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1. Aizkraukles novada raksturojums 

1.1. Novada izveidošana un ģeogrāfiskais stāvoklis 

 

Aizkraukles novads ir izveidots 2001.gada decembrī, apvienojoties Aizkraukles 

pilsētai un Aizkraukles pagastam. Novada kopējā platība ir 102,5 km2, iedzīvotāju 

skaits - 10018. Aizkraukles novads atrodas Latvijas vidienē un robežojas ar 

Skrīveru, Kokneses un Krapes pagastiem. Novada centrs - Aizkraukles pilsēta - ir 

arī rajona centrs. 

 

 
Aizkraukles rajons Latvijas Republikas teritorijā 

 

Viena no svarīgākajām Aizkraukles novada funkcijām reģionā ir 

administratīvā jeb centra funkcija. Aizkraukle ir nozīmīgs autotransporta un 

dzelzceļa transporta mezgls. Latvijas mērogā Aizkraukle ir pazīstama kā viens no 

galvenajiem enerģētikas centriem, šeit atrodas VAS „Latvenergo” Pļaviņu HES 

ražotne, kas ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā.  

Aizkraukle atrodas 92 km attālumā no Rīgas. 3 km attālumā no Aizkraukles 

pilsētas atrodas dzelzceļa stacija, kura apkalpo gan pasažieru, gan kravu 

pārvadājumus dzelzceļa līnijā Rīga – Krustpils – Rēzekne – Maskava ar atzaru 

Krustpils – Daugavpils – Vitebska un atzaru Jēkabpils – Rēzekne – Maskava. 

Aizkraukle ir Rīgas piepilsētas dzelzceļa līnijas elektrificētā posma galapunkts.  



 4 

Aizkrauklē atrodas viens no septiņiem Daugavas šķērsošanas punktiem 

Latvijas robežās. 1.šķiras autoceļš Bauska – Aizkraukles stacija (P87) savieno 

dzelzceļa staciju un auto maģistrāli Rīga – Daugavpils ar aizsprosta tiltu un pa 

Daugavas kreiso krastu caur Jelgavu ved līdz Bauskai un tālāk uz Viļņu. 

Aizkraukle vēstures avotos kā apdzīvota vieta minēta 8.- 9. gs., bet kā 

administratīva vienība tā pastāv jau kopš 14.gs. Aizkraukles pilsēta (iepriekšējais 

nosaukums Stučka) ir viena no Latvijas jaunākajām pilsētām, kas sāka veidoties 

1960. gadā, kad uz Daugavas uzsāka Pļaviņu HES būvniecību. Pilsētas tiesības 

Aizkraukle ieguvusi 1967. gadā.  

 

1.2. Dabas vides raksturojums 

 

Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

 

Aizkraukles novada lielākā daļa atrodas Viduslatvijas zemienes 

Viduslatvijas nolaidenuma dienvidmalā un Lejasdaugavas senlejā, Daugavas labajā 

krastā. Reljefu nedaudz saposmo Maizītes pieteka Pulksteņupīte un Daugavas 

pieteka Karikste. Novada teritorija ir vidēji 20 – 40 m v.j.l. un tā augstākais punkts 

Kalna Ziedu pilskalns atrodas Aizkraukles pilsētā.  

Daugavas senlejas posms ar terasēm, retiem augiem un ainavām perspektīvā 

varētu būt nozīmīgs tūrisma objekts. Patreiz senleja daudzviet ir aizaugusi ar 

mazvērtīgiem kokiem un krūmiem.  

 

Meži 

 

Meži klāj 35% novada teritorijas. Meži un purvainie meži aizņem visu novada 

ziemeļdaļu un gandrīz nepārtrauktā joslā stiepjas gar tā austrumu robežu. 

Neizmantoto karjeru malās, terašu nogāzēs gar ūdenskrātuvi, sāngravās 

sastopamas baltalkšņu, bērzu, kārklu audzes. Šauras mežu audzes ir arī pilsētas 

teritorijā gar Daugavas ieleju un Karikstes ielejas lejasposmu. Lejasdaugavas 

senlejā karbonātu augsnes un savdabīgais mikroklimats sekmējis specifiskas 

veģetācijas izveidošanos, kam raksturīgas platlapju audzes ar sīklapu piejaukumu. 

Te konstatēts ap 800 ziedaugu sugu (2/3 visu Latvijas floras pārstāvju), starp tām 

arī Latvijā reti sastopamas sugas. 
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Purvi 

 

Purvi aizņem aptuveni 16,2 % novada teritorijas. Lielākais Aizkraukles 

purvs, dēvēts arī par Aklo purvu, atrodas teritorijas ziemeļaustrumu daļā. 

Aizkraukles purvs pieder augsto purvu tipam. 0,2 km uz ZA no Aizkraukles stacijas 

atrodas Medņu purvs, saukts arī par Tuņķu purvu. Aizkraukles novada teritorijā 

tas aizņem ap 125 ha. Te sastopami gan zemā, gan augstā tipa purva nogabali. 

 

Ūdens resursi 

 

Ūdens resursus veido Daugava, Karikste, Pļaviņu ūdenskrātuve un pazemes 

ūdeņi. Pļaviņu ūdenskrātuve ir lielākā Latvijā un tās platums pie Aizkraukles ir 2-

3 km, dziļums līdz 47 m, ūdens līmeņa augstums 67 – 72,5 m v.j.l. Gruntsūdeņi 

atrodas 0,0-10 m dziļumā, tie ir pilnīgi pietiekami novada iedzīvotāju 

nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni. 

 

Zemes resursi 

 

No Aizkraukles novada kopējās lauksaimniecības zemes 4932,6ha platības. 

67% aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 21 % - meži, 2% - purvi, bet zem 

ūdeņiem atrodas 2 %. 

Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībā – 48 %, 

mežsaimniecībā – 31 %, ūdenssaimniecībā –6 %, sabiedriskās nozīmes objektiem – 

1, %, satiksmes infrastruktūrai – 2%, rūpniecībai 3%, ieguves rūpniecībai un 

karjeru izstrādei 5%. 

 

Aizkraukles novada zemes sadalījums

52%
34%

8% 2% 2% 2% 

Lauksaimniecība

Mežsaimniecība

Ūdenssaimniecība

Sabiedriskās nozīmes objekti 

Satiksmes infrastruktūras
objekti 

Dzīvojamo māju apbūve

3505; 34%

3264; 32%

109; 1%1452; 14%
901; 9%

379; 4%

231; 2%

444; 4%

 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme  Meži 
 Krūmāji  Purvi
 Zem ūdeņiem  Pagalmi
 Ceļi  Pārējās platības
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Aizkraukles novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma (NĪ) 
lietošanas mērķu grupām (pašvaldības dati uz 01.01.2006.gadu) 
 

NĪ lietošanas mērķu grupa Platība ha 
% no kopējās 

platības 

Īpašumu vai 

lietojumu skaits 

Lauksaimniecība 4932,6 48.24 551 

Mežsaimniecība 3142,0 30,73 31 

Ūdenssaimniecība 761,1 7,44 6 

Ieguves rūpniecība un karjeru 

izstrāde 

522,0 5,11 2 

Vienģimenes un divģimeņu 

dzīvojamo māju apbūve 

116,7 1,14 953 

Daudzdzīvokļu māju apbūve 57,0 0,56 53 

Darījumu iestāžu un komerciāla 

rakstura apbūve 

33,1 0,32 60 

Sabiedriskas nozīmes objekti 138,2 1,35 73 

Rūpniecības objekti 269,2 2,63 97 

Satiksmes infrastruktūras objekti 181,7 1,78 116 

Inženiertehniskās apgādes tīkli un 

objekti 

67,3 0,66 19 

Pārējie objekti 3,9 0,04 1 

Kopā: 10224,8 100,00 1962 

 

 

Dabas objekti 

 

Aizkraukles novada teritorijā ir vairāki aizsargājamie dabas objekti, tanī 

skaitā dabas parks Daugavas ielejā, kas aptver Senlejas posmu 213 ha platībā no 

Skrīveru pagasta robežas līdz Pļaviņu HES, dabas liegums - Aizkraukles purvs un 

meži novada ziemeļdaļā, ģeoloģiskie un ģeomogrāfiskie objekti – Muldakmens 

(Meļķitāru upurakmens) - aiz Gailitārēm 1 km pa kreisi – un Cepļa (Jaunzemju) 

dolomīta atsegums. Novada teritorijā ir retu putnu, piemēram, zivju ērgļa un melnā 

stārķa ligzdošanas vietas, kā arī sastopams rets dzīvnieks – lielais susuris. 

Daugavas senlejā, lejpus uzpludinātā grants karjera atrodama reta auga - odu 

gimnadēnijas audze.  
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Aizsargājamie dabas objekti Aizkraukles novadā 

 

Nr. 
p.k. 

Aizsargājamā 
objekta 
kategorija 

Objekta 
nosaukums 

Novietojums Raksturojums 

1. Dabas parks Daugavas ieleja Senlejas posms 
(213 ha) no 
Skrīveru pagasta 
robežas līdz 
Pļaviņu HES 

Daugavas senkrasts 
ar terasēm; 
dolomīta atsegumi, 
retas augu sugas. 

2. Dabas 
liegums 

Aizkraukles 
purvs un meži 

Aizkraukles 
novada ziemeļu 
daļā 
 

 

3. Ģeoloģisks un 
ģeomorfoloģis
ks objekts 

Muldakmens 
(Meļķitāru 
upurakmens, 
Meļķitāru 
Muldas akmens) 

Aiz Gailitārēm pa 
kreisi 1 km 

Milzīgs laukakmens 
ar iedobumu 

4.  Ģeoloģisks un 
ģeomorfoloģis
ks objekts 

Cepļa 
(Jaunzemju) 
dolomīta 
atsegums 

150 m no 
zemnieku 
saimniecības 
„Cepļi” 

Daugavas 
senkrasts; dolomīts 
ar koraļļu un 
stomatoporu 
biohermām; 
Daugavas svītas 
augšējās pasvītas 
tips 
 

5. Reti putni un 
dzīvnieki 

Zivju ērgļa 
ligzdošanas vieta 

Aizkraukles 
mežniecība, 174 
kvartāls 
 

 

6. Reti putni un 
dzīvnieki 

Melnā stārķa 
ligzdošanas 
vieta.  
 

Aizkraukles 
mežniecība, 156. 
un 202. kvartāls 

 

7. Reti putni un 
dzīvnieki 
 

Lielais susuris Karikstes ielejā  

8.  Reti augi Odu gimnadēnija Atradnes 
Daugavas senlejā, 
lejpus uzpludinātā 
grants karjera 
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1.3. Sociāli ekonomiskais raksturojums 

Iedzīvotāji 

Novadā teritorijā pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem pastāvīgi 

dzīvo 10 083 iedzīvotāji jeb 26% no Aizkraukles rajona iedzīvotājiem un 0,43 % no 

visiem Latvijas iedzīvotājiem. 

 

Aizkraukles novada iedzīvotāju skaits 

 

Pašvaldības 

nosaukums 

Iedzīvotāju skaits 

 

Platība km2 Blīvums 

(cilvēki uz km2) 

Aizkraukles novads 10083 103 97,89 

 

Aizkraukles novada teritorijā kopš 1994. gada ir vērojama iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, galvenokārt dzimstības samazināšanās dēļ. Iedzīvotāju migrācijai 

ir svārstveida raksturs, kas galvenokārt saistīta ar darba, mācību un pakalpojumu 

migrāciju. Darba migrāciju ietekmē izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un 

transporta, ir īpaši sabiedriskā - dzelzceļa un autobusu – attīstība. Aizkraukle 

veidojas par Rīgas „guļamrajonu”, savukārt uz Aizkraukles pilsētu darbā dodas 

iedzīvotāji no tuvākajiem pagastiem un pilsētām. Aizkrauklē mācās skolēni no 20 

dažādām pašvaldībām, savukārt studenti dodas uz Rīgu, Jelgavu, mazāk citām 

Latvijas pilsētām. 

 

Iedzīvotāju galvenās vecuma grupas (%)  

 

Administratīvā teritorija Līdz darbaspējas 

vecumam 

Darbaspējas vecumā Virs darbaspējas vecuma 

Aizkraukles novads, 

t.sk.:  

14,2 67,9 17,9 

 

Prognozējama darbspējas vecuma iedzīvotāju noslodzes samazināšanās, jo 

pieaugs pensijas vecuma iedzīvotāju skaits, taču pretēju efektu novadā var radīt 

iedzīvotāju iespējas izmanot Eiropas Savienības piedāvāto paātrinātās 

pensionēšanās iespēju zemniekiem. Ja netiks radītas jaunas darba vietas, tad 

prognozējama pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaita palielināšanās. 

