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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Ziņas par pašvaldību 

Pašvaldības nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība 
 
Pašvaldības juridiskā adrese Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, LV 5101 
 
Reģistrācijas numurs LV 90000074812 
 
Finanšu gads  01.01.2013. - 31.12.2013 
 
Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 
 
Domes priekšsēdētājs Leons LĪDUMS 
 
Domes priekšsēdētāja vietniece Anta TEIVĀNE 
 
Pašvaldības izpilddirektors Einārs ZĒBERGS 
 
Aizkraukles novads izveidots 2001.gada 21.decembrī saskaņā ar 2001.gada 11.decembra MK 
noteikumiem Nr.514 „Noteikumi par Aizkraukles rajona Aizkraukles novada izveidošanu”. 
Pirmā Aizkraukles novada dome sastāvēja no 18 deputātiem, no tiem 11 Aizkraukles pilsētas 
un 7 Aizkraukles pagasta deputāti.  

Šobrīd novada dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 
pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 
Sociālo jautājumu komiteja. 

Finanšu komiteja risina novada sociāli ekonomiskās problēmas un jautājumus, kā arī veic 
finansu resursu sadali un novirzīšanu atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada 
sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām programmām. 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja nodarbojas ar izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu risināšanu Aizkraukles novadā. Tā kontrolē novada kultūras un izglītības iestāžu 
darbu, piešķirto finansu līdzekļu izmantošanas lietderību un mantas apsaimniekošanu.  

Sociālo un veselības jautājumu komiteja risina sociālās palīdzības un veselības aprūpes 
jautājumus novadā.  

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai pašvaldībā no deputātiem un iedzīvotājiem 
izveidotas 8 komisijas un ievēlēts to personālsastāvs: Administratīvā komisija, Dzīvokļu 
komisija, Novada domes būvvalde, Aizkraukles novada zemes komisija, Sporta komisija, 
Attīstības komisija Civilās aizsardzības komisija un Iepirkuma komisija. Komisijas darbojas uz 
Nolikuma pamata.  

Domes administrācijā, kuras vadītājs ir domes pašvaldības izpilddirektors sastāv no Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa, sporta centrs, uzraudzības dienests drošībai uz ūdeņiem un 
administrācijas darbiniekiem. Administrācija organizē un kontrolē pašvaldības iestāžu un 
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uzņēmumu darba koordināciju un domes lēmumu īstenošanu. Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītāja veic pašvaldības budžeta kontroli. 

 Novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, tās 
darbību reglamentē pašvaldības nolikums, kurš ir pieņemts ar Aizkraukle novada domes 
2009.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr.10, 31.§.) 

1.2. Domes komitejas un komisijas 

1.2.1. Finanšu komiteja 

  

 Domes finanšu - komiteja izveidota lai sekmētu novada 
attīstības stratēģijas īstenošanu atbilstoši esošajiem finanšu 
resursiem, risinātu novada sociāli ekonomiskās problēmas 
un jautājumus, lai finansu resursus sadalītu un novirzītu 
atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada 
sociālās un ekonomiskās attīstības programmām.  

  

 

 

1.2.2. Kultūras, izglītības un sporta komiteja 

  

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komiteja izveidota, lai 
risinātu izglītības, kultūras un sporta jautājumus Aizkraukles 
novadā. Komiteja kontrolē novada kultūras un izglītības 
iestāžu darbu, piešķirto finansu līdzekļu izmantošanas 
lietderību, mantas apsaimniekošanu. 

  

 

1.2.3. Sociālo jautājumu  komiteja 

  

 Sociālo un veselības jautājumu komiteja risina sociālās 
palīdzības un veselības aprūpes jautājumus novadā, nodrošina 
šim mērķim atvēlēto līdzekļu efektīvu izmantošanu. 

  

 

 

 

 

 

Komitejas sastāvs 

1.Leons Līdums - priekšsēdētājs 
2.Anta Teivāne, 
3.Edgars Bricis, 
4.Juris Benjavs 
5.Jānis Belickis, 
6.Rolands Šteinbergs, 
7.Guntis Klūga, 
8.Armands Kasparāns, 
9.Nikolajs Sokols, 
10.Valdis Padoms. 

Komitejas sastāvs 

1.Edgars Bricis- priekšsēdētājs 
2.Zane Romanova, 
3.Anta Teivāne, 
4.Anita Ostrovska, 
5.Leons Līdums, 
6.Rolands Šteinbergs, 
7.Valdis Padoms. 

Komitejas sastāvs 

1.Anita Bicka - priekšsēdētāja 
2.Indra Vīksna, 
3.Zane Romanova, 
4.Edgars Ratnieks, 
5.Guntis Klūga. 
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1.2.4. Komisijas: 

Administratīvā komisija darbojas 6 cilvēku sastāvā; 

Dzīvokļu komisija 7 cilvēku sastāvā; 

Aizkraukles novada zemes komisija - 5 cilvēku sastāvā; 

Iepirkumu komisija - 6 cilvēku sastāvā;  

Sporta komisija – 7 cilvēku sastāvā;  

Attīstības komisija - 7 cilvēku sastāvā; 

Civilās aizsardzības komisija- 14 cilvēku sastāvā; 

Pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija 

– 6 cilvēku sastāvā 

Pedagoģiski medicīniskā komisija – 5 cilvēku sastāvā 

Jaunatnes konsultatīvā komisija – 6 cilvēku sastāvā 

Licencēšanas komisiju interešu izglītības programmu īstenošanai – 3 cilvēku sastāvā 

Starpinstitucionālā komisija ģimenes lietu jautājumos – 7 cilvēku sastāvā 

Ētikas komisija – 3 cilvēku sastāvā 

Licencēšanas komisija pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem – 3 cilvēku 

sastāvā 

Novada būvvalde – 6 cilvēku sastāvā 

 

1.3. Pašvaldības struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, pārraudzībā esošās 

iestādes. 

Pašvaldībai, ar likumu noteikto autonomo funkciju realizēšanai, Aizkraukles novada 
domes pārraudzībā uz 2013.gada 01.janvāri bija 23 pašvaldības iestādes:  

1.Aizkraukles novada ģimnāzija; 
2.Aizkraukles 1.vidusskola; 
3.Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola; 
4.Aizkraukles pilsētas sākumskola; 
5.Aizkraukles pagasta pirmskolas izglītības iestāde un sākumskola; 
6.Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes: „Zīlīte”,  „Auseklītis”; 
7.Aizkraukles pilsētas specializētā pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;  
8.Aizkraukles pilsētas bibliotēka; 
9.Aizkraukles pagasta pārvalde; 
10.Aizkraukles novada kultūras nams; 
11.Aizkraukles pilsētas bērnu un jauniešu centrs; 
12.Aizkraukles novada mākslas skola; 
13.Aizkraukles novada P.Barisona Aizkraukles mūzikas skola; 
14.Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļa; 
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15.Aizkraukles novada bāriņtiesa; 
16.Aizkraukles novada sporta skola; 
17.Aizkraukles izglītības pārvalde; 
18.Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs; 
19.Aizkraukles pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs; 
20.Glābšanas dienests uz ūdeņiem; 
21.Aizkraukles novada sociālais centrs; 
22.Aizkraukles novada pašvaldība. 
23.Aizkraukles novada pašvaldības sporta centrs 
 

Uz 2013.gada 01.janvāri Aizkraukles novada dome bija kapitāldaļu turētājā 7 
kapitālsabiedrībās. 

1.   Aizkraukles novada SIA „Lauma A” 
2.   Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles siltums” 
3. Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” 
4. SIA „Aizkraukles ATU” 
5. SIA „Aizkraukles KUK” 
6. SIA „Aizkraukles slimnīca” 
7. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 

 
SIA „Lauma A”, SIA „Aizkraukles siltums”, SIA „Aizkraukles ūdens”, SIA Aizkraukles KUK”, 

SIA „Aizkraukles ATU” Aizkraukles novada pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļu, bet SIA 
„Aizkraukles slimnīca” 71% kapitāldaļu. Saskaņā likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 
daļām un kapitālsabiedrībām” 1.panta 5. un 6. punktu SIA „Lauma A”, SIA „Aizkraukles 
siltums”, SIA „Aizkraukles ūdens”, SIA Aizkraukles KUK”, un SIA „Aizkraukles ATU” ir 
pašvaldības kapitālsabiedrības, bet SIA „Aizkraukles slimnīca” un SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO” privātās kapitālsabiedrības.  
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1.4. Ziņas par Aizkraukles novadu 

1.4.1. Zemes resursi 

Aizkraukles novada kopējā platība ir 10 256,2 ha, no kuriem 1 184,6 ha aizņem 
Aizkraukles pilsēta, bet 9 071,6 ha – Aizkraukles pagasts. 

Lielākā daļa novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (3 467,8 ha 
jeb 33,81% no kopējās platības), – tai skaitā aramzeme – 2 457,9 ha, augļu dārzi – 63,6 ha, 
pļavas – 211,7 ha un ganības – 734,6 ha. Gandrīz tikpat lielu teritorijas daļu aizņem meži (3 
275,4 ha jeb 31,93% no kopējās platības). 1 478,4 ha aizņem purvi, (14,41% no kopējās 
platības), bet 892,5 ha jeb 8,7% novada kopējās platības atrodas zem ūdeņiem. Lielākā daļa 
purvu un mežu ir dabas aizsargājamās teritorijas un ir piemēroti ekotūrisma attīstībai 
novada teritorijā. 

Diagramma Nr.1: Zemes sadalījums Aizkraukles novadā pa lietošanas veidiem (ha un %) (01.01.2013.) 

3467.8; 33.81%

114.9; 1.12%

892.5; 8.7%3275.4; 31.93%

1478.4; 14.41%

392.7; 3.82%

406.9; 3.96%

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Krūmāji Zem ūdeņiem

Meži Purvi Zem ēkām un pagalmi

Pārējās zemes

 
 

Diagramma Nr.2: Zemes sadalījuma Aizkraukles pilsētā pa lietošanas veidiem (ha un %) (01.01.2013.) 

0; 0%

219.2; 18.5%

260.3; 21.97%

69.4; 5.86%

493.9; 41.69%

54.6; 4.60%
67.1; 5.66%

20.1; 1.69%

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Krūmāji Zem ūdeņiem

Meži Purvi Zem ēkām un pagalmi

Pārējās zemes Ceļi

 

Aizkraukles pilsētas platība ir 1 184,6 ha. Gandrīz puse Aizkraukles pilsētas teritorijas 
atrodas zem ūdeņiem (493,9 ha jeb 41,69% no kopējās teritorijas), tai skaitā Pļaviņu 
ūdenskrātuves ūdeņiem (490 ha) (skatīt diagrammu Nr.2). 21,97% Aizkraukles pilsētas 
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teritorijas aizņem zeme zem ēkām un pagalmi, 11,52% - lauksaimniecība izmantojamā zeme 
un meži, bet 18,5% - cita veida platības. 

