tautas nama 80 
gadu jubilejas svinības. 

 Starpnovadu pasākumi: Vokālo ansambļu, koru, tautas deju kolektīvu un amatierteātru 
skates, kopmēģinājumi. Pieredzes apmaiņas brauciens, kultūras darbinieku diena, 
mācību lekcijas un semināri, sadarbība ar Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu un koru 
virsvadītājām, kā arī Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes novadu kultūras koordinatoriem. 

 Kino seansi: “Jaungada taksometrs”, “Klases salidojums”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie 
suņi”, “Dvēseļu putenis” u.c. 

 Citi pasākumi: amatierteātru izrādes, vieskoncerti, radošās darbnīcas u.c. 
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Spilgtākais notikums kultūrā 
2019. gadā bija Sēlijas tautas 
mākslas svētki „Sēlija rotā” 
Ābeļos. Svētku ietvaros 
norisinājās Sēlijas mākslinieku 
plenērs un gleznu izstāde, 
„Jaunzemju” mājās tika godināts 
novadnieks J. Akuraters ar 
piemiņas mirkli „Tur zinu tevi, 
zeme senā”, stadionā pie Ābeļu 
skolas norisinājās amatnieku un 
mājražotāju tirgus. Dienas 
garumā ar dažādām radošajām 
programmām uzstājās Sēlijas 
novadu amatierkolektīvi, kā arī 
viesi no Lietuvas. Uz Dižkoncertu 
Ābeļu pagasta brīvdabas estrādē aicināja Sēlijas novadu pūtēju orķestri, bet svētku 
kulminācijā – Dižkoncertā „Sēlija rotā Daugavas krastus”- piedalījās Sēlijas novadu un pilsētu 
amatierkolektīvi, viesu kolektīvi no Lietuvas, instrumentālā grupa no Rīgas, soliste Ieva 
Akuratere. Pasākuma vadītājs bija Māris Grigalis, koru virsdiriģente Agita Ikauniece – 
Rimšēviča, Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Elita Treilone, Ilūkstes novada deju 
kolektīvu virsvadītāja Aija Daugele, Jaunjelgavas un Neretas novadu deju kolektīvu 
virsvadītājas Gunita Krievāne un Inita Kalniņa, pūtēju orķestru virsvadītājs Harijs Zdanovskis, 
folkloras kopu mākslinieciskā vadītāja Aīda Bikauniece. Svētku režisors – Kārlis Lišmanis. 
Svētku koncerta izskaņā vērojām ūdens strūklaku šovu „Daugavas ūdeņos rotājos”, bet pēc 
tam svētku balli spēlēja grupa „Kreicburgas ziķeri”. 
 
Amatiermākslas kolektīvu darbība: 
2019. gadā novadā kopumā darbojās 42 amatiermākslas kolektīvi un interešu kopas. Starp 
tiem: 1 jauktais koris, 7 amatierteātri, 2 bērnu dramatiskie kolektīvi, 3 sieviešu vokālie 
ansambļi, 2 jauktie vokālie ansambļi, 1 vīru vokālais ansamblis, 2 bērnu vokālie ansambļi un 
1 muzikālā apvienība, 4 vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi, 2 jauniešu tautas deju 
kolektīvi, 3 senioru deju kopas, 1 līnijdeju grupa, 1 bērnu tautas deju kolektīvs, 2 folkloras 
kopas un 1 folkloras kapela, 4 rokdarbu pulciņi, 2 muzejtelpas un 3 sporta pulciņi. 
Amatiermākslas kolektīvos un interešu kopās kopumā darbojušies aptuveni 400 dalībnieki. 20 
amatiermākslas kolektīvi piedalījušies skatēs: 1 ieguvis augstāko pakāpi, 10 ieguvuši I pakāpi, 
5 ieguvuši II pakāpi, 4 ieguvuši III pakāpi. 
 

9.2. Jēkabpils novada pašvaldības muzejs “Sēlijas prasmju 
muzejs” 

 
2019. gads Jēkabpils novada pašvaldības muzejam “Sēlijas prasmju muzejs” ir bijis 

pārmaiņu gads. Līdz jūnija mēnesim turpinājās remontdarbi, īstenojot projektu “Sēlijas 
prasmju muzeja attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai”.  

Projekta īstenošanas laikā pilnībā tika pārbūvēts ēkas otrais stāvs, kurā tika iekārtota vieta 
ekspozīcijai, telpa “Kulinārais mantojums”, konferenču zāle un atpūtas stūrītis, toties pirmajā 
stāvā tika labiekārtotas labierīcības. Muzeja interjerā tiek izmantots Jēkabpils novada logo – 
bišu šūna. Projekta ietvaros muzejs tika papildināts ar jauniem eksponātiem, kā arī pielāgotas 
mēbeles ekspozīcijas izrādīšanai. Atjaunotais muzejs tika atklāts 6. jūlijā.  

24. jūlijā muzejā tika pieņemti jauni darbinieki: muzeja tehniskā strādniece, kas pilda 
apkopējas un muzeja vadītājas palīga pienākumus, kā arī muzeja vadītājas vietas izpildītāja.  

Pēc remontdarbiem muzejā ir noticis dzejas dienu pasākums “Rudens vēja šalkās 
ieklausoties”, kurā akcents tika likts uz vietējiem cilvēkiem, kuriem dzeja ir kā hobijs. Tika 
organizētas radošās darbnīcas un lekcijas dažādām paaudzēm. Lūpu balzama un ķermeņa 
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skrubja veidošana no ekoloģiskām vielām; iepazīšanās ar latvju rakstu zīmēm un to nozīmi; 
gaismas vairošana, veidojot svečturus no stikla pērlītēm; pirmo piparkūku izgreznošana. Tika 
izsludināti 2 konkursi: pašsacerēto dzejoļu un foto konkurss “Mana Latvija - manas mājas”. 
Foto konkursa labākie darbi tika izstādīti izstādē Leimaņu tautas namā 18. novembra 
pasākumā. Muzejā bija apskatāmas 8 izstādes: Indras Zvirgzdiņas foto izstāde “Pasaule pilna 
brīnumu”, “Sēlija rotā 2019” mākslinieku plenēra laikā tapušās gleznas, Santas Matīsas 
gleznu izstāde “Ultramarīns”, vietējo audēju deķu izstāde “Zirgu deķi”, Sindijas Minalto un 
Mārča Gabranova darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautas tērps” u.c.  