Aizkraukles pilsētā Pļaviņu HES būvniecības laikā (1967.-1970.) no visas 

PSRS teritorijas ieradās vairāk nekā 4000 cilvēku. Pretēja tendence bija vērojama 

1992. un 1993. gadā, kad noritēja dažādu Latvijā dzīvojošu etnisko grupu pārstāvju 

atgriešanās etniskajās dzimtenēs. Pašlaik novadā kopumā dzīvo 36 tautību 

pārstāvji, no kuriem 65 % ir latvieši, 24 % ir krievi. Aizkraukles novadā pārsvarā 



 9 

dzīvo Latvijas Republikas pilsoņi – 84,8%, nepilsoņi – 14,7 %, citu valstu pilsoņi –

0,5%. 

 

Nodarbinātība 

 

Pēdējo gadu laikā novada saimnieciskā dzīve sākusi pielāgoties jaunajam 

tautsaimniecības modelim. Pārejas periodā izdzīvoja un attīstījās tie uzņēmumi, 

kuri izmantoja vietējos resursus un ātri pielāgojās jaunajām tirgus prasībām. 

Novadā ir attīstīta uzņēmējdarbība.  

Aizkraukles novada ekonomikā dominē daudznozaru tautsaimniecība. Tās 

galvenās nozares ir : enerģētika, kokapstrāde, poligrāfija , metālapstrāde, 

mašīnbūve un lauksaimniecība. 

Lielākais uzņēmums pēc nodarbināto skaita ir SIA „Nelss” - 405 strādājošo. 

Uzņēmumi, kuros strādājošo skaits ir 100 un vairāk cilvēku: 

� SIA „Nelss” 

� Latvenergo Daugavas hidroelektrostacijas Pļaviņu HES, 

� A/s “Virši”, 

� SIA “Krauklītis”, 

� SIA “Aizkraukles sabiedrība”, 

� SIA ”Degas”  

� SIA “Stārastāni”, 

� SIA “VEF un KO”, 

� SIA ” JELD-WEN Latvija”, 

� SIA „RRKP būve”, 

� SIA „Aizkraukles slimnīca” 

� JELD-WEN kokšķiedras plātņu rūpnīca 

 

Aizkraukles novada lielākie uzņēmumi 

 

 Latvenergo Daugavas hidroelektrostacijas Pļaviņu HES ir lielākā 

hidroelektrostacija ne vien valstī, bet visā Baltijas reģionā. No konstruktīvā 

viedokļa būve ir ievērojama ar to, ka tā ir izveidota uz mīkstajām gruntīm, kas ir 

unikāla parādība arī pasaules celtniecības praksē. 
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Pļaviņu HES pavasarī 

  
Nelss Aizkraukles kokzāģētava darbojas kopš 1993.gada, un šai laikā 

pastāvīgi ir audzis gan ražošanas apjoms un apgrozījums, gan pilnveidojušās 

ražošanas tehnoloģijas. NELSA Aizkraukles kokzāģētavā darbā pie modernām 

kokmateriālu apstrādes līnijām, kas atbilst Eiropas labākajiem standartiem SIA 

NELSS savu produkciju eksportē uz Lielbritāniju, Franciju, Zviedriju, Īriju un 

Ēģipti u.c. valstīm. 

2005.gadā Aizkrauklē darbu uzsāka JELD-WEN kokšķiedras plātņu 

rūpnīca, kura ražo iekšdurvju apšuvuma plātnes. Rūpnīca ir lielākais šāda veida 

uzņēmums Austrumeiropā. 

SIA Krauklītis Poligrāfijas uzņēmums, kas darbojas kopš 1991. gada, ir 

nemitīgi attīstījis ražošanas bāzi un tehnoloģijas, panākot stabilu veidlapu, 

kancelejas izstrādājumu un tipogrāfijas pakalpojumu tirgu kā Latvijā, tā arī 

ārvalstīs. 

Lauksaimniecības lielākais uzņēmums ir K/s “Aizkraukle-A”, kas 

nodarbojas ar graudu audzēšanu, sēklkopību, tehnikas un kaltes pakalpojumu 

sniegšanu. 

Ar būvniecību un remontdarbiem nodarbojas firmas - SIA “Būve Vīgante”, 

SIA „Aizkraukles būvnieks”, SIA “RRKP Būve”.  
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Aizkrauklē darbojas sešu banku filiāles vai norēķinu grupas: “Latvijas 

Krājbankas”, “SEB Unibankas”, “Latvijas Hipotēku un Zemes bankas”, 

“Aizkraukles bankas”, “Hansabankas” un “Baltijas Tranzītu bankas”.  

 
 

2.Ziņas par pašvaldību 
 
 
Pašvaldības nosaukums                      Aizkraukles novada dome 
 
Pašvaldības juridiskā adrese              Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē,  LV 5101 
 
Reģistrācijas numurs                          LV 90000074812 
 
Finanšu gads                                        01.01.2007. - 31.12.2007 
 
Domes skaitliskais sastāvs                 11 deputāti 
 
Domes priekšsēdētājs                          Vilnis PLŪME 
 
Domes priekšsēdētāja vietniece          Aina PODVINSKA 
 
Domes izpilddirektors                          Einārs ZĒBERGS 
 
 

Novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”, tās darbību reglamentē pašvaldības nolikums, kurš ir pieņemts ar 

Aizkraukle novada domes 2005.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.6, 5.§.). 

 

2.1. Domes komitejas un komisijas 

2.1.1. Finanšu komitejā darbojas 7 deputāti: 

Vilnis PLŪME - komitejas priekšsēdētājs; 

Jānis ELKSNIS; 

Juris BENJAVS; 

Ināra GAILE; 

Leons GEIKINS; 

Vents KLEIKALĪDIS; 

Andrejs BEINĀRS 

Domes finanšu komiteja izveidota, lai risinātu novada sociāli ekonomiskos 

jautājumus, lai finansu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši attiecīgā budžeta 
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gada prioritātēm un novada sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām 

programmām. 

2.1.2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā darbojas 5 deputāti: 

Ināra GAILE - komitejas priekšsēdētāja; 

Jānis BĀLIŅŠ; 

Leons GEIKINS; 

Aina PODVINSKA; 

Ludmila UŠAKOVA. 

Izglītības, kultūras 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. 

2.1.3. Sociālo un veselības jautājumu komitejā darbojas 5 deputāti: 

Ēriks VIZULIS - komitejas priekšsēdētājs; 

Ināra GAILE; 

Leons GEIKINS; 

Ludmila UŠAKOVA; 

Andrejs BEINĀRS 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja risina sociālās palīdzības un 

veselības aprūpes jautājumus novadā. 

2.1.4. Lauku attīstības komitejā darbojas 3 deputāti: 

Jānis BĀLIŅŠ; 

Jānis ELKSNIS; 

Aina PODVINSKA. 

Lauku attīstības komiteja ievēlēta, lai risinātu novada lauku teritorijas 

sociālās un ekonomiskās attīstības jautājumus. 

2.1.5. Komisijas: 

Administratīvā komisija darbojas 7 cilvēku sastāvā; 

Dzīvokļu komisija 5 cilvēku sastāvā; 

 Dzīvojamo māju un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas 

komisija 6 cilvēku sastāvā; 
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Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas zemes komisija - 6 cilvēku 

sastāvā; 

Iepirkuma pašvaldības vajadzībām - 5 cilvēku sastāvā;                           

Sporta komisija - 6 cilvēku sastāvā;   

Attīstības komisija - 5 cilvēku sastāvā. 
 

2.2.  Pašvaldības iestādes 

  Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas  

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. Pirmsskolas izglītības iestādes: „Zīlīte”, „Saulīte”, „Auseklītis”; 

7. Aizkraukles pilsētas bibliotēka; 

8. Aizkraukles pagasta bibliotēka; 

9. Aizkraukles pilsētas kultūras nams; 

10. Aizkraukles pagasta kultūras nams; 

11. Aizkraukles bērnu un jauniešu centrs; 

12. Aizkraukles mākslas skola; 

13. P.Barisona Aizkraukles mūzikas skola; 

14. Dzimtsarakstu nodaļa; 

15. Sabiedrisko pakalpojumu regulators; 

16. Aizkraukles pilsētas bāriņtiesa; 

17. Aizkraukles pagasta bāriņtiesa; 

18. Būvvalde. 

 

Pašvaldības kapitālsabiedrības 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA „Aizkraukles siltums”; 

2.  SIA „Aizkraukles ūdens”; 

3. SIA „Lauma A”. 
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3. Aizkraukles novada domes budžets 
 

3.1. Aizkraukles novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 
 

- 2006.gadā Ls 5 021 210 
- 2007.gadā Ls 6 867 299 
- Aizkraukles novada domes pamatbudžets 2008.gadam apstiprināts novada 

domes sēdē 2008.gada 10.janvārī ieņēmumos Ls 7 004 093 un izdevumos              
Ls 8 104 705.     

 
    

3.2. Aizkraukles novada domes pamatbudžeta rādītāji 
   

Kods Ieņēmumu veids 2006.g. 
izpilde Ls 

2007.g. 
izpilde Ls 

2008.g. budžets 
Ls 

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2728710 3849804 4397435 
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 
65325 65243 81325 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 
par ēkām un būvēm 

364277 151089 98459 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 18903 32829 30500 
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 3350 16048 3700 
9.4.5.0. Valsts nodevas par 

civilstāvokļa aktu reģistrēšanu 
,grozīšanu un papildināšanu 

995 1123 1000 

9.4.1.0. Valsts nodevas speciāliem 
mērķiem 

12463 14676 13676 

9.5.0.0. Pašvaldības nodevas 3051 2457 2260 
10.0.0.0. Sodi un sankcijas 1167 1964 1500 
12.0.0.0. Pārējie ne nodokļu ieņēmumi 6322 4292 320 
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma 

pārdošanas 
 201500  

13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma 
pārdošanas 

 15500  

13.4.0.0. Ieņēmumi no kustamā īpašuma 
pārdošanas 

18725   

18.6.1.7. Kultūras ministrijas dotācija 
mūzikas un mākslas skolām 

153106 201819 227558 

18.6.1.9. Pārējās dotācijas  167714  
18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas  10000 7286  
18.6.3.0. Valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu 
transferti pašvaldībām 

 7538  

18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu 
uzturēšanas izdevumu 
transferti pašvaldībām 

267509 13265 6720 

18.7.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību 
kapitālajiem izdevumiem 
 

130150 150000 410000 

18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu 
kapitālo izdevumu transferti 

 261062  
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pašvaldībām 
18.8.1.1. ES struktūrfondu kārtējo 

izdevumu transferti 
pašvaldībām 

 5869  

18.8.1.2. ES struktūrfondu kapitālo 
izdevumu transferti 
pašvaldībām 

2724 17458  

18.8.2.2. Valsts budžeta finansējamo 
kapitālo izdevumu transferti 
pašvaldībām 

182 3486  

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai 

65410 54894 50458 

19.3.1.1.1. Mērķdotācija skolām 760609 984432 1057278 
19.3.1.1.2. Mērķdotācija  

spec.p.i.i.”Saulīte” 
162909 201526 206968 

19.3.1.1.3. Mērķdotācija 5-6 gadīgiem 
bērniem 

36636 50902 42660 

19.3.1.1.4. Mērķdotācija p.i.i. pedagogiem  71454 72882 
19.3.1.9. Mērķdotācija soc. darbiniekiem  496  
19.3.2.2. Maksājumi no rajona padomes 

kultūras funkciju 
nodrošināšanai 

8270 11155 14900 

19.3.2.9. Maksājumi no rajona padomes 
pārējo funkciju nodrošināšanai 

2854 6575  

21.3.5.0. Maksa par izglītības 
pakalpojumiem 

71373 77530 86425 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 96467 160010 152954 
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem 

budžeta iestāžu maksas 
pakalpojumiem 

29723 56303 45115 

 Kopā saimnieciskā gada 
ieņēmumi 

5021210 6867299 7004093 

 Izdevumu segšanai iesaistīti 
līdzekļu atlikumi uz gada 
sākumu 

  1160000 

 Pavisam izdevumu segšanai 5021210 6867299 8164093 
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3.3. Aizkraukles novada domes pamatbudžeta izdevumu 
rādītāji 

 

Kods Rādītājs 
2006.gada 
izpilde 

2007.gada 
izpilde 

2008.ga
da 

budžets 
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara 565777 814799 897276 

No pamatbudžeta izdevumiem % 10,6 11,3 11,0 

01.111 Domes administrācija 329165 510184 494205 

01.112 Dzimtsarakstu nodaļa 22431 28927 34286 

01.113 Komitejas, komisijas 27451 34779 49800 

01.114 Pagasta pārvalde 60639 74057 83847 

01.115 Sabiedrisko pakalpojumu regulators 12463 14676 13676 

01.116 Sociālais dienests 51142 73424 101797 

01.117. Finanšu un grāmatvedības nodaļa 62486 78752 119665 

01.700 
Vispārējās valdības sektora(valsts 
un pašvaldības) parāda darījumi  

Ls 

 
62206 

 
94892 

 
167858 

No pamatbudžeta izdevumiem % 1,2 1,3 2,0 

01.721 Pašvaldību budžeta parāda darījumi 
(kredīta % atmaksa) 

62206 94892 167858 

01.800 
Vispārējā rakstura transferti 

starp valsts pārvaldes dažādiem 
līmeņiem Ls 

 
480355 

 
539271 

 
712445 

 