Diagramma Nr.3. Zemes sadalījums Aizkraukles pagastā pa lietošanas veidiem (ha un %) (01.01.2013.) 

1478.4; 16.30%

3206; 35.34%
398.6; 4.39%

94.8; 1.05%

3400.7; 37.49%

187.7; 2.07%
172.9; 1.91%

132.4; 1.46%

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Krūmāji Zem ūdeņiem

Meži Purvi Zem ēkām un pagalmi

Pārējās zemes Ceļi

 

Aizkraukles pagastā meži aizņem 35,34% no teritorijas. Aizkraukles pagasts ir izteikta 
lauksaimnieciskās ražošanas teritorija ar augstu augsnes ielabošanas pakāpi un labi uzturētu 
meliorācijas sistēmu. Lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība aizņem 37,49% no 
kopējās pagasta teritorijas. 

Aizkraukles novada zemes kopējā platība ir 10 256,2 ha, no tās 46,72% aizņem 
lauksaimniecības zeme, 31,43% - mežsaimniecības zeme, ūdens objektu zeme – 7,28%. 

 

Tabula Nr.1. Aizkraukles novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma 
(NĪ) lietošanas mērķu grupām (LR Valsts zemes dienesta dati uz 01.01.2012.) 

NĪ lietošanas mērķu grupa 
Platība 

ha 
% no kopējās 

platības 
Zemes 

vienību skaits 

Lauksaimniecības zeme 4 792 46,72 857 

Mežsaimniecības zeme 3 223,6 31,43 57 

Ūdens objektu zeme 747,1 7,28 7 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorija 521,9 5,09 2 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 136,3 1,33 1 102 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 52,3 0,52 67 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 55,9 0,54 95 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 56,6 0,55 54 

Ražošanas objektu apbūves zeme 249,6 2,43 123 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 178,4 1,74 192 

Inženiertehniskās nozīmes objektu apbūves 
zeme 

80,7 0,79 31 
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Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 161,8 1,58 71 

Kopā: 10 256,2 100,00 2 658 

 

Diagramma Nr.4. Aizkraukles novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām (%) 

64.72%

31.43%

7.28%
5.09%

1.33%

0.52%

0.54%

0.55%

1.43%

1.74%

0.79%

1.58%

Lauksaimniecības zeme Mežsaimniecības zeme

Ūdens objektu zeme Derīgo izrakteņu ieguves teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

Komercdarbības objektu apbūves zeme Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

Ražošanas objektu apbūves zeme Satiksmes infrastrukstūras objektu apbūves zeme

Inženiertehniskās nozīmes objektu apbūves zeme Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

 

Aizkraukles novada zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem ir sekojošs: 

 Aizkraukles novada kopējā platība – 10 256,2 ha; 

 Lauksaimniecība izmantojamā zeme – 3 467,8 ha; 

 Meži – 3 275,4 ha; 

 Krūmāji – 114,9 ha; 

 Purvi – 1 478,4 ha; 

 Ūdens objektu zeme – 892,6 ha; 

 Zeme zem ēkām un pagalmi – 392,7 ha; 

 Zeme zem ceļiem – 227,5 ha; 

 Pārējā zeme – 406,9 ha. 
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Diagramma Nr.5. Aizkraukles novada zemes sadalījums (pa zemes lietošanas veidiem, ha un %) uz 
01.01.2013. 

3275.4; 32%

1478.4; 14%

892.6; 9%

392.7; 4%

227.5; 2%

114.9; 1%

406.9; 4%

3468; 34%

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Meži Krūmāji

Purvi Ūdens objektu zeme Zeme zem ēkām un pagalmi

Zeme zem ceļiem Pārējā zeme

 
 

Mežu kopējā platība novadā ir 3275,44,0 ha. Meži un purvainie meži aizņem visu 
novada Z daļu un gandrīz nepārtrauktā joslā stiepjas gar tā austrumu robežu. Terašu nogāzēs 
gar ūdenskrātuvi sastopamas baltalkšņu, bērzu un kārklu audzes. Šauras mežu audzes ir arī 
pilsētas teritorijā gar Daugavas ieleju un pagasta teritorijā gar Karikstes lejteci. Mežiem 
galvenokārt ir ainaviska vērtība, uzņēmējdarbības vajadzībām koksne un tās produkti tiek 
importēti no tuvākajiem reģioniem vai kaimiņvalstīm (galvenokārt Baltkrievijas), ko atvieglo 
dzelzceļa un auto maģistrāļu izdevīgais tuvums. 

Purvi aizņem 1478,41 ha. No tiem lielākais ir Aizkraukles purvs, kas atrodas teritorijas 
ZA daļā un ir arī lielākā kūdras atradne visā Aizkraukles rajona teritorijā (sk. nodaļu 1.2.2.). 
Aizkraukles purvs pieder augsto purvu tipam. 200 m uz ZA no Aizkraukles stacijas atrodas 
Medņu purvs, kas Aizkraukles novada teritorijā aizņem ap 125 ha. Te sastopami gan augstā, 
gan zemā purva nogabali. 

Pēc stāvokļa uz 2013.gada 1.janvāri Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā ir 140 
zemes īpašumu ar kopējo zemes platību 461,1672 ha, tajā skaitā: pilsētas administratīvajā 
teritorijā 111 nekustamie īpašumi ar kopējo platību 222,4584 ha un pagasta administratīvajā 
teritorijā 29 nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 238,7088 ha. 
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1.5. Sociāli ekonomiskās situācijas apskats 
 

1.5.1. Apdzīvojuma blīvums un struktūra 

Aizkraukles novadā pastāvīgi dzīvo 9283 iedzīvotāju – 44287 vīriešu un 4996 sievietes. 
Aizkraukles pilsētā pastāvīgi dzīvo 8012 iedzīvotāju, bet Aizkraukles pagasta teritorijā – 1271 
iedzīvotājs, liecina Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati uz 2014.gada 1.janvāri (skat. 
2.tabulu). 

 
Tabula Nr.2. Iedzīvotāju skaits Aizkraukles novadā (2014.gada 1.janvāris) 

 Pavisam Vīrieši Sievietes 

Aizkraukles 
novads 9283 4287 4996 

Aizkraukles 
pagasts 1271 

657 614 

Aizkraukles 
pilsēta 8012 

3630 4382 

Avots: LR PMLP dati 2014.gada 1.janvārī. 

Salīdzinājumā ar pieguļošajiem novadiem – Skrīveru, Kokneses un Jaunjelgavas 
novadiem, Aizkraukles novads (91 cilv./km2) ir visblīvāk apdzīvotais. (skat. 3.tabulu) Tas 
izskaidrojams ar iedzīvotāju koncentrēšanos kā bijušā rajona centrā, tā tagad novada centrā 
– Aizkraukles pilsētā. 

 

Tabula Nr.3. Apdzīvojums un blīvums pašvaldībās 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apdzīvotas vietas 
nosaukums 

Iedzīvotāju skaits Platība km2 Blīvums cilv./km2 

Aizkraukles novads  
 9283 

102 91,0 

Skrīveru novads 3991 105 38,0 

Kokneses novads  
 

5961 361 16,6 

Jaunjelgavas novads  
 

6355 684 9.3 
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1.5.2.Iedzīvotāju skaita dinamika 

2007.gadā Aizkraukles novadā dzīvoja 10 011 pastāvīgie iedzīvotāji. Salīdzinot 
iedzīvotāju skaitu Aizkraukles novadā 2002. un 2007.gadā, ir vērojama tendence tam 
samazināties (vidēji par 0,4% gadā). Tomēr, ņemot vēra, ka Latvijas kopējais iedzīvotāju 
skaits katru gadu samazinās par 0,5-0,6%, mūsu rādītājs ir vērtējams gandrīz pozitīvi. Pēc 
2007.gada ir vērojams neliels pieaugums, taču iestājoties ekonomiskai krīzei, iedzīvotāju 
skaits strauji saruka. 2011.gadā te vairs bija tikai 9820 iedzīvotāju. Migrācija uz ārzemēm un 
tepat Latvijā, uz vietām, kur ir konkurētspējīgāks darbs, lika tūkstotim cilvēku doties uz citu 
pastāvīgu dzīves vietu. 

 

 
 

Diagramma Nr.6: Iedzīvotāju skaits Aizkraukles novadā 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: Pilsonības un lietu migrācijas pārvaldes dati uz 01.01.2014. 

Nākotnē plānots neliels iedzīvotāju skaita pieaugums tikai tādā gadījumā, ja tiks 
attīstīta uzņēmējdarbība un būtiski pieaugs konkurētspējīgu darba vietu skaits. Iedzīvotāju 
skaita pieaugums var tikt veicināts ar pakalpojumu pieejamības attīstību Aizkraukles novadā. 

Jau vairākus gadus demogrāfiskā situācija Latvijā vērtējama kā nelabvēlīga. Iedzīvotāju 
dabiskais pieaugums joprojām krītas. Gluži tāda pati situācija vērojama ari Aizkraukles 
novadā, kur dabiskais pieaugums ir negatīvs jau sākot ar 1994. gadu (sk. diagrammu Nr.7). 

2007.gadā dzimušo skaits (185) sasniedza savu augstāko punktu kopš 1991.gada.  
Nākamajos gados, līdz pat 2011.gadam, ir strauji kritusies dzimstība. Toties mirstības rādītāji 
visus gadus ir bijuši ievērojami lieli un līdzīgi, tikai sākot ar 2009.gadu ir novērojama strauja 
mirstības skaita samazināšanās. 2011.gadā sasniedzot 97 mirušos gada laikā. Jaunākie dati, 
kas pieejami sākot ar 2014.gadu, par dzimstības un mirstības rādītājiem 2013.gadā liek 
cerēt, ka dzimstība palielināsies. Tas saistīts gan ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos, gan 
nodokļu politikas izmaiņām jaunajām ģimenēm. 2013.gadā dzimušo bērnu skaits ir atgriezies 
pirmskrīzes līmenī, sasniedzot 90 jaundzimušos gada laikā, kuri ir deklarēti Aizkraukles 
novadā. Būtiski ir pieaudzis mirušo skaits. 2013.gadā 182 mirušas personas, kas ir augstākais 
rādītājs, kopš neatkarības atjaunošanas 1991.gadā. 
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Diagramma Nr.7: Dzimstības un mirstības rādītāji Aizkraukles novadā (1990.-2013.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde. 