2019. gadā muzejs piedalījies Jēkabpils novada tūrisma kartes atjaunošanā, un Zemgales 
plānošanas reģiona tūrisma maršruta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” izstrādē. 

Muzeja kopējais apmeklētāju skaits 2019. gadā ir 564. No tiem - 34 skolēni, 346 tūristi un 
167 pasākumu un radošo darbnīcu apmeklētāji. 

 

9.3. Darbs ar jaunatni 
 
2019. gadā Jēkabpils jauniešiem bija iespēja piedalīties pasākumos, kas saistīti gan ar 

aktīvu dzīvesveidu, gan ar pieredzes apmaiņu un neformālo izglītību. Gada griezumā jaunieši 
sadarbojās gan ar kultūras, gan ar sporta pasākumu organizatoriem, kā rezultātā gads 
izdevies atraktīvs. 2019. gadā tika veidotas starpnovadu apmācības Sēlijas jauniešiem Raiņa 
muzejā “Tadenava”, kā arī Sēlijas jauniešu diena. 

Ēnu diena 2019 Rubeņu pamatskolā. 13. februārī Junior Achievement Latvia organizētās 
Ēnu dienas ietvaros Rubeņu pamatskolas jaunieši izmantoja iespēju un izzināja iespējamās 
nākotnes profesijas. Ēnu dienā piedalījās skolēni no 5. līdz 9. klasei. Skolēni devās ēnot 
veterinārārstu, pirmsskolas skolotāju, automehāniķi, grāmatvedi, jaunatnes lietu speciālistu un 
galdnieku. Šī bija lieliska iespēja iepazīties ar vēlamo profesiju un izlemt, vai tieši šī profesija 
būs tā, kurā vēlēsies nākotnē strādāt. 

Starptautiskās tūrisma sacensības Baltkrievijā. Jauniešiem bija unikāla iespēja 
piedalīties tūrisma sacensībās, kuras rīkoja sadraudzības rajons Šarkovščinas (Baltkrievija). 
Mūsu komanda piedalījās tādās disciplīnās, kā velotūrisms, ūdens tūrisma brauciens ar 
laivām, pludmales volejbols, roku laušanās, virves vilkšana, kaujas spēle “Kazaki razboiņiki”, 
svaru bumbas celšana, “Austrālijas daudzcīņa”, kā arī erudīcijas spēles. Sacensības notika 
no 14. līdz 16. jūnijam. Šīs dienas tika pavadītas teltīs, upes krastā. Brīvajā laikā jauniešiem 
bija pieredzes apmaiņa caur kultūras pasākumiem.  

Akcija “Laimes koki” 
Jēkabpils novadā. 21. septembrī 
2019. gadā Lielās Pasaules 
talkas ietvaros Jēkabpils novada 
jaunieši atbalstīja akciju “Laimes 
koki”, kuras ietvaros stādīja 
Laimes kokus, kā simbolu cilvēka 
un dabas attiecību uzlabošanai 
un mūsu kopīgai ilgtspējībai. Lielā 
talka izvērtās vairāku dienu 
pasākumā, tā kā vairākas 
pagastu pārvaldes koku 
stādīšanu uzsāka jau 20. 
septembrī. 

Projekts Nr.2/GIMEN/19/007 
“Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”. Projekta  mērķis bija nodrošināt ģimenēm labvēlīgu, 
mūsdienīgu aktivitāšu piedāvājumu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, kā arī veicināt dažādu 
paaudžu iedzīvotāju sapratni par tehnoloģiju attīstības pozitīvajiem aspektiem. Projekta 
ietvaros tika iegādātas interaktīvās iekārtas kopīgai laika pavadīšanai ģimenēm.  

Jauniešiem bija iespēja piedalīties gan spēļu vakaros, gan filmu vakaros, gan talkās, gan 
orientēšanās, gan arī dažādās radošajās darbnīcās. 
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9.4. Sporta pasākumi 2019. gadā 
 

2019. 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 Dunavas 
kultūras namā. Šogad sīvā cīņā pie pagastu “Ceļojošā kausa” tika Dignājas komanda. 
Februārī norisinājās volejbola turnīrs vīriešu komandām Zasas vidusskolas sporta zālē. Kā 
ierasts, Jēkabpils novads piedalījās “Latvijas veselības nedēļā” un “Eiropas sporta nedēļā”, 
popularizējot nūjošanu, āra trenažieru pareizu izmantošanu, kā arī organizējot citus veselību 
veicinošus pasākumus. Ikgadējie “Jēkabpils novada sporta svētki” norisinājās Ābeļu pagastā, 
kur labākā pagasta tituls tika Leimaņu pagastam. Mūsu novada kultūras nami aktīvi iesaistās, 
lai veicinātu vietējo iedzīvotāju dalību sporta pasākumos, un tiek organizēti – ģimeņu festivāli, 
galda spēļu turnīrs Rubenes pagastā, kur veiksmīgākā komanda “Birži” tika pie galvenās 
balvas – novusa galda. Dunavā norisinājās jau 3. “Nakts turnīrs”, kur jaunieši sacenšas 
strītbolā, pludmales volejbolā un florbolā. Dunavā šogad pulcējās arī novada seniori, lai 
baudītu deju koncertu, kā arī pēc tam piedalītos dažādās fiziskās aktivitātēs kopā ar 
fizioterapeiti. Augusta beigās Zasā spēlējām volejbolu, savukārt septembrī Dignājas pagastā 
norisinājās mūsu tradicionālais futbola kauss vīriešu komandām. 

 
 Viens no 

veiksmīgākajiem jaunajiem 
pasākumiem ir jāatzīmē 
auto orientēšanās 
sacensības “Ekspedīcija pa 
Jēkabpils novadu”, kas 
norisinās septembra 
pirmajās dienās. 
Pagājušajā gadā dalībnieki 
apciemoja novada 
biedrības un muzejus, 
savukārt šogad 
iepazināmies arī ar 
uzņēmējiem, kopumā 
apmeklējot 12 
kontrolpunktus. Komandām 
bija iespēja iegūt papildus punktus, veicot dažādus uzdevumus atjautībā, liekot lietā savas 
fotografēšanas spējas, kā arī par komandas noformējumu. Lāčplēša dienai veltītais skrējiens 
13. novembrī Ābeļos, tiek organizēts sadarbībā ar Jēkabpils ”Sporta centru” un, pulcējot 
aptuveni 150 skrējēju, noslēdza 2019. gada Jēkabpils novada organizētos sporta pasākumus. 