No pamatbudžeta izdevumiem % 
9,0 7,4 8,7 

01.831 Pārējie norēķini 2480 4750 560 

01.833 Iemaksas PFIF 465479 517906 671650 

01.891 Izdevumi neparedzētiem izdevumiem   25000 

01.892 Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti 
citās pamatfunkcijās 

12396 16615 15235 

03.000 Sabiedrības kārtība un drošība 6266 7281 9205 
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No pamatbudžeta izdevumiem % 0,1 0,1 0,1 

03.201 Glābšanas stacija 6266 7281 9205 

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 15345 18049 23076 

No pamatbudžeta izdevumiem % 0,2 0,3 0,3 

03.312 Bāriņtiesa 10166 12298 16028 

03.313 Pagasta bāriņtiesa 5179 5751 7048 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

825498 884729 1038519 

No pamatbudžeta izdevumiem % 15,4 12,2 12,7 

06.101 Dzīvokļu saimniecība 170898 70930 88534 

06.102 Pagasta dzīvokļu saimniecība 16332 11529 17369 

06.201 Teritoriju un ielu labiekārtošana 541096 672142 750401 

06.202 Pagasta teritoriju un ielu 
labiekārtošana 

48187 64703 57718 

06.203 Teritoriālplānošana  5452 10334 

06.302 Pagasta ūdensapgāde 13711 19603 23371 

06.401 Ielu apgaismojums 35274 40370 90792 

07.000 Veselība – Aizkraukles rajona 
slimnīca Ls 

11850 17100 15000 

No pamatbudžeta izdevumiem % 0,2 0,2 0,2 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 561461 798261 698577 

No pamatbudžeta izdevumiem % 10,5 11,0 8,6 

08.101 Sporta pasākumi 20100 29335 48050 

08.102 Pagasta sporta pasākumi 693 353 942 

08.103 Sporta centrs 163018 328149 121463 

08.211 Bibliotēka 78518 102957 140099 

08.212 Pagasta bibliotēka 7227 9849 10027 
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08.231 Kultūras nams 197376 183611 205958 

08.232 Pagasta kultūras nams 57079 88222 97896 

08.291 Kultūras pasākumi 23075 38549 53882 

08.292 Pagasta kultūras pasākumi 2586 3109 3970 

08.312 Televīzija 2411 3289 4490 

08.330 Domes avīze 4278 4458 6800 

08.400 Reliģija 5100 6380 5000 

09.000 Izglītība 2551416 3761900 4178739 

No pamatbudžeta izdevumiem % 47,8 51,8 51,2 

09.100 Pirmskolas izglītība 706723 1207484 1268714 

09.101. P.i.i. „Auseklītis” 255044 360748 423062 

09.102 P.i.i. „Zīlīte” 264968 513821 551879 

09.103 Spec.p.i.i. „Saulīte” 186711 332915 293773 

09.210 Vispārējā izglītība.Pamatizglītība 1473191 2110937 2362074 

09.211 1.vidusskola 287749 346440 393251 

09.212 Novada ģimnāzija 562095 601446 663544 

09.213 Skolu viesnīca 27416 34171 44343 

09.214 Sākumskola 325430 412956 473298 

09.215 Pagasta sākumskola 158247 214043 244568 

09.216 Vakara(maiņu) vidusskola 112254 136186 163603 

09.217 Novada ģimnāzijas sporta centrs  365695 379467 

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītība 

314965 372077 449102 

09.511 Mūzikas skola 163587 194241 246160 

09.512 Mākslas skola 90963 106173 126043 

09.513 Bērnu un jauniešu centrs 60415 71663 76899 
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09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības 
pakalpojumi 

56537 71402 98849 

09.821 Pārējie izglītības pasākumi 14655 29869 57244 

09.822 Pagasta pārējie izglītības pasākumi 2369 2636 3200 

09.823 Mācību grāmatu iegāde skolām 13474 16621 12980 

09.824 Pagasta mācību grāmatas 424 611 425 

09.825 Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 
izglītības pakalpojumiem 

25615 21665 25000 

10.000 Sociālā aizsardzība 248989 298643 364010 

No pamatbudžeta izdevumiem % 4,7 4,1 4,5 

10.701 Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem 209628 244121 302000 

10.702 Pagasta palīdzība mazturīgiem 
iedzīvotājiem 

9247 14340 15000 

10.910 Sociālā aprūpe 10637 18227 24510 

10.920 Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 
sociālajiem pakalpojumiem 

8220 21955 22500 

 KOPĀ  Ls 5329163 7234925 8104705 

 Aizdevumu  atmaksa 13900 22468 59388 

No pamatbudžeta izdevumiem % 0,3 0,3 0,7 

 PAVISAM IZDEVUMI Ls 5343063 7257393 8164093 

 
 

3.4. Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 
 

 
Kods Pozīcija 2006.g. 

izpilde 
2007.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2008.gadam 

1100 Atalgojums Ls 1941921 2433728 2777243 
 % 36,3 33,6 34,0 

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

 
 
 

438854 

 
 
 

678130 

 
 
 

955552 
 % 8,3 9,4 11,7 
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2100 Komandējumi un dienesta braucieni Ls 9590 9647 17840 
 % 0,2 0,1 0,2 

2200 Pakalpojumi 572473 770637 1126299 
 % 10,7 10,6 13,8 

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

222989 256796 273023 

 % 4,2 3,5 3,4 
2400 Grāmatas un žurnāli  Ls 31641 37187 24580 
 % 0,6 0,5 0,3 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Ls 14657 24905 26447 
 % 0,3 0,3 0,3 

3000 Subsīdijas un dotācijas Ls 32260 53299 52665 
 % 0,6 0,7 0,6 

4000 Procentu izdevumi Ls 62206 94892 167858 
 % 1,2 1,3 2,1 

5000 Pamatkapitāla veidošana Ls 1275719 2048454 1642538 
 % 23,9 28,2 20,1 

6000 Sociālie pabalsti Ls  225059 260974 317000 
 % 4,2 3,6 3,9 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti Ls 36315 48370 48060 
 % 0,7 0,7 0,6 

7490 Iemaksas PFIF Ls 465479 517906 671650 
 % 8,7 7,2 8,3 

 KOPĀ  5329163 7234925 8104705 
 Aizdevumu atmaksa  Ls 13900 22468 59388 
 % 0,3 0,3 0,7 

 PAVISAM  IZDEVUMI 5343063 7257393 8164093 
 Budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā 
450562 632569 1195846 

 Budžeta līdzekļu atlikums uz pārskata 
gada beigām 

632569 1195846 35846 

 Saņemtie aizdevumi no Valsts kases 489960 930903 1532061* 
* projekts 2008.gadam 

 
 
 

3.5. Aizkraukles novada domes saistības un garantijas 
 

          
       05.05.1999. no Vides Investīciju fonda saņemts aizdevums Ls 139000  

Aizkraukles pilsētas siltumapgādes rekonstrukcijai ar atmaksas termiņu 10.01.2009. 

 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. 
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       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.  

       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. 

       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. 

       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 503860 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 797626 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. 

       Aizdevuma atlikums uz 2008.gada 1.janvāri Valsts kasei – Ls 2 956 813 un 

Vides investīciju fondam – Ls 27 800. 



 22 

       03.02.1999. izsniegts galvojums Vides Investīciju fondam – Ls 300000 par P/U 

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 BO 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 BO SIA 

Aizkraukles siltums projektu – Aizkraukles pilsētas siltumapgādes rekonstrukcijas 

III etapa 4. kārtas realizāciju ar atmaksas termiņu 01.02.2023. 

 

3.6. Aizkraukles novada domes speciālais budžets 

 

 Aizkraukles novada domes speciālā budžetā ietilpst privatizācijas fonds, 

autoceļu (ielu) fonds, dabas resursu fonds. 

 Speciālais budžets tiek apstiprināts vienlaicīgi ar pamatbudžetu.  

 

3.6.1. Privatizācijas fonds 
 

 

Kods Rādītāji 
2006.g. 
izpilde 

2007.g. 
izpilde 

Apstiprinā
ts 

2008.gada
m 

 Ieņēmumi 45633 2672 - 
 Izdevumi – kopā 6862 3988 35100 
1100 Atalgojums 1500 1487 2000 
1200 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 342 339 500 
2100 Komandējumi un dienesta braucieni   100 
2200 Pakalpojumu apmaksa 4498 502 2000 
2300 Materiāli, energoresursi un inventārs līdz 

Ls 150 par vienību 
  

115 
 

500 
5000 Kapitālie izdevumi 522 1545 30000 
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1280 40051 38735 
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 40051 38735 3635 
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3.6.2. Autoceļu fonds 
 
 

Kods Rādītāji 
2006.g. 
izpilde 

2007.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2008.gadam 

 Ieņēmumi 137407 261120 316493 
  Izdevumi – kopā 106281 171551 443080 
1100 Atalgojums    
1200 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas    
2200 Pakalpojumu apmaksa 92539 92654 149047 
2300 Materiāli, energoresursi un inventārs 

līdz Ls 150 par vienību 
932 561 1250 

5000 Kapitālie izdevumi 12810 78336 292783 
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 26827 57953 147521 
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 57953 147521 20934 

 

3.6.3. Dabas resursu nodoklis 
 

 

Kods Rādītāji 
2006.g. 
izpilde 

2007.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2008.gadam 

 Ieņēmumi 12156 16819 16500 
  Izdevumi – kopā 6446 6431 44200 
2200 Pakalpojumu apmaksa 6446 6431 8700 
2300 Materiāli, energoresursi un inventārs 

līdz Ls 150 par vienību 
   

5000 Kapitālie izdevumi   35500 
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 18315 24025 34413 
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 24025 34413 6713 
 

 
3.7.   Pārskats par Aizkraukles novada domes pamatbudžeta   

izpildi un speciālā budžeta izpildi 2007.gadā 
 

Tika izskatīts un apstiprināts Aizkraukles novada domes sēdē 2008.gada 

10.janvārī un pieņemts: 

- Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes 2007.gada budžeta izpildi  

ieņēmumos Ls 6 867 299 apmērā un izdevumos Ls 7 234 925 apmērā ar 

budžeta  līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 1 195 846 apmērā. 

- Apstiprināt Aizkraukles novada domes 2007.gada autoceļu (ielu) fonda 

budžeta izpildi ieņēmumos Ls 261 120 apmērā un izdevumos Ls 171 551 

apmērā ar līdzekļu atlikumu gada beigās  Ls 147 521. 
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- Apstiprināt Aizkraukles novada domes 2007.gada Vides aizsardzības 

speciālā budžeta (dabas resursu nodoklis) izpildi ieņēmums Ls 16 819 

apmērā un izdevumos Ls 6 431 apmērā ar līdzekļu atlikumu gada beigās 

Ls 34 413. 

- Apstiprināt Aizkraukles novada domes pašvaldības īpašuma 

privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumi 2007.gadā – ieņēmumos Ls 2 

672 apmērā un izdevumos Ls 3 988 apmērā ar līdzekļu atlikumu gada 

beigās Ls 38 735. 