1.6.Migrācija 

Tāpat kā citviet Latvijā, arī Aizkraukles novadā ir izteikta ārējā migrācija, kad cilvēki 
dodas labāk apmaksāta darba meklējumos uz Rietumeiropas valstīm. Mehāniskās kustības 
radītāji kļuva negatīvi jau pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sakumā, kad savās 
etniskajās dzimtenēs aktīvi atgriezās mazākumtautību iedzīvotāji (HES celtniecībā iesaistītie). 

Pēdējā desmitgadē Aizkrauklē īpaši izteikta ir svārstveida migrācija – darba migrācija, 
mācību migrācija un pakalpojumu migrācija. Daudzi Aizkraukles iedzīvotāji, pateicoties 
labajai transporta infrastruktūrai, kas saista Aizkraukli ar Latvijas galvaspilsētu, dodas darbā 
uz Rīgu un Ogri, toties Aizkraukles pilsētā strādā daudzi cilvēki no tuvākajiem novadiem un 
pagastiem. 

Izteikti mācību migrācijas centri veidojas Aizkraukles, Skrīveru un Kokneses pilsētās. 
Aizkraukles pašvaldības mācību iestāžu pakalpojumus izmanto vairāk nekā divdesmit dažādu 
pašvaldību skolēni. Savukārt studentu migrācijas plūsma ir no Aizkraukles uz Rīgu, Jelgavu, 
mazāk Valmieru, Jēkabpili un Ventspili, jo Aizkrauklē piedāvātās augstākās izglītības apguves 
iespējas ir nelielas. 

Pakalpojumu migrāciju raksturo dati par iedzīvotājiem, kuri dodas saņemt 
kvalificētākus medicīnas pakalpojumus, valsts pārvaldes un finanšu iestāžu pakalpojumus, 
iegadāties augstas kvalitātes preces un pakalpojumus. Ievērojams pakalpojumu centrs ir 
Aizkraukles pilsēta, kuru regulāri apmeklē iedzīvotāji no 17 dažādām pašvaldībām. Savukārt 
Aizkraukles iedzīvotāji pārsvarā pēc šāda veida, bet plašāku iespēju pakalpojumiem, dodas 
uz Rīgu. 
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Diagramma Nr.8. Migrācijas rādītāji Aizkraukles novadā (2009.-2010.gads). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avots: LR Centrālās statistikas pārvalde 

 

Pēc šiem rādītājiem varam secināt, ka iedzīvotāji no Aizkraukles novada izbrauc biežāk 
nekā iebrauc tajā. Tāpēc arī migrācijas saldo ir negatīvs (2010.gadā tas ir -119). 
 

1.6.1.Vecuma un dzimuma struktūra 
 

Bērnu vecuma struktūra, salīdzinot ar bērnu vecuma kopējo struktūru valstī, līdz 6 
gadu vecumam rāda, ka Aizkraukles novadā ir mazāk šādu bērnu nekā Latvijā vidēji. Jauniešu 
līdz darbspējas vecumam Aizkraukles novadā ir vairāk nekā Latvijā vidēji. (skat. 9.un 
10.diagrammu). 

Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma skaits Aizkraukles pilsētā un pagastā ir mazāks nekā 
vidēji Latvijā, kas skaidrojams ar Aizkraukles pilsētas izveidošanas laiku un īpatnību (tā 
izveidota salīdzinoši nesen, un iedzīvotāju pamatsastāvs vēl nav sasniedzis pensijas vecumu). 
Visvairāk iedzīvotāju Aizkraukles novadā ir darbspējas vecumā, to skaits ir ievērojami lielāks 
par vidējo darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu Latvijā. (skat. tabulu Nr.4). 

 
Diagrammas Nr.9 un 10. Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Aizkraukles novadā un Latvijā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde 

 
Tabula Nr.4: Aizkraukles novada iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra (2011.gada tautskaites dati). 
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Dzimuma struktūrā Aizkraukles novadā vērojamas tieši tādas pašas tendences kā visā 
valstī – sieviešu ir vairāk nekā vīriešu. No kopēja novada iedzīvotāju skaita 54% ir sievietes, 
bet 46% – vīriešu. Sadalījumā pa iedzīvotāju vecuma grupām (skat. 11.diagrammu) sieviešu 
un vīriešu attiecība ir līdzīga vecuma grupā līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā 
vīriešu ir tikai nedaudz mazāk nekā sieviešu, bet virs darbspējas vecumā sieviešu ir gandrīz 
divas reizes vairāk nekā vīriešu. Salīdzinājumā ar kopējām Latvijas tendencēm, situācija 
Aizkraukles novadā ir labvēlīga gan vecuma struktūras, gan dzimumu attiecības ziņā. 

Analizējot demogrāfisko struktūru, jāatzīmē, ka Aizkraukles novadu skārušas tās pašas 
problēmas, kas visu Latviju pēc 1991.gada. Tas ir: zema dzimstība, mirstības pieaugums un 
iedzīvotāju migrācijas negatīvais rezultāts. Tas viss būtiski ietekmējis un pastiprinājis 
iedzīvotāju novecošanas procesus un radījis izmaiņas iedzīvotāju vecuma sastāvā. 

 

 

 

 

 

Diagramma Nr.11. Dzimuma struktūra pa vecuma grupām Aizkraukles novadā 2013.g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avots: LR pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 

 

Darbspējas vecuma iedzīvotāju demogrāfiskā slodze (bērnu un pensijas vecuma 
iedzīvotāju skaits uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem) Aizkraukles novadā ir 520 – tā ir 
mazāka par valstī vidējo radītāju (573)1. Mazais iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam 
nākotnē varētu radīt darbaspēka resursu problēmas. 

                                                 
1
 2011.gada tautas skaitīšanas dati. 
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1.7.Nacionālais sastāvs un pilsonība 

Aizkraukles novada daudznacionālo etnisko sastāvu nosaka pilsētas izcelsme. Ap 
1980.gadu pilsētā pamatnācijas īpatsvars bija par 20 – 30% mazāks nekā rajona lauku 
pagastos. 1970.–1980.gadā vairāk bija krievu, baltkrievu un ukraiņu. Jau tajā laikā paradās 
tendence palielināties latviešu īpatsvaram. 1992. un 1993.gadā Latvijā visaktīvāk notiek 
mazākumtautību iedzīvotāju atgriešanas savās etniskajās dzimtenēs. Šis process skar arī 
Aizkraukles novadu (īpaši pilsētu). 2000.gadā novadā bija 64,0% latviešu no pavisam 36 
tautību pārstāvjiem. Uz 2013.gadu Aizkraukles novadā joprojām dominē latviešu tautības 
īpatsvars pār citu tautību pārstāvjiem. Par 3 procentiem ir samazinājies krievu tautību 
pārstāvošais īpatsvars, savukārt latviešu ir kļuvis vairāk. Salīdzinot ar 2000.gada datiem, kad 
latviešu īpatsvars bija 64%, redzam, ka 2013.gadā šis īpatsvars ir sasniedzis 68%. Pārējās 
tautības savu īpatsvaru nav nedz būtiski palielinājušas, nedz samazinājušās. Tas turas 
robežās no 1–3% (skat. diagrammu Nr.12). 

 
Diagramma Nr.12. Aizkraukles novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs. 

 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 01.01.2013. 
 

Lielākajai daļai novada iedzīvotāju ir LR pilsonība – 88%. Novadā uz 2013.gada 
1.janvāri bija 8397 pilsoņi un 1029 Latvijas nepilsoņi, jeb 11% no kopējā novada iedzīvotāju 
skaita, tikai 1% ir citu valstu pilsoņi. 
 

1.8.Izglītības līmenis 

 
2011.gada tautas skaitīšanas dati par 15 gadu un vecāku iedzīvotāju izglītības līmeni 
Aizkraukles novadā rāda, ka novadā ar vispārējo vidējo izglītību ir 22% iedzīvotāju, 
pamatizglītība ir 14 % iedzīvotāju, un augstāko izglītību ieguvuši 16 % iedzīvotāju no visiem 
iedzīvotājiem. Profesionālā vidējā izglītība novadā ir 26 % iedzīvotāju. (sk. 8 diagrammu) 
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Avots LR centrālā statistikas pārvalde, 2011.gada tautas skaitīšanas dati. 
 

1.8.Nodarbinātība 
 

Aizkraukles novada ekonomikā dominē daudznozaru tautsaimniecība. Tās galvenās 
nozares ir apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, būvniecība, valsts pārvalde, izglītība, veselība 
un sociālā aprūpe, enerģētika, transports un lauksaimniecība. Pēc NACE klasifikatora 
2011.gada Tauskaites materiāliem, Aizkrauklē, no 3868 nodarbinātajiem, lielākais 
nodarbināto skaits bija vairumtirdzniecībā – 17,8%, 16,5% bija nodarbināti apstrādes 
rūpniecībā, 9,9% – valsts pārvaldē, 9,3% – izglītības sektorā, transporta sektorā – 8,2%, 
būvniecībā – 5,9%, veselības un aprūpes sektorā – 4,8%, 3,9% – enerģētikā, 3,7% – 
lauksaimniecībā. 

Ģeogrāfiskais novietojums nosaka novada lauku teritorijas – pagasta – dabiskos un 
augšņu apstākļus, kas savukārt ietekmē lauksaimniecības attīstību pagastā. No 
lauksaimniecības nozarēm pagastā labi attīstīta augkopības un lopkopības nozare. 

Uzņēmējdarbības attīstību veicina gan labā transporta infrastruktūra (dzelzceļš, 
autoceļu maģistrāles), gan gandrīz neierobežotas elektroenerģijas izmantošanas iespējas 
pateicoties Pļaviņu HES. 

Aizkraukles novada tirgus sektora statistika pēc centrālās statistikas pārvaldes 
2011.gada datiem ir šāda: 

 Kopējās tirgus sektora vienības – 495 (mikro- 449, mazās – 36, vidējās – 9, lielās – 
1); 

 Pēc komercdarbības formu vienību skaita Aizkraukles novadā ir: komercsabiedrības 
– 239, individuālie komersanti – 56; zemnieku saimniecības – 16; pašnodarbinātie – 
184; 

 Vislielākais uzņēmumu skaits (pēc centrālās statistikas 2011.gada datiem) ir 
reģistrēts tirdzniecības nozarē – 116, kas ir 23,4%, lauksaimniecībā – 52 uzņēmumi 
(10,5%), nekustamo īpašumu sektorā – 43 uzņēmumi (8,6%), apstrādes rūpniecībā 
– 36 uzņēmumi (7,3%). 
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Tabula Nr.5. TOP 10 lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto skaita
2
 

 

Kopējā Latvijas bezdarba statistika rāda, ka vidējais bezdarba līmenis valstī uz 
2013.gada 31.decembri ir 9.5%. Zemgales reģionā tas ir 9.8%3 (vidēji Aizkraukles novadā 
bezdarba līmenis svārstās ap 9,3%, līdzīgi kā tas ir valstī kopumā). 