Novada biedrības arī aktīvi organizē dažāda mēroga sporta pasākumus motokrosa un 
autokrosa veicināšanā, kur jāpiemin biedrības - “ALKO Racing Team”, kas organizē Latvijas 
un Baltijas mēroga 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”. Jēkabpils novada orientēšanās sportu 
veicina orientēšanās klubs “Sēlijas mežs” un biedrības “EKO Selonia” sadarbībā ar “Ballūn” 
vasarā organizēja nakts orientēšanās pārgājienu, nakts pārgājiena trase bija aptuveni 40 km 
gara un pārgājiens bija jāveic ne vēlāk kā 8 stundās. 
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9.5. Bibliotēkas 
 
Iedzīvotājiem Jēkabpils novadā ir iespēja apmeklēt 7 publiskās bibliotēkās, kas aprīkotas 

ar modernu datortehniku, bezmaksas internetu, tajās regulāri paplašina pieejamo grāmatu 
klāstu. 2019. gadā bibliotēkās tika veikta reorganizācija, samazinot to skaitu, organizēta 
ikgadējā akreditācija, pasākumi bibliotekāriem un to apmeklētājiem, paplašināts pakalpojumu 
klāsts. 
 
Reorganizācija 
  

Ar 2019. g. 1. februāri (2018. g. 29. novembra lēmums NR.283, protokols Nr.15,1) novadā 
tika reorganizētas 11 bibliotēkas, izveidojot 7 bibliotēkas:  

 Ābeļu bibliotēka 

 Dignājas bibliotēka 

 Dunavas bibliotēka ar struktūrvienību Tadenavā ( b-kas vad. ar 1 slodzi) 

 Rubeņu bibliotēka ar struktūrvienību Slatē ( b-kas vad. ar 1 slodzi) 

 Zasas bibliotēka ar struktūrvienību Liepās ( b-kas vad. ar 1 slodzi) 

 Leimaņu bibliotēka ar struktūrvienību Leimaņos ( izveidota agrāk, b-kas vad. ar 1 
slodzi) 

 Kalna bibliotēka ar struktūrvienību Dubultos ( b-kas vad. ar 0,6slodzi, Dubultos b-ārs 
ar 0,4slodzi) 

 
Akreditācija 

 
2019. gada pavasarī Jēkabpils novada bibliotēkas gatavojās kārtējai bibliotēku 

akreditācijai. Aprīlī un maijā tika pārskatīti, sagatavoti un apstiprināti Jēkabpils novada 
pašvaldībā bibliotēku dokumenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. jūnijā akreditācijas komisija tikās ar visu 7 bibliotēku vadītājiem, kur tika pārbaudītas 

mūsu zināšanas un prasmes, lai tiktu akreditētas visas mūsu novada bibliotēkas. 
Septembrī saņēmām akreditācijas atzinumus, ka visas mūsu novada bibliotēkas ir gatavas 

un spējīgas ar savām zināšanām un prasmēm apkalpot iedzīvotāju vēlmes un pieprasījumus.  
 
Mācības 
 

Zasas bibliotēkas un Ābeļu bibliotēkas vadītājas piedalījās Latvijas Nacionālā bibliotēkas 
profesionālās tālākizglītības 960 stundu programmā bibliotēku zinībās mācībās. 
Pārējo bibliotēku vadītāji apmeklēja kursus: 

 Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi - ikdienā arvien vairāk 
mūsu dzīvē ienāk e-pakalpojumi, bibliotekāri ir tie, kas spējīgi saviem apmeklētājiem 

Pārskatīts un precizēts bibliotēkas nolikums

Izstrādāti un sagatavoti katras bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas 
2019. – 2023. gadam

Katras bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam

Izstrādāti bibliotēkas lietošanas noteikumi
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palīdzēt apgūt, izmantot dažādus e-pakalpojumus. 2019. gada pavasarī visi 
bibliotekāri izgāja apmācības kursu - digitālie aģenti. Mēs esam gatavi palīdzēt, 
iedrošināt, sniegt atbalstu un informāciju saviem cilvēkiem izmantot jaunākos e-
risinājumus ikdienas dzīves situācijās 

 Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā,  

 Ilgtspējīgas attīstības mērķi bibliotēkās. 
 

Jaunākie pakalpojumi bibliotēkās 
 

Latvijas Vienotais bibliotēku tīkls, sākot ar 2019. gadu, piedāvā jaunu pakalpojumu - iespēju 
ar autorizācijas datiem lasīt 3td e-grāmatas (datorā, telefonā neizejot no mājas), izmantot datu 
bāzes attālināti (ar paroli) www. letonika.lv, news.lv (interesēties savā bibliotēkā). Noslēgts 
sadarbības līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Šis pakalpojums dod pieeju grāmatām un 
informācijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem pielāgotā formātā. (CD 
disku formā). 

 
Pasākumi 

 
Ābeļu un Leimaņu bibliotēkas iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā "GRĀMATU 

STARTS". Tā tiek realizēta, lai grāmatas būtu pieejamas ikvienam, lai pašos mazākajos 
bērnos rosinātu interesi par lasīšanu. Programmas laikā ģimenes ar saviem trīsgadniekiem 
iepazīst bibliotēku, grāmatas, kas ir 
atbilstošas viņa vecumam. Mazos 
trīsgadniekus sagaida projekta tēls 
Pūčulēns un jauka dāvaniņa! 

 2019. gada 18.–19. septembrī 
Kalna bibliotēka piedalījās LNB un 
Jēkabpils GB sadarbībā ar Latvijas 
Bibliotekāru biedrību organizētajā 
17. bibliotēku novadpētniecības 
konferencē. Piedaloties programmā 
“Lokālais kultūras mantojums: 
apzināšana, pieejamība un 
partnerība”, konference dalībnieki 
apmeklēja Kalna bibliotēku, kur 
iepazinās ar bibliotēkas 
novadpētniecības darba organizāciju un sadarbību ar vietējiem novadpētniekiem. Par sniegto 
atbalstu konferences organizēšanā un norisē Kalna bibliotēkas vadītāja, pārvaldes vadītāja 
un vēsturnieks A.Pērkons saņēma LNB direktora parakstītu Pateicības rakstu.  