 
 
3.8. Pašvaldības kapitālsabiedrības 
 

3.8.1. Aizkraukles novada pašvaldības SIA “ Aizkraukles siltums” 
 

 

Pārskata gada neto apgrozījums 1089698 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 987890 
Administrācijas izmaksas 120821 
Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 60882 
Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 58123 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 25865 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 15617 
Pārējie nodokļi 1065 
Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi -58801 
Strādājošo skaits 24 
 
 
 
3.8.2. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” 
 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 424429 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 357173 
Administrācijas izmaksas 89970 
Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 104650 
Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 54198 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 897 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6758 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 21862 
Pārējie nodokļi 2794 
Pārskata  perioda  peļņa vai zaudējumi -2779 
Strādājošo skaits 30 
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3.8.3. Aizkraukles novada SIA “Lauma A“ 
 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 689818 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 621443 
Administrācijas izmaksas 71811 
Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 1018 
Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 1741 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 217 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 651 
Pārējie nodokļi 725 
Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi -5318 
Strādājošo skaits 93 
 
 

 

4. Aizkraukles novada domes nekustamā īpašuma 
novērtējums 

 
 

Nr.p.k Iestādes nosaukums, nekustamā 
īpašuma nosaukums 
 

2007.gada 
bilances dati 

2006.gada 
bilances 
dati 

I Nemateriālie ieguldījumi 22272 20721 
1 Aizkraukles novada dome 20177 17303 
 attīstības pasākumi un programmas 8752 10363 

 licences, koncesijas un patenti 5987 6940 

 nemateriālo ieguldījumu izveidošana 3257  

   avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

2181  

2 Aizkraukles 1 vidusskola 611 366 
3 Aizkraukles novada ģimnāzija 404 719 
4 Aizkraukles pagasta pārvalde 767 1401 
 licences, koncesijas un patenti 767 1300 

 pārējie nemateriālie ieguldījumi - 101 

5 Aizkraukles pilsētas sākumskola 313 932 
II Pamatlīdzekļi 9422409 7746434 

1 Aizkraukles novada dome 7150071 5686202 

   dzīvojamās ēkas 348396 323061 
 nedzīvojamās ēkas 1182069 683680 
 transporta būves 2266111 2467345 
 zeme 1057818 1023105 
 inženierbūves 189623 188668 
 pārējais nekustamais īpašums 434017 145170 
 pārējie bioloģiskie aktīvi 45765 45352 
 tehnoloģiskās iekārtas 161624 186148 
 transports 57638 45882 
 saimnieciskie pamatlīdzekļi 127061 113016 
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 bibliotēkas fondi 129155 122442 
 antīkie un citi mākslas priekšmeti 425 425 
 Datyortehnika , sakaru un cita biroja 

tehnika 

34780 30770 

 nepabeigtā celtniecība 673216 245126 
 avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 442373 66012 

2 Aizkraukles pagasta padome 1066709 1023335 

 dzīvojamās ēkas 9470 9699 
 nedzīvojamās ēkas 236968 177518 
 transporta būves 640217 673462 
 inženierbūves 31851 24937 
 pārējais nekustamais īpašums 8639 532 
 zeme 77041 76813 
 Pārējie bioloģiskie aktīvi 540 540 
 tehnoloģiskās iekārtas 6002 6262 
 transporta līdzekļi 7548 2329 
 saimnieciskie līdzeklī 10092 7304 
 pārējie pamatlīdzekļi 1105 1238 
 bibliotēkas fondi 20742 18727 
 datortehnika , sakaru un cita biroja 

tehnika 

5287 3906 

 nepabeigtā celtniecība 11186 20047 
 avansa maksājums par pamatlīdzekļiem 21 21 
3 Aizkraukles novada sabiedrisko 

pakalpojumu regulators 
- 21 

4 Aizkraukles 1 vidusskola 333917 317955 
5 Aizkraukles novada ģimnāzija 639096 518458 
6 Aizkraukles pilsētas sākumskola 232616 200463 

 
 

       4.1. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi uzņēmumos 2007.gadā 
            

Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 100% (Ls) 
       

Aizkraukles novada SIA  ”Lauma A  ” Lāčplēša ielā 4 
Aizkrauklē 

 137763 ,- 

Aizkraukles novada SIA Aizkraukles siltums” Rūpniecības 
ielā 2, Aizkrauklē 

1174130,- 

Aizkraukles novada SIA ”Aizkraukles ūdens” Torņu ielā, 
Aizkrauklē 

864847,- 

Kopā 2176740,- 
 
 
          Pārējā līdzdalība 0.05-1.5% (Ls) 
 

SIA ” Vidusdaugavas SPAAO ”  916 daļas 2356,- 
A/S Aizkraukles banka „” akcijas 50gab 7500,- 
KOPĀ 9856,- 
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5. Pārskats par pašvaldības saimniecisko darbību 
2007.gadā 

 

 
2007.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpināja darbu pie materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanas izglītības iestādēs – turpinājās novada ģimnāzijas 

renovācija, šim darbam no valsts budžeta saņemtas investīcijas Ls 50000 apmērā. 

Veikti energoefektivitātes palielināšanas ERAF projekti pirmsskolas izglītības 

iestādē “Zīlīte” un specializētāja pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” par kopējo 

summu Ls 267059.Veikti telpu remonti 1.vidusskolā,pirmsskolas izglītības iestādēs 

“Auseklītis” un “Zīlīte”, mākslas skolā, pagasta un pilsētas sākumskolās. 

Turpinājās sporta centra rekonstrukcija- paveikti darbi par Ls 272479.Lieli 

kapitālie ieguldījumi – Ls 120197 apmērā veikti domes ēkās 3.un 4. stāvos. Kopumā 

izglītības, kultūras, sporta iestāžu un dzīvokļu un ēku materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanai iztērēti Ls 1383200. 

Sākts atbalstītājs ERAF projekts – Torņu ielas rekonstrukcija, projekta 

realizācijas summa Ls 539494 apmērā. Turpinājās ielu un pagalmu seguma 

remonti. Pagasta teritorijā daļēji uzlaboti grants seguma ceļi un gājēju ietves. 

Sākta kultūras nama laukuma labiekārtošana Novada teritorijas labiekārtošanai 

kopā izlietoti Ls 317608.  

Liela vērība veltīta novada maznodrošināto iedzīvotāju sociālai nodrošināšanai 

– šim mērķim izlietoti Ls 258461. Domes sociālā dienesta darbinieki veic 

ievērojamu darbu iesaistot iedzīvotājus darboties dienas aprūpes centrā personām 

ar īpašām vajadzībām, dienas aprūpes centrā pensijas vecuma personām “Pīlādzis” 

un dienas aprūpes centrā ģimenēm un bērniem.  

Arī 2007.gadā tika nodrošināta iespēja pensionāriem vasarā izmantot 

autobusu bez maksas braukšanai uz dārziņiem, kā arī sākumskolas 1.-4. klašu 

skolēnu pārvadāšana uz sākumskolu. 

Salīdzinot 2007.gada faktisko budžeta izdevumu īpatsvarus ar 2006.gada 

faktisko budžeta izdevumu īpatsvariem, redzam, ka būtiskas izmaiņas ir tikai tajās 

nozarēs, kuras ir saistītas ar materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu – izglītība; 

izpildvara - domes ēkas remonts: 
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 2006.g.fakts 

Aizkraukles novada 

dome 

2007.g.fakts 

Aizkraukles novada 

dome 

Izpildvara 10,6 % 11,5 % 
Sabiedriskā kārtība 0,1 % 0,1 % 
Izglītība 47, 4% 52.0% 
Veselības aizsardzība 0,2 % 0,2 % 
Sociālā nodrošināšana 4,8 % 4,1 % 
Dzīvokļu un komunālā 
sfēra 

15,5 % 12,2 % 

Sports, kultūra, brīvais 
laiks 

10,5 % 11,1 % 

Pārējie izdevumi(kredītu 
procenti, aizdevumu 
atmaksa, maksājumi PFIF 
un rezerves fonds) 

 
10,9 % 

 
8,8 % 

     
2008.gadā, budžeta izdevumus plānojot, noteiktas šādas prioritātes: 

-  Novada ģimnāzijas sporta centra būvniecības uzsākšana (Valsts kases 

aizņēmums, valsts investīcijas, Aizsardzības ministrijas līdzekļi) ;  

- Torņu ielas izbūves pabeigšana – ERAF atbalstītājs projekts; 

- Mednieku ielas rekonstrukcija un satiksmes drošības pasākumi – ERAF 

atbalstītājs projekts (Valsts kases aizņēmums); 

- Muzeja ielas rekonstrukcija – ERAF atbalstītājs projekts Valsts kases 

aizņēmums); 

- turpināt ielu un pagalmu seguma remontu un ielu apgaismojuma 

sakārtošanu novadā;  

- turpināt remontus izglītības, kultūras iestādēs; 

- turpināt teritorijas labiekārtošanu pie sociālā dienesta ēkas; 

- stadiona rekonstrukcijas turpināšana ; 

  - bibliotēkas renovācija (Valsts kases aizņēmums) 

  - novada ģimnāzijas renovācijas turpināšanai;    

- p.i.i. ”Zīlīte” piebūves korpusa izbūvei. 

Sociālajā darbā turpināt maznodrošināto iedzīvotāju sociālo atbalstu 

izmantojot dienas centru iespējas.  
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5.1. Sociālais darbs 
 
 

2007.gadā Aizkraukles novadā sociālajai nodrošināšanai tika atvēlēti                         

Ls 298253, tas ir 5.1% no pašvaldības budžeta. Tai skaitā sociālās aprūpes 

pakalpojumiem, ko pērk no aprūpes institūcijām (aprūpes centri un bērnu nami), 

izlietoti Ls 24683, bet aprūpes mājas pakalpojumiem – Ls18877. 

2007. gadā aizpildot iztikas līdzekļu deklarācijas, dažāda veida sociālos 

pabalstus saņēmušas 2256 personas par kopējo summu Ls 254693. 

Pabalstus saņēmušas šādas ģimeņu grupas: 

1. ģimenes ar bērniem un vienu vai vairākiem darbaspējīgiem pieaugušajiem 

– 244 ģimenes par kopējo summu Ls 93398, tai skaitā 49 ģimenes ar 3 un 

vairākiem bērniem – par kopējo summu Ls 26774; 

2. ģimenes ar bērniem un nevienu darbaspējīgo pieaugušo – 11, par kopējo 

summu Ls 4981; 

3. ģimenes bez bērniem un ar darbaspējīgiem pieaugušajiem – 165 ģimenes 

par kopējo summu Ls 41933; 

4. ģimenes bez bērniem un bez darbaspējīgiem pieaugušajiem – 553 par 

kopējo summu Ls 104686. 

GMI pabalstu saņēmušas 18 ģimenes vai 23 personas – par kopējo summu Ls 

3147. Dzīvokļu pabalstiem (īre vai apsaimniekošanas maksa, ūdens un kanalizācija, 

apkure) izlietoti - Ls 130907, tos saņēmušas 948 ģimenes (ar kopējo personu skaitu 

– 1759). 

Medicīnas izdevumi par kopējo summu Ls 45969 daļēji segti 861 personai – 

184 darbaspējīgām personām, 69 bērniem, t. sk. 16 bērniem – invalīdiem, 50 

pieaugušiem invalīdiem, kā arī 558 pensionāriem. Ģimenes pabalstu bērnu 

izglītībai audzināšanai saņēmušas 174 ģimenes – par kopējo summu Ls 20388, bet 

brīvpusdienām skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs izlietoti Ls 30109, tās 

izmantoja 319 bērni. 

Novadā mājās tika aprūpēti 19 vecie, vientuļie cilvēki (7 vīrieši, 12 sievietes), 

šo darbu veic 9 aprūpētāji un šim mērķim izlietoti Ls 18227. 

Vērtējot sociālo nodrošinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 

kopumā novadā ir nedaudz samazinājies personu skaits, kuras saņēmušas dažāda 

veida sociālos pabalstus. (2007.gadā par 57 personām mazāk kā 2006.gadā) 
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Ir palielinājusies vidējā izmaksāto sociālo pabalstu summa – 2007. gadā uz 1 

personu vidēji Ls 112.90, 2006. gadā – Ls 94.88. 

Samazinājies GMI pabalsta saņēmēju skaits 2007. g. – 18, 2006. g. - 35 

ģimenes (personas). 

Visvairāk samazinājies to ģimeņu skaits, kurās ir darbaspējīgas personas – tas 

liecina, ka cilvēki strādā tādās darbavietās, kur atalgojums nodrošina viņu ģimenes 

dzīves kvalitāti vajadzīgajā līmenī, un tas ir pozitīvs faktors mūsu novada dzīvē.  

Sociālā dienesta vadībā darbojas: 

- dienas centrs „Pīlādzis” pensijas vecuma personām; 

- dienas centrs „Solis” personām ar īpašām vajadzībām; 

- dienas centrs „Pasaciņa” bērniem un ģimenēm; 

- zupas izdales punkts; 

- mazgāšanas bloks. 

Dienas centrā „Pīlādzis” aktīvi darbojas pensionāru biedrība, krievu kopienas 

Aizkraukles nodaļa, dāmu klubiņš „Vēlziedes”, dažādas interešu grupas – dārzkopji, 

veselīga dzīvesveida atbalstītāji, rokdarbnieki, galda spēļu entuziasti. 

Rokdarbnieču grupa gada garumā centīgi adīja cimdus, zeķes, šalles un pirms 

Ziemassvētkiem ar pašu sagatavotajām dāvanām devās uz bērnu namu – patversmi 

„Dzeguzīte” un Mēmeles specializēto sociālās aprūpes centru. 

Pensionāri piedalījās pavasara talkā un sakopa teritoriju pie „Aizkraukles 

Siltumtīkliem”. Notika arī galda spēļu turnīrs ar kaimiņu – Skrīveru dienas centra 

(arī „Pīlādzis”) pensionāru grupas piedalīšanos, kā arī citi pasākumi – daiļdārzu 

apskate, veselīga ēdiena gatavošanas pēcpusdiena, aktīvi darbojās dāmu klubiņš 

„Vēlziedes” u.c. 

Dienas centrā „Solis” ik nedēļu notiek nodarbības jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām. Tradicionāli pavasarī notiek bērnu ar invaliditāti radošo darbu izstāde 

– izsole, kurā iegūtos līdzekļus izmanto atpūtas pasākumam vasarā (2007.g. – 

brauciens uz atpūtas vietu „Mežezers”). 