Diagramma Nr.14. Bezdarba līmeņa izmaiņas valstī (2011-2013.gada novembris). 

 

 

 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati. 

 

                                                 
2
http://dev.aizkraukle.lv/business/ 

3
 NVA dati par reģistrēto bezdarba līmeni reģionos 2013.gada 1.februārī. 

N.p.k. Uzņēmuma nosaukums Nodarbināto 
skaits 

Nozare 

1. Aizkraukles novada pašvaldība 627 pārvalde, skolas, 
bērnudārzi 

2. SIA AKZ 206 kokapstrāde 

3. SIA Jeld-Wen Latvija 202 kokapstrāde 

4. Aizkraukles medicīnas centrs 132 medicīniskie pakalpojumi 

5. SIA DGS Sorting 130 lietotu apģērbu 
tirdzniecība 

6. SIA LAUMA A 117 namu apsaimniekotājs 

7. SIA Aizkraukles sabiedrība 85 tirdzniecība 

8. Aizkraukles profesionālā 
vidusskola 

84  izglītības iestāde 

9. Aizkraukles ATU 71 pasažieru pārvadājumi 

10. SIA Meduslācis 42 pārtikas ražošana 
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Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem varam secināt, ka sākot no 2011.gada 
bezdarba līmenis ir krities par 3 procentpunktiem. Tā ir laba tendence, kas liecina, ka valsts 
atkopjas no ekonomiskās krīzes, kura sākās 2008.gadā un kopš tā laika arī strauji auga 
bezdarbs. Kā liecina dati, bezdarba līmenis katru gadu ir neliels, tomēr tam ir tendence 
samazināties, līdz ar to parādās pozitīvas cerības, ka turpmākajos gados pieaugs nodarbināto 
skaits. 2013.gada beigās tas jau sasniedza  9,3% atzīmi. 

Aizkraukles novadā NVA aģentūras Aizkraukles filiālē uz 2013.gada 31.janvāri bija 
reģistrēti 2110 bezdarbā esošu iedzīvotāju, tai skaitā 1189 – sievietes un 921 – vīrietis (sk. 
diagrammu Nr.15). Lielākais bezdarbā esošo cilvēku skaits Aizkraukles novadā ir novērojams 
jauniešu vidū no 20 līdz 29 gadu vecumam, kā arī no 40 līdz 60 gadu vecumam, gandrīz 70% 
no šiem bezdarbā esošajiem cilvēkiem ir latvieši, ar vidusskolas izglītību vai vidējo 
profesionālo izglītību. To bezdarbnieku skaits, kuri ir ieguvuši augstāko izglītību, ir neliels. 

 

Aizkrauklē nodarbinātību var veicināt un līdz šim ir veicinājusi ne tikai ražošanas 
attīstība, bet arī labā transporta infrastruktūra, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem iesaistīties 
darba tirgū Rīgā, Ogrē vai citās tuvējās pilsētās. 

Nodarbinātības valsts aģentūra pēdējos gados aktīvi ir iesaistījusies pasākumos, kas 
var palīdzēt bez darba palikušajiem cilvēkiem celt savu kvalifikācijas līmeni, iesaistot tos 
dažādās apmācībās un citos pasākumos. Arī pašvaldība risina šo jautājumu, daļu 
bezdarbnieku iesaistot pašvaldības sabiedriskajos darbos, tādējādi šie cilvēki saņem naudu 
par to, ka palīdz sakārtot novada vidi un veic citus sabiedriskos darbus. 

Jauniešu bezdarbs ir liela problēma ne tikai Aizkraukles novadā, bet visas valsts kopējā 
problēma. Nereti ir tā, ka jaunietis darbu meklē, bet bez pieredzes to ir grūti atrast. Darba 
devēji ne vienmēr vēlas pieņemt darbā jaunieti bez pieredzes. 

Ražošanas attīstība ir būtiska, lai darba vietu skaits palielinātos. Pēdējos gados 
Aizkrauklē ir novērota tendence, ka neveidojās daudz jaunu ražošanas uzņēmumu, vairāk 
ienāk pakalpojumu sniedzēju. 

 
 

Diagramma Nr.15: Kopējais bezdarbnieku skaits Aizkraukles novadā (uz 30.11.2013.)



 20 

 

2. PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBA REZULTĀTI 
 
2.1. Aizkraukles novada domes pamatbudžeta ieņēmumi kopā. 

 
- 2011.gadā  Ls  5 732 381 
- 2012.gadā  Ls  6 482 251 
- 2013.gada  Ls  6 691 095        

 

2.2.  Aizkraukles novada domes pamatbudžeta rādītāji ieņēmumi 

 

Kods Ieņēmumu veids 2011.g. 
izpilde   Ls 

2012.g. 
izpilde Ls 

2013.g. 
izpilde Ls 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 3154852 3336041 3522237 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3154852 3336041 3522237 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 350041 302612 319109 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi 

128829 114714 120411 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi iepriekšējo gadu parādi 

7016 6688 10778 

4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm 

146703 130348 141305 

4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa pa 
ēkām un būvēm iepriekšējo gadu 
parādi 

27269 13701 9666 

4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par 
mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi 

37669 33647 32392 

4.1.3.2.  Nekustamā īpašuma nodokļa par 
mājokļiem parādi par iepriekšējiem 
gadiem 

2555 3514 4557 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un 
precēm 

21635 26208 36662 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 21635 26208 36662 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma 

530 10075 8914 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas 

3723 3530 3205 

9.4.0.0. Valsts nodevas par civilstāvokļa 
aktu reģistrēšanu ,grozīšanu un 
papildināšanu 

1277 1201 1498 

9.5.0.0. Pašvaldības nodevas 2446 2329 1707 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 9346 7298 6957 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 9260 8366 15232 

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 
īpašuma pārdošanas 

2750 945 1770 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma 2750 700 970 
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pārdošanas 

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības kustamā 
īpašuma pārdošanas 

 245 800 

17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto 
atvasināto publisko personu un 
budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti 

 9737 2973 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1747297 2330085 2255472 

18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts 
budžeta mērķdotācijas 

1469127 1411575 1427935 

18.6.3.0. Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti pašvaldībām 

275509 915441 827537 

18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu 
uzturēšanas izdevumu transferti 
pašvaldībām 

2661 3069  

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 191913 223146 273015 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai 

191913 223146 273015 

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

241034 224208 245549 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 100079 94668 87264 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 84277 86146 106135 

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta 
iestāžu maksas pakalpojumiem 

56678 43394 52150 

 Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi 5732381 6482251 6691095 

2.2. Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji 

 

Kods Rādītājs 2011.gada 
izpilde 

2012.gada 
izpilde 

2013.gada 
izpilde 

01.100 I Izpildvara, likumdošanas vara  513559 516011 549661 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

6,8 6,0 6,7 

 
01.111 Domes administrācija 

 
291373 

 
295403 

 
328457 

01.112 
Dzimtsarakstu nodaļa 

25692 24166 22442 

01.113 
Komitejas, komisijas 

56674 56465 55070 

01.114 
Pagasta pārvalde 

28104 30098 33276 

01.117 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

111716 109879 110416 

01.600 
Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie 
valdības dienesti 

  11352 
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01.601 
1.1 Vēlēšanu komisija 

  11352 

 
1.2 No pamatbudžeta  

izdevumiem 

  0,1 

01.700 
Vispārējās valdības sektora (valsts un  

pašvaldības) parāda darījumi  Ls 

 
171934 

 
158651 

 
129068 

 
No pamatbudžeta  izdevumiem 

2,3 1,9 1,6 

01.721 
Pašvaldību budžeta parāda darījumi  

(kredīta % atmaksa) 

171934 158651 129068 

01.800 
Vispārējā rakstura transferti starp  

valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem Ls 

 
14476 

 
24748 

 
20562 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

0,2 0,3 0,3 

01.833 
Iemaksas PFIF 

1202   

01.891 Izdevumi neparedzētiem izdevumiem    

01.892 
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti  

citās pamatfunkcijās 

13274 24748 20562 

03.000 
Sabiedrības kārtība un drošība 

3850 4780 4172 

03.201 
Glābšanas stacija 

3850 4780 4172 

06.000 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

apsaimniekošana 

1002546 3126858 2621422 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

13,4 36,6 32,1 

06.101 
Komunālā saimniecība 

106752 115213 137224 

06.201 
Teritoriju un ielu labiekārtošana 

826855 28195533 2392973 

06.202 
Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana 

30693 137779 41908 

06.401 
Ielu apgaismojums 

38246 54333 49317 
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08.000 
Atpūta, kultūra un reliģija 

1385357 470240 506597 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

18,5 5,5 6,2 

08.101 
Sporta pasākumi 

16329 19634 22156 

08.103 
Sporta centrs 

46781 66279 77250 

08.211 
Bibliotēka 

94374 99715 95665 

08.212 
Pagasta bibliotēka 

7162 7684 8192 

08.220 
Muzejs 

43555 63111 57088 

08.231 
Novada kultūras nams 

1160124 193375 197078 

08.291 
Kultūras pasākumi 

6832 8176 37206 

08.292 
Pagasta kultūras pasākumi 

1200 1120 1439 

08.312 
Televīzija  

150 633 551 

08.330 
Domes avīze 

7920 8813 8972 

08.400 
Reliģija  

930 1700 1000 

09.000 
Izglītība  

3228450 3199619 3272850 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

43,0 37,4 40,1 

09.100 
Pirmskolas izglītība 

1028664 906920 901412 

09.101 
P.i.i. „Auseklītis” 

333323 350517 348662 

09.102 
P.i.i. „Zīlīte” 

493016 354268 340238 

09.103 
Spec.p.i.i. „Saulīte” 

202325 202135 212512 

09.210 
Vispārējā izglītība.Pamatizglītība  

1553312 1644991 1648519 

09.211 
1.vidusskola 

279679 295214 272464 

09.212 
Novada ģimnāzija 

493304 499770 487760 

09.213 
Skolu viesnīca 

28539 28548 28798 
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09.214 
Sākumskola  