Rubeņu, Dignājas, Zasas, Leimaņu, Dunavas, Kalna, Ābeļu bibliotēku vadītāji saviem 
lasītājiem organizē pieredzes apmaiņas braucienus, tikšanos ar rakstniekiem, māksliniekiem 
( M. Jakubovska, I. Zvirgzdiņa), rīko tematiskas izstādes (fotogrāfiju, gleznu, 
novadpētniecības), pasākumus bērniem. 
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10. SOCIĀLAIS DIENESTS 
 

Sociālās palīdzības pabalsti Jēkabpils novada pašvaldībā ir iedalāmi 3 grupās.  
 Ir sociālie pabalsti, kuru piešķiršanai ir nepieciešama klienta ienākumu izvērtēšana - 

garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI), dzīvokļa (mājokļa) pabalsts, pabalsts veselības 
aprūpes nodrošināšanai, pabalsts mācību piederumu iegādei 

Pabalsti, kuru piešķiršanai nav nepieciešama ienākumu izvērtēšana - krīzes situācijā, 
pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas, pabalsti audžuģimenēm.  

 Pašvaldības materiālie pabalsti (pašvaldības brīvā iniciatīva), kuri tiek piešķirti 
pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novada “, nosakot pabalstu saņemšanas iespējas, pamatojoties uz piederību kādai 
iedzīvotāju grupai vai iestājoties konkrētai dzīves situācijai.  

Finanšu izlietojums sociālai palīdzībai 2019. gadā salīdzinoši ar 2017. un 2018. gada izpildi 
atspoguļots 10.1. tabulā 1. 

10.1. tabula 1 

 
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. 

Finanšu izlietojums pašvaldības pirktiem sociāliem pakalpojumiem 2019. gadā salīdzinoši 
ar 2017. un 2018. gada izpildi atspoguļots 10.1.tabulā 2. 
  

Pabalsta veids Izpilde 

2017.g. 

Izpilde 

2018.g. 

Izpilde 

2019.g. 

Sociālie pabalsti izvērtējot ienākumus 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai  21534 15561 15486 

Dzīvokļa pabalsts 24129 21954 15400 

Pabalsts veselības aprūpei 13852 8589 6680 

Pabalsts mācību piederumu iegādei 4100 3828 3598 

Sociālie pabalsti neizvērtējot ienākumus 

Pabalsts krīzes situācijā 0 50 629 

Pabalsti audžuģimenēm 26850 48739 46361 

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

6783 10642 8797 

Pašvaldības materiālie pabalsti neizvērtējot ienākumus 

Pabalsts  uzsākot mācības 1. klasē. 626 900 1250 

Bērna piedzimšanas pabalsts 1992 4050 9600 

Apbedīšanas pabalsts 2315 3732 3786 

Pabalsts aprūpei mājās 9000 11400 13150 

Pabalsts politiski represētām personām 1594 2850 5100 

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai 635 442 368 

Pabalsts pēc soda izciešanas 57 58 30 

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem 

569 600 600 

Pabalsts jubilejā 1000 400 1400 

Kopā sociālie un materiālie pabalsti 115036 133795 132235 
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10.1. tabula 2 
Pakalpojuma veids Izpilde 

2017.g. 
euro 

Saņēmušo 
personu 
skaits 
 
2017.g. 

Izpilde 
2018.g. 
euro 

Saņēmušo 
personu 
skaits 
 
2018.g. 

Izpilde 
2019.g. 
euro 

Saņēmušo 
personu 
skaits 
 
2019.g. 

Aknīstes novada 
pašvaldība, Aknīstes 
VSAC  

26007 12 26022 10 29260.1 13 

Krustpils novada 
pašvaldības pansionāts 
„Jaunā muiža” 

45170 16 47700 16 53831.03 15 

 Ģimenes aprūpes centrs 
“Saulstari”, 

4777 1 2256 1 0 0 

Biedrība Cerību centrs” 3650 1 4415 3 3650 1 

Psihologa pakalpojumi 
+atbalsta grupas 

725 16 680 12 1110 13 

Jēkabpils ģimenes 
atbalsta centrs 

761.83 7 0 0 52.54 2 

Projekts "Atver sirdi 
Zemgalē” 

3261 1 4828 1 3081.60 1 

Kopā 84351.83 55 85901 43 90985.27 45 

 
Finanšu izlietojums pašvaldības nodrošinātiem sociāliem pakalpojumiem 2019. gadā 

salīdzinoši ar 2017. un 2018. gada izpildi atspoguļots 10.1. tabulā 3. 

 10.1. tabula 3 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2019. gadā 

Jēkabpils novada 
pašvaldība budžeta izdevumos 
sociālā atbalsta pasākumiem 
2019. gadā izlietojusi kopā - 
EUR 223220.25 No tā sociālās  
un materiālas palīdzības 
pabalstiem izmantoti – EUR 
132234.98,  no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem apmaksātie 
(pirktie) sociālie pakalpojumi - 
EUR 90985.27. 
  

Pakalpojuma veids Izpilde 
2017.g. 
euro 

Saņēmušo 
personu 
skaits 
2017.g. 

Izpilde 
2018.g. 
euro 

Saņēmušo 
personu 
skaits 
2018.g. 

Izpilde 
2019.g. 
euro 

Saņēmušo 
personu 
skaits 
2019.g. 

Sociālas aprūpes nams 
“Mežvijas” 

78541 25 111938 25 78345.19 19 

Aprūpe mājās 7545 6 8408 6 7494.07 6 

Kopā 86086 31 120346 31 85839.26 25 

Rādītājs Vērtība 
(EUR) 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 
pasākumiem  

223220,25 

no tā sociālā palīdzība 96950,63 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi 

90985,27 

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas 
iedzīvotājiem 

35284,35 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas 
izdevumi 

110791,57 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 

85839,26 
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11. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 
2019. gadā Jēkabpils novada pašvaldība turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par 

domes pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, kultūras, sporta un izglītības 
aktivitātēm novadā. Pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību caur dažādiem informācijas 
kanāliem nodrošina informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists, sadarbībā ar nodaļu un 
iestāžu vadītājiem un speciālistiem. 
 