Dienas centru „Pasaciņa” dienā vidēji apmeklē 15-24 bērni, šeit viņi pavada 

brīvo laiku pēc mācību stundām. Bērniem te bija iespēja paēst arī launagu. Jūnija 

mēnesī tika organizēta „vasaras skola”, pusi dienas bērni bija uzraudzīti un 

pavadīja centrā to laiku, kamēr vecāki strādāja. Bērni gāja ekskursijās, peldējās, 

rīkoja piknikus, apmeklēja bibliotēku, zīmēja u.c. 
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Regulāri, piedaloties visu triju dienas centru dalībniekiem, notika dažādas 

izstādes- sezonas ziedu, Lieldienu, floristikas pulciņa darbu „Mans skaistais cimdu 

pāris”, atvērto durvju diena rudenī ar moto: „Viena pati galviņa, 100 lakatiņi”, sēņu 

izstāde, Ziemassvētkos piparkūku izstāde. Dienas centru aktīvistiem organizēti 

dažādi pasākumi (Ziemassvētku, Lieldienu u.c.), ekskursijas (pēc interesēm), arī 

braucieni uz teātri, uz republikā organizētiem pasākumiem – bērniem un 

jauniešiem ar invaliditāti. 

Zupas izdales punktā ik dienu zupas porcijas saņem vidēji 20 cilvēki. Veļas 

mazgāšanu izmantojuši 58 cilvēki, mazgāšanos dušā – 20 cilvēki. 3 – 4 reizes gadā 

kopā ar pensionāru biedrības valdi un Sarkanā Krusta Aizkraukles nodaļu tiek 

organizētas labdarības akcijas „Palīdzēsim viens otram”, kurās aktīvi piedalās 

arvien vairāk Aizkraukles iedzīvotāju. 

Sociālais dienests piedalās projektā „Nav citas ieiešanas nākotnē kā caur 

bērniem” kopā ar SIA „Aizkraukles slimnīca” un Biedrību „Aizkraukles 

psiholoģiskās palīdzības centrs”. Divas reizes mēnesī sociālā centra telpās notiek 

nodarbības grūtniecēm un māmiņām ar maziem bērniem. 

Viens no sociālo pakalpojumu veidiem ir iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību 

– gan individuāli, gan ģimenēm, gan grupām. Šo iespēju sniedz sadarbība un 

noslēgtais līgums ar biedrību „Aizkraukles psiholoģijas palīdzības centru”. 

2007.gadā darbojās 1 aprūpētāju grupa un 1 vecāku izglītojošā grupa, kā arī 

psiholoģiskā atbalsta grupa pensionāriem. Nākotnē iecerēts paplašināt sociālās 

palīdzības un pakalpojumu veidus, izzinot novada iedzīvotāju vajadzības un 

intereses. Sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu daudzveidība un iespēja tos 

saņemt plašākam iedzīvotāju lokam šobrīd, kad valstī ir augsta inflācija, parāda 

pašvaldības cenšanos sniegt saviem iedzīvotājiem drošību un atbalstu. 

 

5.2. Izglītība 
 

 
Aizkraukles novada domes grāmatvedība 2007.gadā no novada izglītības 

iestādēm apkalpoja visas trīs pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), 

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolu, abas profesionālās ievirzes mācību iestādes 

– Aizkraukles Mākslas skolu un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolu, kā arī 

interešu izglītības iestādi: Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centru. 
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5.2.1. Pirmsskolas izglītības iestādes 

 

2006.gadā strauji pieaugušais pieprasījums pēc vietām pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs (PII) turpināja palielināties. 2007. gadā domes uzskaitē vietu 

iedalīšanai PII reģistrēti 167 bērni. Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības 

iestādes ir piepildītas pilnībā, atbilstoši grupu piepildījuma jaunajiem normatīviem.  

 
Pirmsskolas izglītības iestāžu piepildījums 

 

Audzēkņu skaits Pirmsskolas 

izglītības iestāde 
01.01.2005. 05.09.2005. 01.09.2006. 01.09.2007. 

Auseklītis 175 161 204 200 
Zīlīte 190 201 203 209 
Pagasta 
sākumskola 

38 40 47 39 

Saulīte 65 66 63 63 
KOPĀ 468 488 517 511 
 
 
Līdz ar PII apmeklētāju skaita pieaugumu novada dome risināja uzdevumu 

par PII „Zīlīte” paplašināšanu. Dome ir pieteikusies nacionālajā programmā un 

ceram, jau 2009.gadā durvis vērs vēl 4 pirmsskolas grupas. Par piebūves celšanu kā 

ekonomiskāko variantu izdevies pārliecināt arī „Zīlītes” vadību, kas sākumā 

pretojās šai idejai. Lai nodrošinātu visu uzskaitē esošo bērnu uzņemšanu PII, jau 

2008. gadā plānota par fizkultūras zāli pārveidotās grupas renovēšana atkal par 

grupas telpām. Iestādei būs sarežģītāk organizēt fizisko nodarbību stundas, taču 

bērnu māmiņām tādējādi tiks nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū vai 

turpināt studijas augstskolās. Pateicoties tam, 2008.gadā ceram uzņemt visus PII 

uzskaitē laikus reģistrētos novada bērnus atbilstoši viņu vecāku vēlmēm.  

 Jaunu grupu atvēršana bērnudārzos nebūs viegla. Vieglāk varēsim nodrošināt 

materiāli tehnisko bāzi, lielākas grūtības sagādās pedagoģisko darbinieku 

atrašana, jo sakarā ar pirmsskolas skolotāju trūkumu Rīgas iestādēs ir krietni 

samazinātas prasības un kvalitātes kritēriji, augstākas algas. Aizkraukles PII 

vadītāji lepojas, ka līdz šim ir izdevies noturēt augstu prasību līmeni mazo bērnu 

izglītotājām, ka PII kolektīvi strādā radoši un efektīvi. Perspektīvā domei risināms 

jautājums par jaunu speciālistu sagatavošana, jauniešu ieinteresētību apgūt 

pirmsskolas skolotāja specialitāti. 
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2007.gadā PII „Zīlīte” sāka vadīt Ligita NEIJA. Pirmais jaunā darba posms 

bija ļoti smags, radās pat kolektīva šķelšanās, tomēr dome neļāva grupām diktēt 

savus noteikumus, un situācija ir stabilizējusies. 

 

5.2.2. Vispārējās izglītības iestādes 

 

Lai gan 2007.gadā turpināja samazināties skolēnu skaits novada vispārējās 

izglītības skolās, iepriecina, ka samazinājuma temps kļūst lēnāks. 

 

Skolēnu skaita dinamika Aizkraukles novada skolās 
 

 

 

Uzsākot 2007./2008.mācību gadu, vislielākais samazinājums salīdzinājumā ar 

iepriekšējo posmu – bija pilsētas sākumskolā un 1.vidusskolā - par 7,8%. Nedaudz – 

par 1,3% skolēnu skaits sarucis novada ģimnāzijā, bet vakarskolā pieaudzis par 6%. 

Šajā skolā tikai 42,8% audzēkņu dzīvo Aizkraukles novadā, pārējie ir gan 

kaimiņpagastu, gan pat citu rajonu iedzīvotāji.  

Novada ģimnāzijai ir sava dienesta viesnīca, kura jau kļuvusi par mazu (40 

vietas). Te bez aizkraukliešiem mācās jaunieši no 24 Latvijas pašvaldībām.  

2007.gadā sakarā ar iepriekšējā direktora Leona Līduma ievēlēšanu Saeimā 

ģimnāzijas vadību uzņēmās Aldis Labinskis. Pirmais darba gads jaunajam 

vadītājam pagājis samērā mierīgi, taču ir jūtams, ka samazinās ģimnāzijas ietekme 

uz novada sabiedrisko dzīvi, mazinājusies starptautiskā sadarbība.  

Visās skolās ir sasniegti labi mācību rezultāti, novada vidusskolu absolventi 

veiksmīgi iestājas augstskolu budžeta grupās, mācās ārzemēs. Pagasta sākumskola 

Skolēnu skaits mācību gadā 

Skola 
2002./2003 2003./2004. 2004/2005 2005./2006 2006./2007 

 

2007./ 2008 

 

Pilsētas sākumskola 566 555 521 441 410 378 
Pagasta sākumskola 56 56 45 53 53 52 
1.vidusskola 370 331 314 297 270 249 
Novada ģimnāzija 518 540 562 550 521 514 
Vakara un 
neklātienes 
vidusskola 

214 183 167 186 163 173 

KOPĀ 1728 1667 1609 1527 1417 1366 
- salīdz. ar 
iepriekš. 

X - 61 - 58 - 82 - 110 -51 



 34 

ļoti veiksmīgi aprobēja jaunu mācību līdzekli „Ar gudru ziņu”, pēc kura turpina 

mācīties arī 2007./2008.mācibu gadā. Šī skola, sākot ar 1.septembri, sāka realizēt 

speciālo mācību programmu bērniem ar fiziskajās attīstības traucējumiem. Visi 

pedagogi izgāja speciālu apmācību kursu.  

Pilsētas sākumskola savukārt realizē speciālās izglītības programmas bērniem 

ar apgrūtinātu vielas apguvi, ar garīgo atpalicību. Diemžēl izvirzās jauna problēma 

– pēc sākumskolas (6.klases) beigšanas šiem bērniem nevaram piedāvāt 

tālākizglītību pēc speciālajām programmām. 2008.gadā šis jautājums būs jārisina.  

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolas darbu 2007.gadā pozitīvi novērtēja 

skolas akreditācijas komisija, skola tika akreditēta uz maksimālo termiņu. 

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola ir izglītības iestāde, kas daudziem 

jauniešiem dod iespēju iegūst izglītību tad, kad kaut kādu iemeslu dēļ aizveras 

iepriekšējās skolas durvis vai jaunietim jāsāk pelnīt pašam, jāsāk strādāt. Mūsu 

skola slavena ar savu cilvēcisko attieksmi pret katru, ar kolektīva vēlmi palīdzēt 

grūtībās nokļuvušajiem. Apsveicami, ka katru gadu vairāki absolventi izvēlas 

turpināt izglītību augstskolā. 

Pārskata gadā beidzās novada skolu kopīgais projekts, kas bija vērsts uz 

skolēnu profesionālo orientāciju, kurā piedalījās pilnīgi visas novada mācību 

iestādes. Projekta īstenošanā tika iesaistīti ļoti daudzi skolēni, un projekts guva 

plašu rezonansi sabiedrībā.  

Savukārt mācību gada beigās pilsētas sākumskola ”izgāja sabiedrībā” ar savu 

starpskolu projektu, kas bija veltīts ģimenes lomas palielināšanai. 

 

5.2.3. Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 

 

Profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novadā realizē P.Barisona 

Aizkraukles Mūzikas skola (200 audzēkņu) un Aizkraukles Mākslas skola (100 

audzēkņu), kurai ir klase arī Jaunjelgavā. Abas skolas labi sagatavo savus 

audzēkņus ar šīm mākslām saistītajās mācu iestādēs. Mākslas skola un Mūzikas 

skola aktīvi iesaista savus audzēkņus novada sabiedriskajā dzīvē, piedaloties gan 

domes un kultūras nama rīkotajos pasākumos, gan patstāvīgi rīkojot plašus 

sarīkojumus. Piemēram, Mākslas skola uzņēma visu Latvijas mākslas skolu 

pedagogus un audzēkņus, sarīkojot plašu brīvdabas izstādi pilsētā, Mūzikas skola 

sakarā ar pilsētas 40.gadadienu rīkoja vairākus koncertus ar bijušo audzēkņu 
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piedalīšanos. Plašu rezonansi guva festivāla nosaukuma cienīgais kokļu koncerts, 

kurā piedalījās vairāki republikā pazīstamākie koklētāju ansambļi. 

Interešu programmas tiek īstenotas gan vispārizglītojošajās skolā, gan Bērnu 

un jauniešu centrā (BJC). Te pulciņos darbojas ap 400 bērnu un jauniešu. Te tiek 

īstenoti vairāki desmiti interešu programmu. BJC paspārnē un ar BJC atbalstu 

aktīvi darbojas jauniešu biedrība „Galaktika”, izglītojot un iedrošinot savus 

vienaudžus.  

 Visās vispārizglītojošajās skolās, izņemot Aizkraukles pagasta sākumskolu, 

strādā novada domes apmaksāti sociālie pedagogi. Skolu direktori atzīst, ka šiem 

speciālistiem ir liela loma bērnu un jauniešu audzināšanā. Sociālie pedagogi īpaši 

strādā arī jauniešiem, kuri veikuši krimināli sodāmu nodarījumu, bet nav notiesāti, 

kopā ar vecākiem veidojot sociālās  un uzvedības korekcijas programmas. Šo darbu 

koordinē domes jaunatnes lietu speciāliste, kura īpaši darbojas ar šiem jauniešiem 

novada mērogā, cenšas viņus iesaistīt kopīgās darbībās. 