378331 418204 427813 

09.215  
Pagasta sākumskola 

195354 213098 221492 

09.216 
Vakara (maiņu) vidusskola 

143009 136710 142716 

09.217 
Novada ģimnāzijas sporta centrs 

35096 53447 67476 

09.510 
Interešu un profesionālās ievirzes 

izglītība 

410504 422791 445187 

09.511 
Mūzikas skola 

148456 164831 169714 

09.512 
Mākslas skola 

84863 82992 80835 

09.513 
Bērnu un jauniešu centrs 

69262 58966 68021 

09.514 
Sporta skola 

107923 116002 126617 

09.820 
Pārējie citur neklasificētie izglītības 

pakalpojumi 

235970 224917 277732 

09.811 
Izglītības pārvalde 

29467 45781 51285 

09.812 
Pieaugušo izglītības un inovāciju 

atbalsts centrs 

70890 47563 44361 

09.821 
Pārējie izglītības pasākumi un projekti 

81682 73770 117844 

09.823 
Mācību grāmatu iegāde skolām 

1933 3829 9414 

09.825 
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 

izglītības pakalpojumiem 

51998 53974 54828 

10.000 
Sociālā aizsardzība 

686332 669902 653345 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

9,1 7,8 8,0 

10.400 
1.3 Bāriņtiesa 

17443 17683 18088 

10.701 
Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem 

501818 486821 443877 

10.910 
Pārējās citur neklasificētās sociālās 

aizsardzības pārraudzība 

133343 135830 156033 
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10.920 
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 

sociālajiem pakalpojumiem 

33728 29568 35347 

 
KOPĀ  Ls 

7006504 8170809 7769029 

 
Aizdevumu  atmaksa 

501488 376749 392447 

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

6,7 4,4 4,8 

 
Akciju iegāde 

 7050  

 
No pamatbudžeta izdevumiem 

 0,1  

 
PAVISAM  IZDEVUMI Ls 

7507992 8554608 8161476 

 

2.3. Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 

Kods Pozīcija 2011.g. 
izpilde 

2012.g. 
izpilde 

2013.g. 
izpilde 

1000 Atlīdzība 3166883 3214813 3355667 

 % 42,2 37,6 41,1 

1100 Atalgojums Ls 2550367 2595201 2704540 

 % 34,0 30,3 33,1 

1200 Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un kompensācijas Ls 

 
 
 

616516 

 
 
 

619612 

 
 
 

651127 

 % 8,2 7,3 8,0 

2000 Preces un pakalpojumi 1030120 1181675 1390028 

 % 13,7 13,8 17,0 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni Ls 3110 4077 3182 

 %    

2200 Pakalpojumi 733523 880791 975707 

 % 9,8 10,3 12,0 

2300 Materiāli, energoresursi un inventārs 
līdz Ls 150 par vienību Ls 

267361 271795 385292 

 % 3,5 3,2 4,7 

2400 Izdevumi periodikas iegādei Ls 4855 5622 5849 

 % 0,1 0,1 0,1 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Ls 21271 19390 19998 

 % 0,3 0,2 0,2 

3000 Subsīdijas un dotācijas Ls 16435 28002 26358 

 % 0,2 0,3 0,3 

4000 Procentu izdevumi Ls 162569 148753 118946 

 % 2,2 1,7 1,5 
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5000 Pamatkapitāla veidošana Ls 1909078 2976409 2297788 

 % 25,4 34,8 28,2 

6000 Sociālie pabalsti Ls  633141 565556 525414 

 % 8,4 6,6 6,4 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti Ls 88278 55601 54828 

 % 1,2 0,6 0,7 

7260 Iemaksas PFIF Ls 1202   

 %    

 KOPĀ  7006504 8170809 7769029 

 Aizdevumu atmaksa  Ls 501488 376749 392447 

 % 6,7 4,4 4,8 

 
Akciju iegāde 

 7050  

 
% 

 0,1  

 PAVISAM  IZDEVUMI 7507992 8554608 8161476 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3493983 2376755 587791 

 Budžeta līdzekļu atlikums uz pārskata 
gada beigām 

2376755 587791 661498 

 Saņemtie aizdevumi no Valsts kases 658383 376749 1544088 

 
2.4. Aizkraukles novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

 
29.08.2002. ar Valsts kasi tika noslēgts pārjaunojuma līgums par  kopējo aizdevuma 
summu – Ls 224000 , ko sastāda   atlikusi summa (Ls 44000)  no aizdevuma  21.05.1997  
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai – Ls 204000 un aizdevums  no 01.08.2001 
Aizkraukles 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācijai – Ls 
180000 ar atmaksas termiņu 20.06.2022..  
       09.10.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 52000  Aizkraukles pilsētas ielu 
apgaismojuma renovācijai ar atmaksas termiņu  20.09.2020. 
       09.10.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 59000   Aizkraukles pilsētas 
sociālās mājas remontam ar atmaksas termiņu 20.09.2020. 
       09.10.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 7000 Aizkraukles  pilsētas skolu 
dienesta viesnīcas un sociālā centra projektēšanai ar atmaksas termiņu 20.09.2020.  
       10.07.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 280000 Aizkraukles slimnīcas 
rekonstrukcijai ar atmaksas termiņu 20.06.2012. 
       09.05.2003. no Valsts kases saņemts aizdevums  Ls 140000  Aizkraukles pilsētas 
skolu dienesta viesnīcas un sociālā centra izveidei ar atmaksas termiņu 20.02.2023. 
       12.05.2003. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 82000  Aizkraukles pilsētas ielu 
apgaismojuma renovācijai  1.kārtas 2.etapa realizēšanai ar atmaksas termiņu 
20.02.2023. 
       09.06.2003. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 79000 Aizkraukles  pilsētas 
pašvaldības ēku remontiem  ar atmaksas termiņu 20.05.2023. 
       09.06.2003. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 130000  Aizkraukles pilsētas ielu, 
pagalmu un laukumu labiekārtošanai ar atmaksas termiņu 20.05.2023. 
       09.06.2003. no Valsts kases  saņemts aizdevums Ls 16000  Aizkraukles novada 
zemes iegādei ar atmaksas termiņu 20.05.2023. 
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       05.05.2004. no Valsts kases  saņemts aizdevums Ls 393500 Aizkraukles novada ielu, 
novada domes iestāžu ēku remontiem, ielu, pagalmu un laukumu labiekārtošanai ar 
atmaksas termiņu 20.03.2024. 
       09.07.2004. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 280000 Aizkraukles slimnīcas 
rekonstrukcijas 2. kārta ar atmaksas termiņu 20.02.2015.  
       07.07.2005. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 362000 Aizkraukles novada 
iestāžu ēku remontiem, ielu seguma un apgaismojuma atjaunošanai, pagalmu un 
laukumu labiekārtošanai ar atmaksas termiņu 20.01.2025. 
       26.05.2006. no Valsts  kases saņemts aizdevums Ls 468510 Aizkraukles novada  ielu 
un ēku remontam, ERAF projekta “Jaunceltnes un Gaismas ielu krustojuma 
rekonstrukcija” īstenošanai ar atmaksas termiņu 20.01.2026. 
       27.05.2007. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 100125 Aizkraukles sporta 
centra renovācijai ar atmaksas termiņu 20.12.2026. 
      01.06.2007. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 498075 ERAF projektu „Torņu 
ielas rekonstrukcija” un „Aizkraukles novada PII „Zīlīte” un PII „Saulīte” ēku siltināšana” 
īstenošanai ar atmaksas termiņu 20.05.2027. 
       25.06.2007. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 55620 Jaunceltnes ielas 
rekonstrukcijai ar atmaksas termiņu 20.12.2026. 
       20.02.2008. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 179507  ERAF projekta 
„Satiksmes drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija Mednieku ielā 
Aizkrauklē” ar atmaksas termiņu 20.12.2027. 
       20.02.2008. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 218080 ERAF projekta 
„Satiksmes drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija Muzeja ielā 
Aizkrauklē” ar atmaksas termiņu 20.12.2027. 
       20.02.2008. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 410000 Aizkraukles novada 
ģimnāzijas sporta centra būvniecības līdzfinansējumam” ar atmaksas termiņu 
20.12.2027. 
       26.08.2009. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 37378  ERAF projekta „Satiksmes 
drošības uzlabojumi Sprīdīša ielā Aizkrauklē” ar atmaksas termiņu 20.12.2028. 
       30.06.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums  Ls 22732  ERAF projekta   „ 
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 
Aizkraukles novada ģimnāzijā un Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolā” ar atmaksas 
termiņu 20.06.2030. 
       27.08.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 138754 ERAF projekta                                  
  „Aizkraukles novada domes pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, 
energoefektivitātes paaugstināšana” ar atmaksas termiņu 20.08.2030. 
       22.10.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 534074 ERAF projekta   
„Aizkraukles kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes 
paaugstināšana” ar atmaksas termiņu 20.10.2030. 
       24.11.2011. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 316403 ERAF projekta 
„Aizkraukles pilsētas bibliotēkas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana un 
pieejamības nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju” ar atmaksas termiņu 
20.11.2031.   
       29.06.2012. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 123056 ERAF projekta 
„Aizkraukles pilsētas bibliotēkas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana un 
pieejamības nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju” ar atmaksas termiņu 
20.06.2032. 
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       29.06.2012. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 65399 ELFLA  projekta 
„Aizkraukles pagasta Liepu ielas rekonstrukcija” ar atmaksas termiņu 20.06.2032. 
      12.10.2012. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 21145 Latvijas– Lietuvas  
pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošanai ar atmaksas termiņu 
20.10.2022. 
       14.03.2013. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 1522053 ERAF projekta 
„Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana” 
ar atmaksas termiņu 20.03.2033.  
       14.03.2013. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 22035 pašvaldības  autonomo 
funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei ar atmaksas termiņu 20.03.2020. 
      