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

 
2019. gadā veikta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 
- Vidusdaugavas televīziju (interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv); 
- Raidstaciju Jēkabpils „Radio 1” (interneta portālu radio1.lv); 
- Laikrakstu „Brīvā Daugava” (interneta portālu bdaugava.lv); 
Atsevišķos gadījumos preses relīzes nosūtītas uz republikas nozīmes plašsaziņas 

līdzekļiem – ziņu aģentūru LETA, interneta portāliem www.delfi.lv, pilseta24.lv. 
Sadarbība turpinās arī ar Latvijas Pašvaldību savienību un tās izdevumu „Logs”, kur arī 

2019. gada laikā ir ievietotas publikācijas par aktualitātēm Jēkabpils novadā. 
“Vidusdaugavas televīzija” speciāli Jēkabpils novadam veltītu ziņu video sižetu sagatavo 

vismaz vienu reizi mēnesī; “Radio 1” ziņas par Jēkabpils novada jaunumiem tiek raidītas reizi 
2 nedēļās, ceturtdienās plkst. 11.00 ar atkārtojumu plkst.16.00. 2020. gadā plānots šo 
sadarbību turpināt. 
 
Informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi” 
 

Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvais 
izdevums “Ļaudis un Darbi” sniedz daudzpusīgu informāciju 
ne tikai par pašvaldības saistošajiem noteikumiem un 
pieņemtajiem lēmumiem, bet arī par notikumiem novadā, 
plānotajiem un īstenotajiem projektiem, aktualitātēm 
izglītības, tūrisma, kultūras un sporta nozarēs un citu 
noderīgu informāciju. To sagatavo novada informācijas un 
sabiedrisko attiecību speciālists. Izdevumā netiek publicēta 
komerciāla rakstura informācija. Izdevums ir pieejams 
ikvienam gan drukātā, gan elektroniskā veidā.  

Drukātā veidā tas tiek izplatīts pagastu pārvaldēs, 
pašvaldības iestāžu telpās un citās publiskās ēkās, kur ir 
lielāks iedzīvotāju apmeklējums. Katru mēnesi tiek tiražēti un 
izplatīti 1000 izdevuma eksemplāri. 2019. gadā kopā tika 
sagatavoti 11 izdevuma numuri (apvienotais numurs 
oktobrī/novembrī). 

Izdevuma elektroniskā versija lasāma interneta vietnē 
www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publikācijas un statistika”. 
 
Interneta vietne www.jekabpilsnovads.lv 

 
interneta vietne ir tās galvenais informācijas nodošanas kanāls. Lai aktualizētu informāciju 

iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, vietnes uzturēšanā un aktuālās informācijas 
sagatavošanā tiek iesaistīti Jēkabpils novada pašvaldības nodaļu speciālisti. Tāpat, papildus 
tiek ievietota aktuālākā informācija no valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām 
organizācijām. 

Ielūkojoties minētajā interneta vietnē, varam iepazīties ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī uzzināt par 
jaunākajiem un aktuālākajiem notikumiem pašvaldībā un novadā. Vietnē pieejama 

http://www.jekabpilslaiks.lv/
https://www.radio1.lv/
http://www.bdaugava.lv/
http://www.delfi.lv/
https://pilseta24.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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administrācijas un tās struktūrvienību kontaktinformācija, pieņemšanas laiki, kā arī 
iesnieguma veidlapas. Tāpat vietnē atrodama informācija par pašvaldības veiktajiem 
iepirkumiem, izsolēm un nomā pieejamajām telpām un īpašumiem. 

 
11. attēls 1: Interneta vietnes jekabpilsnovads.lv apmeklējums 2019. gadā 

 
Laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. Jēkabpils 

novada pašvaldības interneta vietne apmeklēta 204289 
reizes. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma, 2019. gada nogalē 
vietnē izveidota iespēja elektroniski pieteikties aktuālajiem 
pašvaldības jaunumiem un saņemt tos savā e-pastā. 
 
Sociālie tīkli 

 
Jēkabpils novada pašvaldība publicē informāciju arī sociālajos tīklos: 
Draugiem.lv - https://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/ - pieejams kopš 2014. gada. Ļauj 

sniegt vairāk vizuālas informācijas. 2019. gadā lapas sekotāju skaits pieaudzis par 14, 31. 
decembrī sasniedzot 1527, no kuriem 54 sekotāji ir parādījušies no jauna. Ir uzlikta sasaiste 
ar Twitter.com kontu. Tiek veikta tiešā komunikācijas ar iedzīvotājiem, sniedzot atbildes uz 
viņu uzdotiem jautājumiem komentāros un iesūtītajās vēstulēs. Lapa 2019. gadā apmeklēta 
166 043 reizes un ir 96. populārākā lapa visā Draugiem.lv portālā no kopumā 36 065 lapām. 

Facebook.com - https://www.facebook.com/JekabpilsNovads/ - lapa pieejama kopš 2019. 
gada septembra. Sekotāju skaits 31. decembrī – 95, bet tas turpina pieaugt.  

Twitter.com - https://twitter.com/JekabpilsNovads - konts pieejams kopš 2014. gada. 
2019. gadā interesentu skaits nav palielinājies, paliekot pie 375 sekotājiem. Kontā tiek 
publicētas īsas ziņas ar atsauci uz pašvaldības Draugiem.lv vai Yotube.com lapu. 

Youtube.com - https://www.youtube.com/channel/UCZjYVSUguYJkCZ3ghZRotdQ/ - 
pieejams kopš 2014. gada. Abonentu skaits līdz 2019. gada 31. decembrim pieauga par 9, 
sasniedzot 55, bet kanālu gada laikā apskatījās 141 cilvēks. Skatītākais video 2019. gadā bija 
“Dignāja – Daugavas divu krastu laipa” ar 94 skatījumiem. 

Komunikāciju sociālo medijos, īpaši Facebook.com, ļoti aktīvi veic arī pašvaldības iestādes, 
piemēram, bibliotēkas, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Zasas vidusskola, amatniecības 
centrs “Rūme” un Sēlijas prasmju muzejs. 
  

https://www.draugiem.lv/jekabpils-novads/
https://www.facebook.com/JekabpilsNovads/
https://twitter.com/JekabpilsNovads
https://www.youtube.com/channel/UCZjYVSUguYJkCZ3ghZRotdQ/
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Pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai 

 
Pašvaldība veic brīvprātīgās funkcijas, lai 

veicinātu sabiedriskās dzīves aktivitātes un 
padarītu tās pieejamas vietējiem iedzīvotājiem. 
Lai izzinātu iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumus, 
tiek rīkotas iedzīvotāju, deputātu un speciālistu 
sanāksmes katrā pagastā, kur tiek apzinātas 
iedzīvotāju vajadzības un apspriestas idejas 
nepieciešamajām rīcībām un projektiem. 
Apkopotie ierosinājumi ir ņemti vērā, sastādot 
pašvaldības budžetu, kā arī izstrādājot ES fondu 
un programmu finansējumu. 
 