 
 
5.3. Kultūra 
 
 

Aizkraukles novada kultūras dzīvē 2007.gads pagāja Aizkraukles pilsētas 

40.gadadienas zīmē. Lai gan oficiālā pilsētas statusa piešķiršanas diena ir 10. 

janvāris, visi gada lielākie pasākumi bija veltīti pilsētas jubilejai. Pasākumu cikls 

noslēdzās ar novada svētkiem, kas ilga vairākas dienas ar vietējo un ārzemju viesu 

mākslinieku piedalīšanos. Svētku kulminācija bija plašs vēsturiski pamatots tautas 

mākslas kolektīvu uzvedums, kurš neatstāja vienaldzīgu nevienu. Pirmo reizi, bet 

ļoti labi organizēts, atraktīvs bija amatnieku un citu uzņēmēju produkcijas tirdziņš 

Spīdolas ielā, gājienā pirmoreiz bija uzaicināti iestāžu un uzņēmumu kolektīvi.   

 Kultūras darbs attīstījies jau iepriekšējos virzienos - kultūras pasākumi, 

starptautiskā sadarbība, Tautas mākslas attīstība, iedzīvotāju kultūrizglītība.  

Plašu rezonansi guva ne tikai tradicionālie pasākumi, kā „Klusie ūdeņi”. 

Pārpildīta zāle un labas atsauksmes bija par ģimnāzijas kora „De Cantare” 

diriģenta Eduarda Grāvīša iniciatīvas projektu – Aizkraukles rajona un Rīgas skolu 

koru koncerts kopā ar Raimondu Paulu bija viens no skaistākajiem gada 

notikumiem kultūras dzīvē. Līdzīgi pasākumi, kuros iesaistīti gan pašu ļaudis, īpaši 

jaunieši, gan profesionāli mākslinieki varētu kļūt par tradīciju Aizkrauklē. 
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Pozitīva veidojas pilsētas kultūras nama sadarbība ar pagasta kultūras namu, 

it sevišķi, rīkojot brīvdabas pasākumus.  

Daudzas norises saistījušās ar piedalīšanos dažādos projektos, piemēram, 

Bērnu un Jauniešu centrs tradicionāli līdzdarbojas projektā “Eiropas muzeju 

nakts”. Pārskata gadā pirmoreiz notika jauniešu grupu festivāls, kurā piedalījās            

20 grupas no visas valsts, bet visus gribētājus nemaz nebija iespējams uzņemt. 

Šāds pasākums jārīko arī turpmāk, jo, kā teica daudzu grupu pārstāvji – mūsu 

festivāls bijis pirmais lielākais pasākums, kādā jauniešiem bijusi iespēja sevi 

parādīt un citus dzirdēt. 

Gatavojoties Vispārējiem Latvijas Dziesmu un deju svētkiem vairākiem 

kolektīviem ir atjaunināti tērpi, domāts par kolektīvu noformējumu.  

No tautas mākslas kolektīviem vislielākos panākumus 2007.gadā guva krievu 

sieviešu ansamblis „Maļinovij zvon”, kas republikas skatē 48 senioru kolektīvu 

konkurencē izcīnīja lielo balvu (Grand Prix). Rajona skatēs kā 1.pakāpei atbilstošs 

novērtēts vēl septiņu kolektīvu sniegums, 2.pakāpei atbilst 3 kolektīvi, un tikai 

vienam no skašu dalībniekiem piešķirta 3.pakāpe. 

Labi sagatavoti ir arī skolu pašdarbības kolektīvi – no skašu dalībniekiem 5 

grupām ir 1.pakāpe, tikpat daudz ir 2.pakāpes kolektīvu un tikai 1 – 3.pakāpei 

atbilstošs. 

Pirmoreiz ārzemēs koncertēja Aizkraukles pilsētas kultūras nama deju grupa 

„Jautrās vecmāmiņas”. Seniores nākamgad rīko Aizkrauklē starptautisku senioru 

deju grupu festivālu, kurā piedalīsies sadraudzības pilsētu Tčevas un Biržu 

kolektīvi. 

Nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju kultūrizglītībā iegulda Aizkraukles pilsētas 

bibliotēka, kas veic arī rajona galvenās bibliotēkas funkcijas, daudz strādā ar 

bērniem, piesaista dažādu fondu līdzekļus bērnu pasākumiem bibliotēkā. Mūsu 

periodikas un interneta lasītava ir vienmēr apmeklētāju pilna. Gada nogalē 

saņemta pirmā datortehnika no Melindas un Bila Geitsa fonda – tā ir datortehnika 

vājredzīgajiem. 

Ir pasūtīts bibliotēkas rekonstrukcijas un paplašināšanas projekts. 

Starptautiskās sadarbības jomā stiprināti sakari un notikuši kultūras 

apmaiņa ar sadraudzības pilsētām Birži, (Lietuvā), Kiškunhalaša (Ungārijā), 

Jonava (Lietuvā).  
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Ir veiksmīgi attīstījusies novada kultūras un izglītības iestāžu savstarpējā 

sadarbība, kā arī sadarbība ar rajona padomei pakļauto muzeju. Kopā tiek rīkoti 

lieliski konkursi pusaudžiem un jauniešiem, kopīgas izstādes. Sadarbības augļus 

jutām sakarā ar pilsētas 40.gadadienu, kad pilsētā tika izvietotas gan muzeja 

gatavotas izstādes, gan sabiedriskās organizācijas LAD savāktās vēsturiskās 

fotogrāfijas. 

 

5.4. Sports 

 

Nozīmīgākais notikums 2007.gadā sporta nozarē bija Aizkraukles novada 

stadiona renovācijas otrās kārtas darbi, kuros tika pilnībā pārbūvēti stadiona 

vieglatlētikas skrejceļi un sektori. Stadions ieguva Šveicē ražotu augstvērtīgu 

segumu un celiņu marķējumu, atbilstošu starptautiskām normām. 

Jau 2007.gada 8.jūlijā renovētajā stadionā notika pirmās vieglatlētu 

sacensības „Aizkraukles vasara-2007” ar Aizkraukles un blakus rajonu sportistu 

piedalīšanos. 

Kvalitatīva sporta bāze ir liels ieguldījums tieši jauno novada vieglatlētu 

sagatavošanas procesā, kur rezultāti jau ir jūtami, vērtējot tos valsts mērogā. 

   2007.gada sezonā savu sniegumu uzlabojušas novada sporta spēļu 

komandas: volejbolisti, hokejisti, futbolisti, handbolisti.  

   Ar medaļām valsts, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās iepriecina 

novada vieglatlēti, pauerliftingisti, veterāni. 

   Tas panākts ar cītīgu treniņu darbu un regulāriem startiem sacensībās. 

Aizkraukles novada sporta centrs kopā ar novada sporta klubiem 2007.gadā 

sarīkoja vairākus desmitus sacensību, kurās kopā piedalījās ap tūkstoti dalībnieku. 

   Aizkraukles iedzīvotājus vasaras periodā ar savu atraktivitāti priecēja 

ūdenssportisti: Aizkraukles ūdenskrātuvē norisinājās gan starptautiska mēroga 

sacensības vairākās laivu klasēs, gan arī ūdens motociklu valsts sacīkstes novada 

svētku laikā. 

   Netiek aizmirsti arī novada bērni, bez tradicionālajām bērnu sporta dienām, 

sporta centrs kopā ar Bērnu un jauniešu centru organizēja bērnu vasaras sporta 

nodarbības, kuras ilga divus mēnešus un bija kupli apmeklētas. Stadionā tika 

uzklāts jauns asfalta segums skeitparkam, kura izmantošana ļaus bērniem un 

jauniešiem dažādot savas fiziskās aktivitātes.  
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   2007.gadā tika turpināta iepriekšējo gadu prakse – piešķirt līdzekļus novada 

izglītības iestādēm ledus halles un peldbaseina apmaksai, kā arī manēžas īrei 

sākumskolas fizkultūras stundām. Liela finansiāla palīdzība tika sniegta novada 

sporta klubiem: HK „Lavīna”, SK „Aizkraukle”, FK „Aizkraukle”, handbola klubam, 

kā arī atsevišķu sporta veidu komandām un sportistiem startiem ārpus valsts. 

   Apliecinājums tam, ka sports un fiziskās aktivitātes piesaista aizvien vairāk 

novada iedzīvotājus, ir neiztrūkstoša dažāda vecuma cilvēku darbošanās stadionā 

vasaras periodā un pilnās sporta zāles ziemas vakaros. Kvalitatīvas sporta bāzes ir 

viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem cilvēku piesaistei sportam un šinī ziņā 

Aizkraukles novads ir uz pareizā ceļa.  

 

5.5. Nevalstiskās organizācijas 

 

Atšķirībā no agrākajiem gadiem, kad tika reģistrētas daudzas sabiedriskās 

organizācijas, dažādas biedrības, kuras praktiski nedarbojās, pēdējos gados ir 

nostiprinājušās vairākas NVO, kas dod jūtamu ieguldījumu novada sabiedriskajā 

dzīvē, kalpo domes un sabiedrības savstarpējā informācijas apritē. Nevalstiskās 

organizācijas darbojas sociālajā, izglītības un kultūras jomā, jaunatnes jautājumos. 

Aizkraukles pensionāru biedrība, krievu kopiena LAD, arī dāmu klubiņš „Arda” 

daudz dara, lai pilsētas aktivitātēs iesaistītu sabiedrību. Lai gan kādreizējie 

jauniešu kluba „Galaktika” dibinātāji jau pārauguši tīņu gadus, biedrībai netrūkst 

interesentu. Jaunieši paši raksta projektus līdzekļu piesaistīšanai, paši tos īsteno, 

rīko dažādus pasākumus, apgūst uzstāšanās mākslu, darbu ar līdzcilvēkiem. 

Aizkrauklē mazaktīvas ir organizācijas vides aizsardzības, cilvēktiesību, 

veselības aizsardzības un medicīnas, bērnu tiesību aizsardzības un patērētāju 

interešu aizsardzības jomā.  

Pēdējos gados sakarā ar sporta dzīves aktivizēšanos veidojas jauni sporta 

klubi, kas jau rīkojuši vairākas sacensības. 

 

5.6 Novada teritoriju labiekārtošana, ielu, ietvju, pagalma    
brauktuvju un laukumu renovācija, pašvaldības ēku 
remonti un uzturēšana 

 
Ielu un ietvju segumu rekonstrukcijai, pagalma brauktuvju seguma 

remontiem novada teritorijā 2007.gadā izmantot Aizkraukles novada domes, 
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budžeta, domes aizņēmuma un valsts mērķdotācijas pašvaldības ceļu uzturēšanai 

līdzekļi. 

 

5.6.1. Valsts mērķdotācijas līdzekļu pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai  
izmantošana 2007.gadā 

 
Aizkraukles 

 pilsētā 

Aizkraukles 

pagastā 

Kopā novadā 

Izmaksu pozīcija 

Plāns Izpilde Plāns Izpilde Plāns Izpilde 

Ielu un ceļu ziemas 
apkopei 

29259 19883 6000 3580 35259 23463 

Ceļa zīmju uzturēšanai, 
nomaiņai, ceļu 

horizontālo apzīmējumu 
uzklāšanai 

8000 6935 1250 500 9250 7435 

Melnā seguma 
uzturēšanai, bedrīšu un 

plaisu remontiem 
23000 20060 1500 4961 24500 25021 

Ielu segumu  
kapitālajam remontam 

184823 54497 10000 23443 194823 77940 

Grants seguma 
uzturēšanai 

6000 22892 26497 13390 32497 36282 

Ielu attīrīšana no 
smiltīm, nomaļu 

kopšana 
1500 1170 1050 240 2550 1410 

KOPĀ 252582 125437 46297 46114 298879 171551 
 

Salīdzinoši vairāk nekā iepriekšējos gados līdzekļi tika plānoti un izlietoti ielu 

grants seguma remontiem un seguma kvalitātes uzlabošanai k/s „Lielziedi” 

teritorijā un pilsētas individuālo māju rajonā. Seguma uzlabošanai Saules ielā, 

Ozolu ielā un Staru ielā tika izmantota drupinātā asfalta masa. Ikdienas 

uzturēšanai atbilstošie asfaltēto ielu seguma remonti pamatā tika veikti izmantojot 

sīkšķembu piesūcināšanu ar bituma emulsiju.  

2008.gadā, ar mērķi uzlabot satiksmes drošību, tika ierīkoti pieci ātrumvaļņi. 

Pirmo reizi pilsētā uzstādīti divi saliekamie ātrumvalņi Sprīdīša ielā. 

Netika pilnībā apgūti plānotie līdzekļi ielu kapitālajiem remontiem. Valsts 

mērķdotācijas līdzekļus pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai sākotnēji tika 

paredzēts izmantot Jaunceltnes ielas rekonstrukcijas I un II posma būvdarbu 

apmaksai. Tomēr plānotie būvdarbi Jaunceltnes ielā netika uzsākti, jo šīs ielas 

rekonstrukcijas kurš būs pieejams sākot no 2008.gada, pabeigšanai plānots 

izmantot ERAF urbānās prioritātes finansējumu, kurš būs pieejams no 2008.gada. 