       Aizdevuma atlikums uz 2014.gada 1.janvāri Valsts kasei  – Ls 5 018 474. 
    03.02.1999. izsniegts galvojums Vides Investīciju fondam – Ls 300000 par  SIA „ 
Aizkraukles ūdens”  projektu -  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un 
rekonstrukcija ar atmaksas termiņu 01.10.2010. 
      01.05.2002. izsniegts galvojums Valsts kasei un Ziemeļu Investīciju Bankai – Ls 
210000  par  SIA „Aizkraukles siltums”  projektu  -  Aizkraukles pilsētas siltumapgādes 
rekonstrukcijas III etapa 3 kārtas realizāciju ar atmaksas termiņu 01.04.2024. 
     01.04.2003. izsniegts galvojums A/S Unibanka – Ls 170000 par  SIA „Aizkraukles 
siltums" projektu – Aizkraukles pilsētas siltumapgādes rekonstrukcijas III etapa 4. kārtas  
realizāciju ar atmaksas termiņu 01.02.2023. 
     28.04.2006. izsniegts galvojums Swedbank – Ls 131032  „SIA Aizkraukles slimnīca” 
par Aizkraukles slimnīcas diagnostikas iekārtu iegādi ar atmaksas termiņu 28.04.2013. 
     19.12.2008. izsniegts galvojums Valsts kasei – Ls 300000 par  SIA „Aizkraukles  
ūdens” projektu – Aizkraukles ūdenssaimniecības attīstība II kārtas īstenošanu. 
     17.09.2008. izsniegts galvojums Hansa Līzings – Ls 214373 SIA „Aizkraukles slimnīca” 
par Aizkraukles slimnīcas datortomogrāfa iegādi ar atmaksas termiņu 15.06.2015. 
    16.11.2011. izsniegts galvojums Valsts kasei – Ls 20313 SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 
projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA  
poligona ’’Dziļā vāda” būvniecībā Mežāres pagasta, Krustpils novadā” realizēšanai ar 
atmaksas termiņu 24.11.2031. 

2.5. Aizkraukles novada pašvaldības speciālais budžets 

Aizkraukles novada domes speciālā budžetā ietilpst privatizācijas fonds, valsts 
mērķdotācija pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai, dabas resursu fonds. Speciālais 
budžets tiek apstiprināts vienlaicīgi ar pamatbudžetu.  

2.5.1. Valsts mērķdotācija pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai 
 

Kods Rādītāji 2011.g. 
izpilde 

2012.g. 
izpilde 

2013.g. 
izpilde 

 Ieņēmumi 104044 89035 102220 

  Izdevumi - kopā 152258 107793 146107 

2000 Preces un pakalpojumi 138893 92918 145408 

2200 Pakalpojumu apmaksa 138893 92918 145408 

2300 Materiāli, energoresursi un inventārs līdz Ls 
150 par vienību   

 

5000 Kapitālie izdevumi 13365 14875 699 
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 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 190153 141939 123181 

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 141939 123181 79294 

 
 
 
2.5.2. Dabas resursu nodoklis 

Kods Rādītāji 2011.g. 
izpilde 

2012.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2013.gadam 

 Ieņēmumi 27703 32466 28500 

  Izdevumi - kopā 36170 39074 28500 

2000 Preces un pakalpojumi 4706  3500 

5000 Kapitālie izdevumi 31464 39074 25000 

 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 15734 7267 1112 

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 7267 1112 1112 

 
 
2.6. Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrības 

2.6.1. Aizkraukles novada pašvaldības SIA “ Aizkraukles siltums” 

 

Pārskata gada neto apgrozījums 1590827 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1488530 

Administrācijas izmaksas 102951 

Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 72348 

Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 40879 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 5658 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis -3615 

Pārējie nodokļi 996 

Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi 20546 

Strādājošo skaits 20 

 

2.6.2. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” 

Pārskata gada neto apgrozījums 352162 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 324524 

Administrācijas izmaksas 84564 

Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 92279 

Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 57231 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 5 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 16161 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis -684 

Pārējie nodokļi 1617 

Pārskata  perioda  peļņa vai zaudējumi -40335 

Strādājošo skaits 27 
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2.6.3. Aizkraukles novada SIA “Lauma A “ 

Pārskata gada neto apgrozījums 857998 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 777829 

Administrācijas izmaksas 89772 

Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 8825 

Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 1907 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 3 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas -2195 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 462 

Pārējie nodokļi 2689 

Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi -7224 

Strādājošo skaits 97 

 
 
2.6.4. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles KUK “ 

 

Pārskata gada neto apgrozījums 365546 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 338200 

Administrācijas izmaksas 43047 

Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 927 

Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 5014 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 110 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 312 

Pārējie nodokļi 1159 

Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi -21149 

Strādājošo skaits 22 

 
2.6.5.  Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ATU “ 

Pārskata gada neto apgrozījums 445091 

Dotācijas 396508 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 920660 

Administrācijas izmaksas 23999 

Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 123206 

Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 2257 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 3361 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 19254 

Pārējie nodokļi 1957 

Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi 39 

Strādājošo skaits 66 
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2.6.6. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles slimnīca “ 
 

Pārskata gada neto apgrozījums 1484497 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1421214 

Administrācijas izmaksas 86533 

Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 49812 

Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 4365 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 83 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 1389 

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 3907 

Pārējie nodokļi  

Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi 24798 

Strādājošo skaits 137 
 

 
2.7.  Pārskats par Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta izpildi un speciālā 
budžeta izpildi 2012. gadā 

   
        Tika izskatīts un apstiprināts Aizkraukles novada domes sēdē 2014.gada 24.janvārī un 
pieņemts: 

- Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes 2013.gada budžeta izpildi  ieņēmumos 
Ls 6 691 095 apmērā un izdevumos Ls 7 769 029 apmērā ar budžeta  līdzekļu atlikumu gada 
beigās Ls 661 498 apmērā. 

 

- Apstiprināt  Aizkraukles novada domes 2013.gada autoceļu (ielu) fonda budžeta 
izpildi  ieņēmumos Ls 102 220  apmērā un  izdevumos Ls 146 107 apmērā ar līdzekļu 
atlikumu gada beigās  Ls 79 294. 

 
- Apstiprināt Aizkraukles novada domes 2013.gada Vides aizsardzības speciālā 

budžeta            (dabas resursu nodoklis) izpildi ieņēmums Ls  25251 apmērā un  
izdevumos Ls 18 028 apmērā ar līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 8300. 
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2.8. Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos 
gados 

Nr.p.k Iestādes nosaukums, nekustamā īpašuma 
nosaukums 

2013.gada 
bilances dati 

2012.gada 
bilances dati 

I Nemateriālie ieguldījumi 14944 17041 

 attīstības pasākumi un programmas 2554 6536 

 licences, koncesijas un patenti 8384 5476 

 pārējie nemateriālie ieguldījumi 4006 5029 

II Pamatlīdzekļi t.sk 23432616 21974376 

   dzīvojamās ēkas 220725 231449 

 nedzīvojamās ēkas 8504389 8608511 

 transporta būves 6849873 4014352 

 zeme 4134423 4134583 

 inženierbūves 1331983 389737 

 pārējais nekustamais īpašums 424842 705907 

  bioloģiskie aktīvi 68697 68697 

 tehnoloģiskās iekārtas 112785 141298 

 transports 50365 41218 

 saimnieciskie pamatlīdzekļi 462607 491071 

 bibliotēkas fondi 376239 362852 

 antīkie un citi mākslas priekšmeti 68843 68590 

 Datortehnika , sakaru un cita biroja tehnika 137619 172090 

 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 849 4531 

 nepabeigtā celtniecība 485361 1966974 

 Turējumā nodotās pašvaldības ēkas un būves 131798 127669 

 avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 71218 444847 

 

        2.10. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi uzņēmumos 2013.gadā 

  
Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā (Ls)       

Aizkraukles novada SIA ”Lauma A ” Lāčplēša ielā 4 Aizkrauklē ar pašvaldības  
līdzdalību 100% 

117272 

Aizkraukles novada ”SIA Aizkraukles siltums” Rūpniecības ielā 2, Aizkrauklē  ar 
pašvaldības  līdzdalību 100% 

979017 

Aizkraukles novada” SIA ”Aizkraukles ūdens” Torņu ielā, Aizkrauklē  ar pašvaldības 
līdzdalību 100% 

827253 

”SIA Aizkraukles slimnīca ”Bērzu iela 5 Aizkraukle ar pašvaldības līdzdalību 71% 804615 
”SIA Aizkraukles ATU ”Rūpniecības iela 1C ar pašvaldības līdzdalību 100% 88416 
”SIA Aizkraukles KUK” Jaunceltnes iela 9 Aizkraukle ar pašvaldības līdzdalību 100% 143674 
Kopā 2960247 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 
a/s ”ABL V Bank” akcijas 55 gab 14550,- 
 
Pārējā līdzdalība   
”SIA  Vidusdaugavas SPAAO ”   - ar līdzdalību  8%  2356,- 
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3 . Komunikācija ar sabiedrību 
 
3.1. Sabiedrības informēšana 

 
Tiek izdots novada pašvaldības informatīvais laikraksts "Domes Vēstis", kas atspoguļo 

svarīgākos jautājumus, lēmumus, kā arī informē par dažādām ikdienas aktualitātēm un 
domes veiktajiem pasākumiem. Operatīvāk nekā avīze darbojas domes mājas lapa 
www.aizkraukle.lv, kura 2004. gadā būtiski pārkārtota, bet 2005. gadā Eiropā atzīta par 
labāko pašvaldības mājas lapu no Latvijas. Mājas lapā informācija tiek regulāri papildināta, 
tiek publicēti pieņemtie domes lēmumi, saistošie noteikumi, nolikumi u.c. Iedzīvotāji caur 
mājas lapu var uzdot jautājumu domei, izteikt savu viedokli. Pēc tās atjaunošanas mājas lapa 
apmeklēta vairāk nekā pusmiljons reižu. 

Domes un finanšu komitejas sēdēs piedalās rajona avīzes korespondents, kas rajona 
laikrakstā "Staburags" raksta par pašvaldībām. Reizi nedēļā ceturtdienās notiek vietējās TV 
pārraides, kurās ne tikai informējam par aktualitātēm, bet arī diskutējam ar skatītājiem par 
pilsētai svarīgiem jautājumiem tiešraidēs. Svarīgas ziņas tiek izliktas domes ēkā, publicētas 
kabeļtelevīzijas reklāmās. 

Ir laba sadarbība ar vietējo ziņu TV, citiem masu mēdijiem, kā arī ar ziņu aģentūru 
LETA.  
 
3.2. Sabiedrības viedokļa izzināšana un iedzīvotāju iesaistīšana jautājumu risināšanā 
  

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli kādā konkrētā jautājumā, rīkojam aptaujas, 
piemēram, par to, kā jāorganizē sabiedriskais transports, par dažādu aktivitāšu īstenošanu 
projektu ietvaros, kā iedzīvotāji vērtē novada domes darbu u.c. Jautājumus uzdodam mājas 
lapā, "Domes Vēstīs". Aizkrauklē autostacijas ēkā un novada domes ēkā izvietotas 
pastkastītes, kur iedzīvotāji var iemest domei adresētas vēstules, ierosinājumus un atbildes 
uz aptaujām. 