Iedzīvotāju sanāksmes 

2019. gadā tika rīkoti divi Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmju cikli katrā pagastā – 
aprīlī un novembrī. 

Aprīļa sanāksmēs novada lauku attīstības konsultante sniedza aktuālo informāciju 
lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ar novada aktualitātēm, plānotajiem darbiem pagastos un 
2019. gada budžetu iepazīstināja novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības 
izpilddirektors. 
Novembra mēneša sanāksmēs iedzīvotāji tikās ar pašvaldības vadību: par novadā un katrā 
pagastā aktuālo ziņoja domes priekšsēdētājs, tika prezentēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti, 
izzināts Jēkabpils novada iedzīvotāju viedoklis par VARAM izstrādāto pašvaldības 
administratīvi teritoriālās reformas modeli un alternatīvām reformas iespējām. 

Sanāksmēs piedalījās arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, citi speciālisti. 
Notika viedokļu apmaiņa, tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 
 
Iedzīvotāju aptauja 

Jēkabpils novada pašvaldība no 2019. gada 
29. septembra līdz 7. oktobrim, un no 27. 
decembra līdz 2020.  gada 8. janvārim lūdza 
novada iedzīvotājus izteikt viedokli par 
prioritātēm 2020. gada budžeta sastādīšanā un 
veikt esošo pakalpojumu novērtēšanu, brīvā 
veidā ierakstot savu komentāru zem katras 
aptaujā minētās prioritātes vai jautājuma. 
Aptauja tika veikta gan elektroniski, gan papīra 
formātā pagastu pārvaldēs. Visus iesniegtos 
priekšlikumus apkopotā veidā izmantoja 
pašvaldības speciālisti un amatpersonas budžeta sastādīšanas procesā. Kopā tika saņemtas 
65 anketas. 

Iedzīvotāji pārsvarā bija apmierināti ar pašvaldības darbu. Tika saņemti dažādi ieteikumi: 
Jāuzlabo ceļu stāvoklis vai atsevišķos posmos jāuzklāj asfalta segums. Skolās būtu 
nepieciešams piesaistīt jaunus pedagogus. Jāattīsta un jāpopularizē Zasas vidusskola, tās 
mācību piedāvājums.  Jāpievērš lielāka uzmanība skolēnu un skolotāju apmācībai nākotnes 
tehnoloģijās, jāmodernizē mācību process: IT iekārtas, jaunas mēbeles. Jāpaplašina 
pirmsskolas telpas Zasā. Pieaugušajiem būtu nepieciešami valodu kursi, apmācības datoru, 
e-pakalpojumu un viedtālruņu lietošanā, grāmatvedībā, apmācības jaunajiem uzņēmējiem, 
jaunajiem vecākiem. Kultūras namos būtu jāuzlabo tehniskais nodrošinājums, ugunsdrošība, 
interneta pārklājums. Vairāk jāīsteno patriotiskās audzināšanas pasākumi. Bibliotēkām būtu 
jāatjauno IT iekārtu nodrošinājums un jāveido interešu grupas, vairāk jāpievērš uzmanība 
vietējās vēstures pētīšanai, saglabāšanai, digitalizācijai. Jāpakārto bibliotēku darba laiks tā, 
lai arī nodarbinātie iedzīvotāji un studenti var šīs iestādes paspēt apmeklēt. Pagastos jāturpina 
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kopt, jāīsteno vietējās kultūras tradīcijas. Nepieciešami jauni volejbola laukumi, āra trenažieri. 
Jāatjauno bērnu rotaļu laukumi, jāsakārto aktīvās atpūtas objektus pie ūdenstilpnēm. 
Jāatjauno Zasas vidusskolas sporta laukums un jāieklāj segums hokeja laukumam Rubeņos. 
Jāturpina uzlabot ģimenes ārstu pieejamību novadā. Novadā nepieciešams arī zobārsts. 
Vairāk jāatbalsta vientuļie pensionāri. Jāizveido veloceliņš no Jēkabpils pilsētas robežas līdz 
Ābeļu skolai, jāuzstāda ātruma ierobežojošie vaļņi Zasā. Daudz plašāk jāveic 
videonovērošana pagastos. Aktīvāk jācīnās ar komunālo pakalpojumu nemaksātājiem. Vairāk 
jākopj vecās kapsētas. Jāturpina pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas iespējas novadā. 
Vairāk jāstāda koki un košumkrūmi, jāsakopj Daugavas krasts. Būtu jāiztīra Zasas upe. 
Jāatjauno jauno uzņēmēju tikšanās ar novada vadību un speciālistiem. Jāatrod pielietojums 
tukšajai Bērzgala skolas ēkai. Jāizveido dabas taka gar Daugavu, jānodrošina piekļuve 
Daugavai. Jāizveido informatīvā telpa par pagastu Dunavā. Vairāk jāpopularizē novada 
tūrisma objekti, bet jāizvairās no pārliekas modernizācijas - jāsaglabā sava identitāte, lauku 
īpašo auru. Jānodrošina norēķini ar bankas kartēm pagastos. 
 
Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkurss 

Jēkabpils novadā ir aktīvi darbojas nevalstiskais sektors, kas ir būtisks iedzīvotāju 
aktivitātes veicināšanā. 2019. gadā pašvaldības nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursā 
tika aicinātas piedalīties arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas. Konkursam tika pieteikti 17 projekti - 
12 no NVO un 5 no iedzīvotāju iniciatīvu grupām. Kopējā pieprasītā summa - EUR 11 586,40. 
Atbalstīti tika 11 projekti, 2 - ar samazinātu finansējumu. Kopējais piešķirtais līdzfinansējums 
– EUR 7000. 