Valsts mērķdotācijas līdzekļu atlikums uz 2008.gada sākumu tiks novirzīts 
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Sprīdīša un Purvciema ielu sakārtošana, gājēju ietvju seguma remontiem un 

automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai. 

 
 
5.6.2. Ielu segumu remonti, ielu un laukumu rekonstrukcija 
 

 
2007.gada pavasarī pabeidzām Jaunceltnes ielas 3. etapa būvdarbus, kuri 

tika uzsākti 2006.gada nogalē ar saimnieciskās kanalizācijas kolektora nomaiņu 5 

metru dziļumā zem rekonstruējamās ielas klātnes. Projekta realizācijas gaitā tika 

izbūvēta ielas nesošā konstrukcija, ierīkota virsūdeņu savākšanas un novadīšanas 

sistēma, ieklāts jauns ielas asfaltbetona segums, uzbūvēta gājēju ietve ielas 

kreisajā pusē un sakārtots ielas aprīkojums. Jaunceltnes ielas III posma 

rekonstrukcijas kopējās darbu izmaksas 179634 LVL. 

2007.gadā uzsākām kārtējā ERAF atbalstīta satiksmes drošības uzlabošanas 

un satiksmes organizācijas pilnveidošanas projektu Torņu ielā. Projekts paredz 

uzbūvēt ielas pagarinājumu no krustojuma ar Rūpniecības ielu līdz Gaismas ielai 

un Torņu un Gaismas ielas krustojumu. No jauna būvējamajam ielas posmam 

2007.gadā ierīkota virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, pārceltas 

telekomunikācijas un uzsākta ielas pamatkārtas izbūve. Šiem darbiem 2007.gadā 

tērēti 191674 LVL. Projektu paredzēts beigt 2008.gada augustā. Paredzams, ka 

Torņu ielas posma izbūve dos nozīmīgu ieguldījumu ne tikai satiksmes drošības 

paaugstināšanā un satiksmes drošības pilnveidošanā, bet arī veicinās 

uzņēmējdarbības attīstību teritorijās, kuras šķērso būvējamā iela un arī novadā 

kopumā. 

2007.gadā ar I kārtas būvdarbiem uzsākām laukuma rekonstrukciju pie 

pilsētas kultūras nama. Tika demontēts fiziski un morāli novecojušais plākšņu 

segums, nolīdzinātas bijušā pieminekļa terases un demontēts pieminekļa pamats, 

ierīkoti bruģa seguma laukums, terases un celiņi, sagatavota teritorija zālājiem un 

dekoratīvajiem stādījumiem.  

Sakārtojām automašīnu stāvvietu segumu Bērzu ielā pie mājām Bērzu ielā 4 

un Bērzu ielā 12. Šis darbs izmaksāja 7893 LVL. 
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5.6.3. Pagalmu brauktuvju segumu sakārtošana 

 

2007.gadā pabeidzām pagalma brauktuves seguma atjaunošanu un 

autostāvvietas ierīkošanu pie dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 22. Darba izpildi 

sarežģīja zem brauktuves un automašīnu stāvlaukuma klātnes atrodošais gāzes 

vads. Kopējās darbu izmaksas 2007.gadā 5815 LVL.  

 

 

5.6.4. Gājēju ietvju ierīkošana un segumu atjaunošana 

 

Gājēju ietvju bruģa segums tika atjaunots vai ierīkots pie dzīvojamajām 

mājām Lāčplēša ielā 12, Jaunceltnes ielā 33, Bērzu ielā 4 un Bērzu ielā 12. 

 

 

5.6.5. Ielu apgaismojuma atjaunošana 

 

Laika posmā no 2002. līdz 2005.gadam ielu apgaismojuma sakārtošanā  

pilsētā tika veikti darbi, kuri bija vērsti uz apgaismojuma nodrošināšanu. 

2007.gadā veiktie darbi galvenokārt vērsti uz ielu apgaismojuma tehniskā stāvokļa 

uzlabošanu. Nomainīti divi balsti ar gaismas ķermeņiem Jaunceltnes un Lāčplēša 

ielās un bojātie kabeļu posmi vairāk kā 400 m kopgarumā Lāčplēša, Baznīcas, 

Jaunceltnes un Dārza ielās. Darbu izmaksas 5417 LVL. 

 

5.6.6. Teritoriju labiekārtošana pilsētā 

 

Ar zālāju sakārtošanu un dekoratīvo stādījumu ierīkošanu turpinājām 

centrālā pilsētas laukuma labiekārtošanu. Košuma krūmu stādījumi tika izveidoti 

arī Jaunceltnes un Gaismas ielas lokveida krustojumā un zālāja joslā starp 

Spīdolas ielu un pilsētas dīķi. Renovējām apstādījumus un labiekārtojuma 

elementus skvērā pie Lāčplēša 5. Aizkraukles pilsētas paklājdobes 2007.gadā 

izpelnījās atzinību arī visas valsts mērogā - par tām tika stāstīts un attēli publicēti 

laikraksta „Latvijas avīze” pielikumā. Aizvadītajā gadā lielu vērību pievērsām 

soliņu atjaunošanai un ierīkošanai pilsētā. 2007.gada vasarā atjaunojām vai 

ierīkojām vairāk kā 20 soliņus pie ietvēm un skvēros. 
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2007.gadā radām iespēju realizēt pilsētas iedzīvotāju sen gaidītu projektu- 

autobusu pieturu nojumju ierīkošanu. Autobusa pieturu nojumes, kuru sienas 

izgatavotas no rūdīta stikla vai perforēta tērauda loksnēm tika uzstādītas Spīdolas 

ielā, Lāčplēša ielā, Jaunceltnes ielā, Gaismas ielā un Kalna ielā Aizkraukles 

pagastā. 

 

 

5.6.7. Labiekārtošanas darbi pagasta teritorijā 

 

2007.gadā pabeigti darbi automobiļu stāvlaukumu izbūvē pie daudzdzīvokļu 

dzīvojamajām mājām Ls 28608 apmērā. Izveidota un uzstādīta autobusu pietura – 

Ls 4516. 2007.gadā ierīkots Lauku ielas apgaismojums – Ls 5450, izveidots 

piebraucamais ceļš pie daudzdzīvokļu mājām, darbu izmaksas Ls 9403. Pagasta 

centrā bērnu rotaļu laukums papildināts ar vairākiem jauniem rotaļu elementiem, 

smilšu kastēm un soliņiem. 

2007.gadā veikts autoceļu kapitālais remonts Ls 23443 apmērā, finansējums no 

autoceļu fonda līdzekļiem. 

 

 

5.6.8. Pašvaldības iestāžu remonti 

 

Viena no Aizkraukles novada domes prioritātēm pēdējos gados ir bijusi 

novada pirmskolas izglītības iestāžu un skolu sakārtošana, energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Arī 2007.gadā 

Aizkraukles novada dome, izmantojot Eiropas reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu, realizēja energoefektivitātes projektu divās novada pirmskolas 

izglītības iestādēs – „Zīlītē” un „Saulītē”. Projekta realizācijas rezultātā abās 

pirmskolas izglītības iestādēs tika nosiltinātas ārsienas un jumti, bet PII „Saulīte” 

nomainīta fiziski un morāli novecojusī apkures sistēma- cauruļvadi un sildelementi. 

PII „Saulīte” tika nomainīts arī ārējais ūdensvads. Pēc projektā paredzēto 

pasākumu veikšanas ir ne tikai uzlabojies mikroklimats telpās, bet arī panākta 

ievērojama energoresursu ekonomija, kas ir ļoti nozīmīgi laikā, kad nepārtraukti 

pieaug energoresursu cenas. Kopējās darbu izmaksas 269078 LVL, no kuriem 

ERAF līdzfinansējums ir 152176 LVL. 
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2007.gadā ar Aizkraukles pagasta sākumskolas virtuves ventilācijas 

sistēmas rekonstrukciju turpinājām pirmskolas izglītības iestāžu un skolu 

ēdināšanas bloku renovācijas programmu. Aizkraukles pagasta sākumskolas 

virtuve ir pēdējais objekts novadā, kurā šie darbi ir veicami. Rekonstrukcijas 

izmaksas 24246 LVL. 

Aizkraukles novada ģimnāzijas renovācijas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas Valsts investīciju projekta pasākumu ietvaros veicām mācību 

kabinetu, 1.stāva gaiteņa, priekštelpas remontus un ieejas mezgla pārbūvi, bet 

ikgadējie remonti tika veikti arī visās pārējās mācību iestādēs.  

 

 

5.6.9. Aizkraukles novada sporta centra rekonstrukcija 

 

 

2007.gadā noslēdzām vēl vienu etapu Aizkraukles novada sporta centra 

stadiona rekonstrukcijā- stadiona skrejceļš un vieglatlētikas sektori ieguva jaunu, 

kvalitatīvu segumu. Lai varētu šo segumu ieklāt pirmkārt tika demontētas vecās 

gumijas plāksnes, nofrēzēta asfalta sega biezumā, kura nepieciešama izlīdzinošās 

kārtas ieklāšanai, sacaurumota palikusī asfalta kārta, uzklāta ūdenscaurlaidīga 

asfalta izlīdzinošā kārta un visbeidzot ieklāts divu slāņu segums. Rekonstruētos 

skrejceļus un vieglatlētikas sektorus jau ir iemēģinājuši vieglatlēti un segumu 

atzinuši par vienu no labākajiem valstī. Jaunā skrejceļa ieklāšana izmaksāja 

218114 LVL. Tika ieklāts jauns segums sporta spēļu laukumiem un sagatavots 

segums skeitparka uzstādīšanas vietā. Spēļu laukumu seguma atjaunošana 

maksāja 35215 LVL. Nomainījām ārējās inženierkomunikācijas siltumtrasi un 

ūdensvadu. Siltumtrases nomaiņa būtiski samazinās siltuma zudumus ārējos 

siltuma tīklos un paaugstinās objekta siltumapgādes drošību. Īpaši svarīgs 

pasākums bija ūdensvada rekonstrukcija, jo daļa vecā ūdensvada cauruļu atradās 

zem skrejceļa un to bojājums varēja radīt praktiski nenovēršamus bojājumus 

jaunajam skrejceļa segumam. Izmaksas kopā siltumtrasei un ūdensvadam 18190 

LVL. 

 
 



 44 

6. Pašvaldības kapitālsabiedrības 

6.1. Aizkraukles novada pašvaldības SIA „Aizkraukles siltums” 
 

Pārskata gada neto apgrozījums 1089698 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 987890 
Administrācijas izmaksas 120821 
Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 60882 
Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 58123 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 25865 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 15617 
Pārējie nodokļi 1065 
Pārskata  perioda peļņa vai zaudējumi -58801 
Strādājošo skaits 24 
 

Uzņēmums savu darbību uzsācis 1978.gadā. 1991.gada 13.jūnijā uzņēmums 

reģistrēts uzņēmumu reģistrā. 2001.gada 6.novembrī uzņēmums pārreģistrēts par 

Aizkraukles pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizāciju ar ierobežotu atbildību 

„Aizkraukles siltums”, bet 2004.gada 17.septembrī sabiedrība pārreģistrēta 

Komercreģistrā ar nosaukumu Aizkraukles novada pašvaldības SIA „Aizkraukles 

siltums”.  

Aizkraukles siltumenerģijas tirgū SIA „Aizkraukles siltums” tirgus daļa ir 

aptuveni 71% , bet lokālo siltumavotu tirgus daļa attiecīgi – 29%. SIA „Aizkraukles 

siltums” ar siltumenerģiju apgādā visus blīvi apbūvētos pilsētas rajonus ar 

daudzstāvu apbūvi. Var uzskatīt, ka visas siltumapgādes zonas pilsētas robežās, kur 

ir vērā ņemamas siltumslodzes blīvums  centralizētajai siltumapgādes ir aptvertas. 

SIA „Aizkraukles siltums” ir stabila pozīcija siltumenerģijas tirgū Aizkraukles pilsētā 

un Aizkraukles pagastā. 

2006.gadā patērētājiem pārdotais siltumenerģijas apjoms -  43714 MWh, bet 

2007.gadā pārdotā siltumenerģija 43345 MWh .Siltumenerģijas zudumi 2007. gadā 

siltumtrasēs 5177 MWh jeb 10,7%. 

Gada finansu rezultāts, zaudējumi ir Ls 58801.  