Mācību gada laikā reizi mēnesī notika domes vadības tikšanās Aizkraukles skolu 
pašpārvalžu pārstāvjiem, kuru laikā pārrunāti jauniešiem aktuāli jautājumi, iepazīstināts ar 
domes plāniem. 

Iedzīvotāju sapulces galvenokārt notiek pa konkrētām dzīvojamajām mājām. Tajās 
caurmērā piedalās pa 40 – 50 iedzīvotājiem, kā arī domes un pašvaldības uzņēmumu 
amatpersonas. Šīs sapulces organizē dome, lai izskaidrotu kādu konkrētu problēmu, bet 
parasti tiek apspriesti visi iedzīvotājus interesējošie jautājumi.  

2013.gadā turpinājām iepriekšējos gados iesākto tradīciju- uzņēmēju un pašvaldības 
amatpersonu kopīgas tikšanās, kurās tiek pārrunāti abām pusēm svarīgi jautājumi un 
uzklausīts uzņēmēju viedoklis par dažādām novadam aktuālām lietām. 
4. Pārskats par pašvaldības saimniecisko darbību 2013. gadā 

 
4.1 Būtiskas pārmaiņas iestādes darbā 2013.gadā un to ietekme uz finanšu 
rezultātiem. 
 
Būtiskas pārmaiņas, kuras ietekmētu darbības finanšu rezultātus Aizkraukles novada 

pašvaldībā 2013.gadā nav notikušas. 
 

 

http://www.aizkraukle.lv/
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    4.2. Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata periodā. 
 

2013.gadā Aizkraukles novada dome turpināja savos lēmumos un darbībā  virzību uz 
novada ekonomikas attīstības sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības 
līmeņa pieauguma veicināšanu.  

 Aizkraukles novada pašvaldība turpināja kapitālsabiedrību darbības uzraudzību un 
koordinēšanu mērķi pilnveidot un kvalitatīvi uzlabot iedzīvotājiem sniedzamos 
pakalpojumus.  

Veselības aizsardzības jomā  veiksmīgi darbību turpina SIA „Aizkraukles slimnīca” ļaujot 
pašvaldībai realizēt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktā noteikto autonomo 
funkciju „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu”. Kapitālsabiedrība 2013.gadu ir noslēgusi ar peļņu 20891 LVL. 2013.gadā 
realizēts projekts „Primārās veselības infrastruktūras uzlabošana SIA „Aizkraukles slimnīca”. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 39182 LVL. 

 SIA „Aizkraukles ATU” atbilstoši uzņēmuma kompetencei realizē pašvaldībai likumā „Par 
pašvaldībām” 15. panta 19. punktā noteikto autonomo funkciju „organizēt sabiedriskā 
transporta pakalpojumus”.  2013.gadā uzņēmums ar esošajiem resursiem palielināja 
transporta pakalpojumu apjomu pasūtījuma braucieniem, palielinot ieņēmumus par 13% 
salīdzinājumā ar 2012.gadu. Zaudējumi, kuri radušies veicot sabiedrisko pārvadājumu 
funkcijas, uzņēmumam 2013.gadā ir segti. Gadu SIA „Aizkraukles ATU” ir noslēdzis ar peļņu 
39 LVL. Pašvaldība ir ieteikusi uzņēmumam, ņemot vērā tā darbības specifiku, izvērtēt 
turpmākās attīstības iespējas un scenārijus 

Neskatoties uz to, ka ēku apsaimniekošana nav pašvaldībām ar likumu noteiktā 
autonomā funkcija, Aizkraukles novada pašvaldība 2013.gadā ir turpināja SIA „Lauma A” 
darbības izvērtējumu šajā jomā. Bez ēku apsaimniekošanas SIA „Lauma A” veic pilsētas 
koplietošanas teritoriju un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanu. 2012.gadā uzņēmums ir 
noslēdzis vairākus līgumus ar LIAA par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu 
realizēšanu. 3 no šiem līgumiem pabeigti 2013.gadā. Kopējais būvdarbu apjoms 2013.gadā 
502969 LVL. Tā kā ēku renovācija nav apsaimniekotāja pienākums un veicot šādus darbus 
uzņēmumam līdzekļu piesaistei renovācijas projektiem ievērojami palielinās kredītsaistības, 
pašvaldība ir ieteikusi uzņēmumam izvērtēt potenciālos finansiālos riskus un jaunu projektu 
uzsākšanas lietderību. 2013.gadu uzņēmums ir noslēdzis ar zaudējumiem 7224 LVL. 

Laika periodā no 1998. līdz 2002.gadam Aizkrauklē ir izveidota viena no efektīvākajām un 
modernākajām siltumapgādes sistēmām Latvijā. Tomēr siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas rezultātā sasniegtais viens no zemākajiem siltumapgādes tarifiem Latvijā 
pašvaldības izpratnē nav uzskatāms par galīgo sasniegumu. Ar mērķi samazināt esošo 
siltumenerģijas tarifu, atkārtoti izskatīta iespēja ar vietējo kurināmo (AER) ražotas 
siltumenerģijas integrēšanu pilsētas siltumapgādes sistēmā.  2013.gada SIA „Aizkraukles 
siltums” ir veicis  siltumenerģijas iepirkumu pilsētas siltumapgādes vajadzībām. 2013.gadu 
uzņēmums ir noslēdzis ar peļņu 20546 LVL. 

Laika posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam SIA „Aizkraukles ūdens” sadarbībā ar RAPL 
un Aizkraukles novada pašvaldību ir realizējis projekta „Aizkraukles ūdenssaimniecības 
attīstība II kārta”. Projekta ietvaros veikto pasākumu rezultātā ir ievērojami samazinājušies 
fiziskie ūdens zudumi (ar rēķiniem neapliktais ūdens daudzums) un būtiski uzlabojusies 
patērētājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāte. Tomēr vairāki projektā definētie rezultatīvie 
rādītāji nav sasniegti- nav palielinājušies ieņēmumi no pārdotās produkcijas un pieaudzis 
patērētāju skaits. Sekojoši, uzņēmumam ir finansiālas grūtības atmaksāt projekta aktivitāšu 
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realizēšanai ņemto aizņēmumu. Lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo situāciju Aizkraukles 
novada pašvaldība 2013.gadā ir veikusi uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu 14000 LVL 
apmērā aizņēmuma pamatsummas atmaksai. Pašvaldība ir ieteikusi SIA „Aizkraukles ūdens” 
vadībai atbildīgi izvērtēt saimnieciskās darbības izdevumu daļas samazināšanas iespējas.  
2013.gadu uzņēmums ir noslēdzis ar zaudējumiem 40335 LVL. Pamatojoties uz augstāk 
minēto, pašvaldībai tuvākajā laikā nāksies izskatīt jautājumu par ūdensapgādes tarifu 
pārskatīšanas nepieciešamību. 

SIA „Aizkraukles KUK” nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Aizkraukles novada 
teritorijā, uzņēmums nodarbojas arī ar labiekārtošanas darbiem galvenokārt izpildot 
pašvaldības pasūtījumus. Gadu uzņēmums ir noslēdzis ar zaudējumiem 21149 LVL. 
Zaudējumu rašanās cēlonis pēc uzņēmuma vadības skaidrojuma ir tas, ka ziemas sezonā 
vajadzēja uzturēt ziemas ceļu apkopei nepieciešamos resursus, taču pasūtījumu šiem 
darbiem laika apstākļu dēļ nebija. 

Ņemot vērā pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Aizkraukles KUK” un SIA „Lauma A” 
darbības specializāciju pašvaldība izvērtēs iespējamo optimizācijas variantu, abu uzņēmumu 
apvienošanu. 

2008.gadā Aizkraukle ir iekļauta 17 Latvijas pilsētu skaitā, kurām ir pieejams Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda pilsētvides prioritātes „Policentriskā attīstība” finansējums. Ar 
mērķi sekmēt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Aizkraukles kā reģionālas nozīmes attīstības centra 
attīstību atbilstoši aktualizētajai Aizkraukles novada integrētās attīstības programmai, 
iepriekšējos gados ir pabeigta un tiek turpināta vairāku pilsētai nozīmīgu projektu 
īstenošana.  

2012.gadā ar ERAF pilsētvides prioritātes finansējuma atbalstu Aizkrauklē uzsākts līdz 
šim vērienīgākais būvniecības projekts „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošās 
teritorijas infrastruktūras sakārtošana”. Projekta ietvaros realizētas  sekojošas aktivitātes: 

Jaunceltnes ielas posma rekonstrukcija; 

Maurēnu ielas izbūve; 

Mežaparka teritorijas labiekārtošana; 

Iekšpagalmu teritoriju labiekārtošana. 

2012.gadā pabeigta Jaunceltnes ielas posma rekonstrukcija un Maurēnu ielas izbūve. 
2013.gada nogalē ar iekškvartālu teritoriju labiekārtošanu visas projekta aktivitātes ir 
pabeigtas. 

2013.gadā Aizkraukles novada pašvaldība uzsāka pēdējo ERAF Pilsētvides prioritātes 
līdzfinansēto projektu „Spīdolas ielas rekonstrukcija”. Projekta mērķis ir veicot pieejamības 
un pievilcības veicinošus pasākumus, kuri vērsti uz vides un satiksmes infrastruktūras 
attīstību un izveidi, nodrošināt Aizkraukles pilsētas kā reģiona centra izaugsmi un 
konkurētspēju, atbilstoši Aizkraukles novada integrētās attīstības programmai 2008.-
2014.gadiem, kas ir realizējams 

 turpinot uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošas pilsētvides 
izveidošanu; 

 veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos pilsētā; 
 pilnveidojot reģiona iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti 

un apjomu; 
 paaugstinot izmaksu efektivitāti pilsētas infrastruktūras uzturēšanai. 

Projekta realizācijai nepieciešamās kopējās indikatīvās izmaksas 792 836 LVL, no kurām ERAF 
līdzfinansējums 673 910 LVL, Valsts budžeta līdzfinansējums 17 838 LVL, pašvaldības 
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līdzfinansējums 101 087 LVL. Pašvaldības līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt no 
aizņēmuma līdzekļiem. 
Projekta aktivitātes paredz ielas braucamās daļas konstrukcijas pārbūvi, lietus kanalizācijas 
atjaunošanu, ietvju un satiksmes drošības elementu izbūvi. Darbus paredzēts pabeigt 
2014.gada jūlijā. 
 