Konkursā atbalstīti tika sekojoši projekti: 
 Biedrības “Akācija Plus” projekts “Leimaņu vēstures eksponātu izstādīšana un seno 

amatu prasmju atdzimšana” ar finansējumu EUR 660; 
 Biedrības-sporta kluba “ALKO Racing Team” projekts “Sporta kompleksa “Pilskalni” 

labiekārtošana” ar finansējumu EUR 700; 
 Biedrības “Ābeļzieds” projekts “Jēkabpils novads – Saules zeme” ar finansējumu EUR 

670; 
 Biedrības “Ballūn” projekts “Apmācības jauniešiem “No Jadvigogas līdz Ābeļiem”” ar 

finansējumu EUR 480; 
 Iedzīvotāju grupas “Bērzzemnieku mājas” projekts “Āra dzīvojamā istaba” ar 

finansējumu EUR 700; 
 Iedzīvotāju grupas “Ciema Vandāni iedzīvotāji” projekts “Labiekārtots bērnu 

rotaļlaukums brīvā laika pavadīšanai” ar finansējumu EUR 700; 
 Iedzīvotāju grupas “Dzirnavu draugi” projekts “Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija” 

ar finansējumu EUR 700; 
 Biedrības “EKO Selonia” projekts “Lapenes izveide Vidsalā un ģimeņu sporta svētki” 

ar finansējumu EUR 700; 
 Biedrības “Sēļu pūrs” projekts “Dzīvā kopienā – dzīva ainava” ar finansējumu EUR 

290; 
 Biedrības “Ūdenszīmes” projekts “Vasaras gaismas un siena skulptūru plenērs 

“Apgaismo”” ar finansējumu EUR 700; 
 Iedzīvotāju grupas “Vārpas” projekts “Koplietošanas telpu labiekārtošana 

daudzdzīvokļu mājā “Vārpas”” ar finansējumu EUR 700. 
 

Iedzīvotāju pieņemšana 
 
Būtiskas iedzīvotāju pieņemšanas funkcijas tiek nodrošinātas pagastu pārvaldēs, kur 

pieejami sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa, lauku konsultanta pakalpojumi, kā arī 
iespējams iesniegt dokumentus un veikt norēķinus pie klientu apkalpošanas speciālista. 

Novada vadība iedzīvotājus pieņem pašvaldības administrācijas ēkā Jēkabpilī, Rīgas ielā 
150a. Pieņemšanas laiks noteikts pirmdienās, plkst. 13.00 – 16.00. Šajā adresē iespējams 
tikties ar Lietvedības, Finanšu un ekonomikas, Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļas un Izglītības pārvaldes vadītājiem, pašvaldības juriskonsultu. Tāpat 



Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada pārskats     56  

administrācijas ēkā iedzīvotājus pieņem novada Sociālā dienesta un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas. 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. 
Zasas kultūras namā iespējams tikties ar novada Kultūras pārvaldes vadītāju. Plašāka 
informācija par kontaktiespējām un pieņemšanas laikiem pieejama Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Kontakti”. 
 

Deputātu kontaktinformācija: 

 

 

 
  

  

• gints.audzitis@jekabpilsnovads.lv, 28315265

Audzītis Gints

•reinis.balodis@jekabpilsnovads.lv, 26118613

Balodis Reinis

•normunds.krivans@jekabilsnovads.lv, 29578977

Krīvāns Normunds

• ieva.jase@jekabpilsnovads.lv, 26334749

Jase Ieva

•anita.lemaka@jekabpilsnovads.lv, 28305492

•pieņemšanas laiki: Katra mēneša ceturtā ceturtdiena plkst. 9.00 – 11.00 
(Ābeļu pagasta pārvaldē

Lemaka Anita

•martins.licis@jekabpilsnovads.lv, 26405766

Līcis Mārtiņš

•juris.ratnieks@jekabpilsnovads.lv, 26359469

•pieņemšanas laiki: Katra pāra mēneša pēdējā piektdienā no plkst. 17.00 –
18.00 Zasas pagasta pārvaldē

Ratnieks Juris

•kaspars.stolnieks@jekabpilsnovads.lv, 29255457

Štolnieks Kaspars

•aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv ,  29204384

•Pieņemšanas laiki: Pirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00 Jēkabpils novada 
administrācijā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a

Vanags Aivars
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PIELIKUMI BUDŽETA IZPILDES SKAIDROJUMAM  
PUBLISKĀ PĀRSKATA 3. NODAĻĀ 

1.attēls. Budžeta ieņēmumu struktūra - 2018. un 2019. gada budžeta izpilde, 2020. gada plāns 

 

 

2.attēls. 2019. gada budžeta izpilde-pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 
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3.attēls. Kapitālo un uzturēšanas izdevumu proporcija budžetā 

 

4.attēls. Budžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām kategorijām - 

2018. un 2019. gada budžeta izpilde, 2020. gada plāns 
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5.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām - 

2019. gada budžeta izpilde 

 

 

 

6.attēls. Speciālā budžeta izdevumu struktūra pēc ekonomiskajām kategorijām - 

2019. gada budžeta izpilde 
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1.tabula. Pašvaldības saņemtie ziedojumi natūrā 2019. gadā - dāvinājumi novada bibliotēkām 

 

 

N.p.k. Ziedotājs

Reģistrācijas 

numurs

Grāmatu 

skaits

Summa 

EUR

1 LNB atbalsta biedrība 50008034971 2 2

2

Meža īpašnieku biedrība ''Meža 

konsultants '' 40008152868 6 12,5

3 Jēkabpils Kultūras pārvalde 90000024205 33 277,52

4 Biedrība ''Ascendum'' 40008178072 4 12

5 SIA Latio 41703000843 1 5

6 AS Swedbank 40003074764 1 1

7 Latvijas Olimpiskā komiteja 50008022421 1 10

KOPĀ juridiskās personas 48 320,02

8 Fiziskas personas kopā 38 180,06

SUMMA 86 500,08
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2. tabula 

Jēkabpils novada pašvaldības noslēgtie aizņēmumu līgumi 

 

A
iz

d
ev

ēj
s 

Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Valūtas 

apzīmē 

jums 

Aizņēmuma 

līguma summa 

Parāds uz 

2019. gada 

sākumu 

Parāds uz 

2019. gada 

beigām 

Valsts 

kase 

Bērzgala pamatskolas mācību korpusa rekonstrukcija 20.11.2006 20.11.2026 EUR 179 763 70 968 61 491 

Valsts 

kase 

Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un energoefektivitātes  15.08.2005 20.07.2025 EUR 92 487 31 657 26 790 

Valsts 

kase 

Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība 29.06.2004 20.06.2024 EUR 320 146 153 670 130 904 