4.3. Realizētie un uzsāktie projekti 2013.gadā 
      Ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Aizkraukles novada kā reģionālas nozīmes 
attīstības centra attīstību atbilstoši aktualizētajai Aizkraukles novada integrētās attīstības 
programmai realizēti vairāki ES fondu programmas atbalstīti novadam nozīmīgi projekti.  
Pašvaldība turpina uzsākto darbu realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda pilsētvides 
prioritātes „Policentriskā attīstība” finansējuma projektus. 
    2013.gadā pabeigta Eiropas Reģionālās attīstības fonda pilsētvides prioritātes 
„Policentriskā attīstība” finansētā projekta „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai 
pieguļošās teritorijas infrastruktūras sakārtošana”. Projekta izmaksas – 4101313 LVL,  
pašvaldības finansējums -1247496 LVL. 
     Īstenojot projektu veikta Jaunceltnes un Sprīdīša ielas posmu rekonstrukcija, Maurēnu 
ielas izbūve, pie šīm ielām atrodošā pilsētas dzīvojamā rajona iekšpagalmu, lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmas un ielu apgaismojuma sakārtošana, kā arī teritoriju ierīkošana un 
labiekārtošana iedzīvotāju atpūtai. Projekta mērķis ir veicot pieejamības un pievilcības 
veicinošus pasākumus, kuri vērsti uz vides un satiksmes infrastruktūras attīstību un izveidi, 
nodrošināt Aizkraukles pilsētas kā reģiona centra izaugsmi un konkurētspēju, atbilstoši 
Aizkraukles novada integrētās attīstības programmai 2008.-2013.gadiem.  

2013.gadā uzsākts projekts Spīdolas ielas rekonstrukcija. Šis ir pēdējais ERAF pilsētvides 
prioritātes „Policentriskā attīstība” Aizkraukles novada pašvaldības realizējamais projekts. 
Projekta mērķis ir veicot pieejamības un pievilcības veicinošus pasākumus, kuri vērsti uz 
vides un satiksmes infrastruktūras attīstību un izveidi, nodrošināt Aizkraukles pilsētas kā 
reģiona centra izaugsmi un konkurētspēju, atbilstoši Aizkraukles novada integrētās attīstības 
programmai 2008.-2014.gadiem.  
Projekta realizācijai nepieciešamās kopējās indikatīvās izmaksas 792 836 LVL, no kurām ERAF 
līdzfinansējums 673 910 LVL, Valsts budžeta līdzfinansējums 17 838 LVL, pašvaldības 
līdzfinansējums 101 087 LVL. Pašvaldības līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt no 
aizņēmuma līdzekļiem. 
Projekta aktivitātēs paredzētos būvdarbus paredzēts uzsākt uzsākti 2013.gada maijā, 
pabeigt 2014.gada jūnijā. 
 
    
4.3. Paredzamie notikumi, kuri varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 
2014.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpinās realizēt infrastruktūras uzlabošanas, 

un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu aktivitātes ERAF pilsētvides prioritātes 
„Policentriskā attīstība” ietvaros.  

2012.gadā Aizkraukles novada pašvaldība ir uzsākusi Aizkraukles novada teritorijas 
plānojuma izstrādi integrējot teritorijas plānojumā dabas parka „Daugavas ieleja” 
aizsardzības plānu. Vislielākais ieguvums no šis novitātes būs Dabas parka teritorijas 
iedzīvotājiem, - uzsākot jebkādu saimniecisko darbību viņam būs skaidri redzami nosacījumi 
gan no teritorijas plānojuma, gan vides aizsardzības viedokļa. Iepriekšējā teritorijas 
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plānojumā šī teritorija tika atstāta kā turpmākās izpētes teritorija un visas saimnieciskās 
darbības tika veiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē dabas 
parku izmantošanu. Tagad plāns ir daudz detalizētāks un atbilst konkrētās vietas reālajai 
situācijai.  

Līdztekus teritorijas plānojumam tiek izstrādāta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2013.-2025.gadam un attīstības programma 2013.-2020.gadam. Ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijā kā galvenie stratēģiskie mērķi definēti: 

1. Attīstīts darba tirgus, pieprasījumam atbilstošs un kvalificēts darbaspēks; 
2. Attīstīta uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību; 
3. Nodrošināta iedzīvotājiem pieejama, kvalitatīva un ekoloģiski tīra dzīves vide. 

Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā nosprausto mērķu ietvaros pašvaldības teritorijas  
un saimniecības attīstība detalizēti tiek plānota Aizkraukles novada teritorijas plānojumā un 
Aizkraukles novada integrētās attīstības programmā. 

 
4.4. Paredzamie notikumi, kuri varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 
2014.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpinās realizēt infrastruktūras uzlabošanas, 

un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu aktivitātes ERAF pilsētvides prioritātes 
„Policentriskā attīstība” ietvaros.  

2012.gadā Aizkraukles novada pašvaldība ir uzsākusi Aizkraukles novada teritorijas 
plānojuma izstrādi integrējot teritorijas plānojumā dabas parka „Daugavas ieleja” 
aizsardzības plānu. Vislielākais ieguvums no šis novitātes būs Dabas parka teritorijas 
iedzīvotājiem, - uzsākot jebkādu saimniecisko darbību viņam būs skaidri redzami nosacījumi 
gan no teritorijas plānojuma, gan vides aizsardzības viedokļa. Iepriekšējā teritorijas 
plānojumā šī teritorija tika atstāta kā turpmākās izpētes teritorija un visas saimnieciskās 
darbības tika veiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē dabas 
parku izmantošanu. Tagad plāns ir daudz detalizētāks un atbilst konkrētās vietas reālajai 
situācijai.  

Līdztekus teritorijas plānojumam tiek izstrādāta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2013.-2025.gadam un attīstības programma 2013.-2020.gadam. Ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijā kā galvenie stratēģiskie mērķi definēti: 

4. Attīstīts darba tirgus, pieprasījumam atbilstošs un kvalificēts darbaspēks; 
5. Attīstīta uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību; 
6. Nodrošināta iedzīvotājiem pieejama, kvalitatīva un ekoloģiski tīra dzīves vide. 

Ilgtspējīgās attīstības stratēģijā nosprausto mērķu ietvaros pašvaldības teritorijas  
un saimniecības attīstība detalizēti tiek plānota Aizkraukles novada teritorijas plānojumā un 
Aizkraukles novada integrētās attīstības programmā. 

4.5. Paredzamie notikumi, riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt pašvaldības 
darbību nākotnē. 

 
Aizkraukles novada pašvaldības darbību nākotnē būtiski var ietekmēt tas, ka 

neuzlabojoties ekonomiskajām aktivitātēm novadā, pašvaldības nodokļu ieņēmumi var 
pieaugt nepietiekamā apmērā, lai segtu izdevumu pieaugumu. Pašvaldības realizētie ES 
fondu atbalstītie projekti no vienas puses ir stimulējuši dzīves vides uzlabošanos un radījuši 
priekšnoteikumus tālākai ekonomiskajai attīstībai, bet no otras puses to līdzfinansējuma 
nodrošināšana ir būtisks slogs pašvaldības budžetam un rada apdraudējumu pašvaldības 
spējām nodrošināt likumā noteiktās autonomās funkcijas, iedzīvotājiem sniedzamo 
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pakalpojumu apjomu un kvalitāti un var radīt iedzīvotāju neapmierinātību ar pašvaldības 
darbu. Nepieaugot iedzīvotāju maksātspējai, ņemot vērā pašvaldības prognozējamos 
ierobežotos līdzekļus sociālajai palīdzībai, var tikt apdraudēta komunālo pakalpojumu 
(siltumapgāde, ūdensapgāde, ēku apsaimniekošana u.c.) sniedzēju uzņēmumu finansiālais 
stāvoklis un funkcionalitāte. Negatīvu iespaidu uz pašvaldības rīcībspēju un komunālo 
pakalpojumu sniedzēju finansiālo stāvokli var atstāt energoresursu  cenu pieaugums pēc 
elektroenerģijas tirgus liberalizācijas. Negatīvu reakciju sabiedrībā var izsaukt iespējamā 
ūdensapgādes tarifu pārskatīšana.  

Arī 2014.gadā pašvaldībai grūtības var sagādāt īpašumā esošo ēku uzturēšanu. Būtiski 
nepieaugot nomnieku vēlmei iznomāt pašvaldības īpašumā esošās telpas, samazinās 
pašvaldības ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, kuri būtu novirzāmi šo īpašumu 
uzturēšanai. 

Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā ir parādījušās pozitīvas tendences SIA „Aizkraukles 
slimnīca” darbībā (paaugstinās pakalpojumu kvalitāte un palielinās to apjoms, panākta 
finansiālā stabilizācija), neskaidrajos veselības aizsardzības nozares finansēšanas apstākļos 
viena no galvenajām Aizkraukles novada pašvaldības prioritātēm būs veselības aizsardzības 
pakalpojuma pieejamības nodrošināšana. Pašvaldība apzinās to, ka zināmi riskus šajā nozarē 
rada privātā kapitāla klātbūtne slimnīcas darba organizācijā un tālākās stratēģijas 
noteikšanā.  

Pašvaldībai 2014.gadā ir detalizēti jāizvērtē SIA „Aizkraukles ATU” darbības tālākās 
perspektīvas. Neraugoties uz to, ka pēc iepriekšējā gada saimnieciskās darbības rezultātiem 
ir zināmi uzlabojumi uzņēmuma finansiālajā stāvoklī, pastāv bažas par uzņēmuma 
ilgtspējīgas attīstības perspektīvām esošajā saimnieciskajā modelī. 

Kā būtisks ieguvums pašvaldībai un novada iedzīvotājiem ir iespēja realizēt ERAF 
pilsētvides prioritātes „Policentriskā attīstība” realizētos projektus. Tomēr jāatzīmē, ka 
vienīgā pašvaldības iespēja līdzfinansēt iepriekšminētos projektus ir pašvaldības aizņēmuma 
līdzekļi, un pašvaldības saistību apmērs realizējot visus projektus iepriekš nolemtajā apjomā 
tuvojas maksimāli noteiktajam. Arī ikgadējie aizņēmumu procentu un pamatsummu 
atmaksas apjomi ir ievērojams slogs pašvaldības budžetam ievērojot pastāvošo budžeta 
ieņēmumu samazināšanās tendenci. Tas var novest pie situācijas, ka pašvaldība vairs nespēj 
kvalitatīvi pildīt savas autonomās funkcijas. 

 
Pašvaldības izpilddirektors                      E.Zēbergs 