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 173 819 16 001 11 078 

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 21 400 16 050 

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 53 844 32 735 29 001 

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 21 309 16 574 

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 4 301 0 

Valsts 

kase 

Projekta Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, 

Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija īstenošanai 

19.02.2014 20.02.2024 EUR 273 264 149 331 120 887 
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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 22 532 16 532 

Valsts 

kase 

Siltumtrases sistēmas pārbūve Jēkabpils novada Dunavas pagasta 

Dunavas ciemā īstenošanai 

22.07.2015 20.07.2025 EUR 124 280 86 049 73 301 

Valsts 

kase 

ELFLA proj.(Nr.17-05-A00702-000096) Ceļa Nr.4-11 "Alkšņi-Muktāni" pārbūve 

Jēkabpils novada Rubenes pagastā,ELFLA proj.( Nr.17-05-A00702-000099) Ceļa 

Nr.6-2 "Vārpiņas -Lapas"pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā, ELFLA proj.( 

Nr.17-05-A00702-000095) Ceļa Nr'1-11 "Āres-Lindiņi"pārbūve Jēkabpils novada 

Ābeļu pagastā, ELFLA proj. ( Nr.17-05-A00702-000098) Ceļa Nr.2-2 "Kaļvāres 

purvs-Meņķis"pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā" īstenošanai 

08.03.2018 20.02.2023 EUR 1 041 706 44 000 33 000 

Valsts 

kase 

ELFLA proj.(Nr.17-05-A00403-000129) "Meliorācijas sistēmas 

pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā" 

īstenošanai 

15.03.2019 20.02.2024 EUR 220 422 0 23 780 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta ( Nr.18-05-AL24-A019.2202-000004) "Zasas 

vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana" īstenošanai 

15.03.2019 20.02.2024 EUR 53 009 0 44 128 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta ( Nr.18-05-AL24-A019.2204-000005) "Sēlijas 

prasmju muzeja attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai" īstenošana 

15.03.2019 20.02.2024 EUR 110 956  0 100 579 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta ( Nr.19-05-A00702000020) "Ceļa Nr.1-4 

"Jaunrozes-Kļavas" pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā 

īstenošanai 

17.10.2019. 20.10.2024 EUR 75 967 0 75 967 

    Kopā 3 363 949 653 953 780 862 
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KODI

Iestādes nosaukums  90009116789

Pārskata datums   2019 .gada 31.decembrī

Atrašanās vietas adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils

Pasta indekss:  LV-5202

Tālrunis: 652207300

E-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

(euro)

Posteņa  nosaukums

AKTĪVS

A B C D 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. x 16 165 408 15 545 258

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. x 35 306 39 765

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 20 854 24 443

1120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības
1.1.2. 9 024 9 303

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 5 428 6 019

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. x 15 244 979 14 681 169

1210 Zeme un būves 1.2.1. V1 12 062 050 11 326 054

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 17 411 28 607

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. V1 850 425 818 415

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 12 894 160 653

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 2 302 199 2 345 340

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 0 2 100

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. x 224 235 231 485

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. V8 36 407 43 657

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. V9 187 828 187 828

1400 Ilgtermiņa prasības 1.4. x 2 974 6 095

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības 1.4.2. V3 2 974 6 095

1500 Ieguldījuma īpašumi 1.5. x 657 914 586 744

1510 Ieguldījuma īpašumi 1.5.1. 657 914 586 744

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. x 1 568 392 1 286 952

2100 Krājumi 2.1. 149 046 114 829

2300 Īstermiņa prasības 2.3. 318 705 221 319

2400
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem
2.4. 17 128 32 625

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 1 083 513 918 179

I. BILANCE (1000+2000) I. x 17 733 800 16 832 210

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 30.panta 1.¹ daļa dod tiesības pieprasīt šos datus 

Veidlapa Nr.1

Bilance

Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības

0560200nosaukums  Jēkabpils novads

Konta 

Nr.

Piezīmes 

Nr.

Visaptv. 

piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā
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Posteņa  nosaukums

PASĪVS

A B C D 1 2

3000 Pašu kapitāls 3. x 16 324 691 15 570 790

3300 Rezerves 3.3. 1 300 65 490

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. x 16 323 391 15 505 300

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 15 441 225 14 396 770

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 882 166 1 108 530

4000 Uzkrājumi 4. 221 100 0

5000 Saistības 5. x 1 188 009 1 261 420

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. x 638 945 536 408

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. V9 638 945 536 408

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. V9 142 487 118 272

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 24 034 62 609

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 146 737 114 575

5600
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus)
5.6. 9 912 5 615

5700 Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 5.7. 10 906 14 451

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 1 485 1 180

5900
Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un 

transferti
5.9. 213 503 408 310

I BILANCE (3000+4000+5000) I. x 17 733 800 16 832 210

Posteņa nosaukums

ZEMBILANCE

A B C D 1 2

0100 Nomātie aktīvi 0.1. 51 213 51 863

9100 Zembilances aktīvi 9.1. x 31 392 34 888

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 7 087 8 424

9120
Paziņotās dividendes un saņemamie maksājumi par kapitāla 

daļu izmantošanu
9.1.2. 2 235 2 000

9130
Aprēķinātie līgumsodi, naudas sodi, soda naudas un kavējuma 

naudas
9.1.3. 17 365 16 800

9140 Prasības par prettiesiski atsavinātiem aktīviem 9.1.4. 4 204 7 163

9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 501 501

9500 Zembilances pasīvi 9.5. x 143 805 438 436

9510

Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem

9.5.1. 0 314 680

9530

Nākotnes saistības saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem 

par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot tos, kas noslēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem un nomu

9.5.3. 111 322 110 705

9550 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.5. V4 23 381 3 949

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. V9 9 102 9 102

(paraksts*) (parakstīšanas datums)

(paraksts*) (parakstīšanas datums)

(paraksts*) (apstiprināšanas datums)

Konta 

Nr.

Piezīmes 

Nr.

Visaptv. 

piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā

Kods
Piezīmes 

Nr.

Visaptv. 

piezīmes 

Nr.

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā

Iestādes vadītājs vai pilnvarota persona  

                               (vārds, uzvārds)

Atbildīgais finanšu darbinieks  

                                                                       (vārds, uzvārds)

Revidents  

                                           (vārds, uzvārds)

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS
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