 
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība 
 

 
2008.gadā SIA „Aizkraukles siltums” ir paredzējis turpināt darbu pie 10 MW 

šķeldas katlu mājas būvniecības Rūpniecības ielā 2, lai piedalītos atklātā konkursā 

par līdzfinansējuma saņemšanu no ERAF. Šķeldas katlu mājas būvniecība paredzēta 

laika periodā no 2009.gada līdz 2010.gadam. 
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Rekonstruētā pilsētas katlu māja 

 

 
 6.2. Aizkraukles novada pašvaldības SIA „Aizkraukles ūdens” 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 424429 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 357173 
Administrācijas izmaksas 89970 
Pārējie uzņēmuma  saimnieciskās darbības ieņēmumi 104650 
Pārējās uzņēmuma  saimnieciskās darbības izmaksas 54198 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 897 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6758 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 21862 
Pārējie nodokļi 2794 
Pārskata  perioda  peļņa vai zaudējumi -2779 
Strādājošo skaits 30 
 
  

 1985.gadā, pamatojoties uz Latvijas Komunālās saimniecības ministrijas 

pavēli Nr.50, kas izdota 1985.gada 19.februārī, ar 1985.gada 1.aprīli tiek nodibināta 

Stučkas rajona ūdensvadu un kanalizācijas saimniecības pārvalde. Pārvalde tiek 

dibināta uz Stučkas rajona Komunālo uzņēmumu kombināta ūdensvada un 

kanalizācijas iecirkņa saimniecības bāzes. 
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1991.gada 13.novembrī uzņēmums tiek reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā kā Aizkraukles rajona Ūdensvadu un kanalizācijas 

saimniecības pašvaldības uzņēmums ar statūtu fondu 2 500 tūkst.rbļ. 

Uzņēmumam tiek piešķirts reģistrācijas Nr. 870300040. 

Sakarā ar reorganizāciju, 1996.gada 10.maijā LR Uzņēmumu reģistrā tiek 

reģistrēta uzņēmuma pakļautības un nosaukuma maiņa – Aizkraukles pilsētas 

pašvaldības uzņēmums ”Aizkraukles ūdens”. Statūtu kapitāls- 175597.- Lati. 

2002.gadā saskaņā ar Aizkraukles novada domes lēmumiem, tiek palielināts 

uzņēmuma pamatkapitāls un tas ir 724 490.- Ls. 

2003.gadā saskaņā ar Komerclikumu, uzņēmums tiek pārveidots un 2003.gada 

11.decembrī reģistrēts Komercreģistrā kā Aizkraukles novada sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību SIA ”Aizkraukles ūdens”. Ar novada domes lēmumu par 

sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi tiek nozīmēts novada domes 

priekšsēdētājs Vilnis Plūme. 

 Sabiedrības pamatkapitāls tiek noteikts 831 165Ls, kas sadalīts 831165 daļās. 

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) Lats. 

Uzņēmumam tiek piešķirts vienotais reģistrācijas Nr. 48703000404. 

Uzņēmuma galvenie darbības veidi- Aizkraukles pilsētas iestāžu, uzņēmumu 

un iedzīvotāju nepārtraukta nodrošināšana ar dzeramo ūdeni; kanalizācijas 

notekūdeņu attīrīšana un novadīšana Daugavas baseinā. 

Uzņēmuma adrese: Torņu ielā 1, Aizkraukle, LV-5101. 

1996.gada 17.jūlijā uzņēmums reģistrēts Pievienotās vērtības nodokļu 

maksātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr.LV48703000404 (reģ. apliecība AA 

Nr.019910) un Nodokļu maksātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr.48703000404 (reģ. 

apliecība Nr.NM Nr.034596). Pēc pārreģistrācijas Komercreģistrā PVN maksātāja 

numurs nemainās: Nr.LV487030000404, un 2003.gada 19.decembrī tiek izsniegta 

reģistrācijas apliecība: Sērija AA Numurs 0105003 . 

2006.gada 23.novembrī tika izmainīti uzņēmuma statūti un iecelta uzņēmuma 

valde viena locekļa sastāvā. 

1998.gadā uzņēmums uzsāka pēc LR VARAM ievirzes kopā ar Vides projekti 

programmas 800+ projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aizkrauklē”. Šī projekta 

ietvaros tika plānots uzlabot ūdens apgādi patērētājiem  un tā kvalitāti , atjaunojot 

un rekonstruējot ūdens atdzelžošanas iekārtas, kā arī uzbūvēt jaunas notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises un sakārtot kanalizācijas tīklus, lai nenotiktu Daugavas 
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baseina piesārņošana. Projektā liela daļa finansējuma bija Dānijas valdības un EU 

PHARE LSIF programmas dāvinājumi, kā arī Latvijas Valsts investīciju 

programmas ieguldījums. Savukārt tika arī paredzēts pašu līdzekļu ieguldījums un 

kredīts no Latvijas Vides investīciju fonda Ls100 000.- apmērā un NEFCO (Ziemeļu 

valstu Vides Finansu koorporācijas) EUR295 000.- apmērā. Kredīts ir jāatmaksā 

līdz 2010.gada oktobrim. 1999.gada martā tika parakstīts kredīta ņemšanas līgums 

un ieskaitīti līdzekļi VIF atvērtajā bankas kontā “Aizkraukles ūdens” labā. Kontroli 

par šo līdzekļu izlietošanu veic VIF(Vides investīciju fonds). VIF  apmaksāja 

rēķinus par izdarītajiem darbiem un iegādātajām iekārtām saskaņā ar noslēgtajiem 

līgumiem plānā paredzētajos objektos. 2000.-2001.gadā kredīta līdzekļi tika izlietoti 

objektos “Ūdens mērītāju mezglu izbūve daudzdzīvokļu mājās Aizkrauklē”, 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kuru būvniecība tika uzsākta 1999.gada rudenī un 

kuras tika nodotas ekspluatācijā 2001.gada novembrī; ekskavatora, traktora, 

traktora piekabes un ugunsdzēsības hidrantu iegādei. Uz 2002.gadu vēl bija 

pieejami 23 732 LVL, kuri tika izmantoti būvniecībai objektā “Fekālās kanalizācijas 

rekonstrukcija Lāčplēša ielā” un kravas autobusa “Peugeot” iegādei. Līdz ar to visi 

kredīta līdzekļi tika apgūti. 2002.gadā tika uzsākta kredīta pamatsummas 

atmaksa. 2005.gada otrajā pusē VIF pārskatīja savas iespējas un tika atrasts 

risinājums un samazināts procents maksājumiem 100 tūkst.Ls aizdevumam no 8% 

uz 5,75%. Uz šo brīdi no pamatsummas ir atmaksāti VIF-am 60 000,00Ls un 

NEFCO - 196 666,56 EUR. 

2000.gadā notika izsole par ģenerāluzņēmēju objektam “Ūdens atdzelžošanas 

stacijas rekonstrukcija”, kā arī noslēgts līgums ar izsoles uzvarētāju. Šī objekta 

rekonstrukcija notika par līdzekļiem, ko piešķir EU PHARE LSIF – 278 tūkst.Ls , 

Valsts investīciju programma – 145 tūkst.Ls, VAF (Vides Aizsardzības fonds) –10 

tūkst.Ls, DEPA (Dānijas vides aizsardzības aģentūra) – 55tūkst.Ls, NEFCO – 42 

tūkst.Ls. Objekts tika nodots ekspluatācijā 2002.gada novembrī un Aizkraukles 

novada dome to nodeva “Aizkraukles ūdens” bilancē 2002.gada beigās. 

Piešķirot investīcijas un kredītu vienlaicīgi tiek dots arī ārvalstu dāvinājums 

kā konsultatīva apmācība uzņēmuma administrēšanā un organizēta tehniskā 

personāla apmācība jaunuzbūvēto objektu ekspluatācijai. 

Investoru galvenais nosacījums ir sekojošs: SIA “Aizkraukles ūdens” ir 

jāveidojas par pašfinansējošu, patstāvīgi dzīvotspējīgu un ar atjaunošanās 

perspektīvu organizētam pakalpojumu sniedzējam uzņēmumam. 
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Jau 1999.gadā tika uzsākts nopietns darbs pie budžeta plānošanas. Esam 

centušies racionāli izmantot līdzekļus ikdienas vajadzībām un arī veidojuši naudas 

līdzekļu uzkrājumu pašu ieguldījumam būvniecībā gan 2001.gadam, gan 

2002.gadam, kā arī kredīta pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. 

2002.gadā pašu spēkiem uzstādījām ugunsdzēsības hidrantus, kuri tika iegādāti 

2001.gadā un bija uzņēmuma krājumos, 2004.gadā šo darbu pabeidzām. 2003.gadā 

tika ieguldīti uzņēmuma līdzekļi Ls14 840.- abonentu apkalpošanas daļas, sanitāri - 

higiēnisko un virpotavas telpu rekonstrukcijai ēkā Torņu ielā 1, 2004.gadā 

Notekūdeņu attīrīšanas stacijā tika veikta mašīnzāles rekonstrukcija un 

siltināšana. Šis darbs tika vērsts uz siltuma zudumu samazināšanu ēkas 

ekspluatācijai ziemas periodā. Šie darbi izmaksāja 7303,47Ls, no kuriem 5248.- Ls 

piešķīra Aizkraukles novada dome. 2005.gadā tika veikta Artēzisko aku Nr.4 un 16 

paviljonu remonts; nomainīts jumts četru garāžu blokam, nomainīti 7 logi 

administratīvajā ēkā. 2006.gadā Administratīvajai ēkai tika veikta jumta seguma 

maiņa un ēkas fasādes siltināšana, kā arī nomainīti vecie logi. 2007.gadā 

administratīvajā ēkā tika veikts iekštelpu kosmētiskais remonts; iegādāts jauns 

ekskavators KOMATSU; atjaunots fekālās kanalizācijas posms, atjaunoti divi 

datori administrācijā un atdzelžošanas stacijas vadības dators. 

 Tāpat tika veikti tīklu remonti pa nelieliem posmiem un noslēgarmatūru 

maiņa skatakās.  

 Viens no pamatdarbiem ir kļuvis ūdens patēriņa skaitītāju maiņa, jo pašlaik 

ir šāds uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju apjoms: uzņēmumi un iestādes 99% un 

iedzīvotāji 99%. Sākot uzstādīt ūdensskaitītājus dzīvokļos un iestādēs ar 1999.gadu 

būtiski izmainījās ūdens patēriņa dinamika un līdz ar to tika ietekmēti uzņēmuma 

ienākumi. Šajā sakarā 1999.gadā griezāmies Aizkraukles pilsētas domē ar lūgumu 

pārskatīt tarifus par ūdensapgādi un kanalizāciju. Tarifi tika izmainīti ar 

2000.gadu un ir palikuši tādi paši arī 2001., 2002.un 2003.gadā.2003.gadā 

iesniedzām pieprasījumu tarifu maiņai Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. 

Regulators apstiprināja tarifu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem no 

2004.gada maija:- iedzīvotājiem un budžeta iestādēm - ūdens 0,36Ls; kanalizācija 

0,41Ls. Savukārt no 2005.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulators 

apstiprināja “Aizkraukles ūdens” prasību par divām patērētāju grupām- fiziskās 

personas un juridiskās personas. Līdz ar to budžeta iestādes tika iekļautas 
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juridisko personu grupā, kurai tika noteikts tarifs ūdens-1,00Ls/m3; kanalizācija- 

0,80Ls/m3. 

Mainoties maksājumiem tiesai un tiesu izpildītājiem, ir kļuvis neizdevīgi 

uzņēmumam sūdzēt tiesā nemaksātājus, kas mums ir zināms un atpazīstams 

kontingents. Jo līdzekļus, kuri būtu jāiegulda tiesvedībai, praktiski varētu atgūt 

gadu desmitu laikā. Vairāk mēs rosinām šādus cilvēkus griezties pēc sociālās 

palīdzības, kas viņu problēmas var risināt. Jāatzīmē, ka ir pieaugusi gan maksātāju 

disciplīna, gan savas korekcijas veic dzīvokļu tirgus, kā rezultātā praktiski nav 

mainījušies debitoru parādi. 

Arī turpmāk uzņēmumam jāparedz, ka būs šaubīgie un bezcerīgie parādnieki. 

Galvenokārt tie būs iedzīvotāji. Līdz ar to tiek veidoti uzkrājumi šaubīgajiem 

parādiem, kuri šogad ir salīdzinoši maz. Turpinās darbs ar debitoriem. Reizi gadā 

kopā ar SIA “Aizkraukles siltums” tiek veikta kontrole par ūdens uzskaiti pēc 

ūdens skaitītāju rādījumiem dzīvokļos. Regulāri tiek sekots norēķiniem ar 

juridiskajām personām.  

Tā kā 2006.gadā un 2007.gadā tika veikti daudzi lieli darbi un iegādāti 

pamatlīdzekļi, ir izveidojusies PVN pārmaksa. 

Kopā ar sadraudzības partneriem projekta ietvaros tika paredzēts ieviest 

grāmatvedības programmu un izveidot datoru tīklu. Grāmatvedības programma 

“Apvārsnis” tika instalēta 2001.gada otrā pusē un pilnībā darbs šajā programmā 

tika uzsākts ar 2002.gadu. 2004.gadā SIA ”Microlink” turpināja darbu pie abonentu 

programmas izveidošanas un pilnībā darbu uzsākām 2006.gada martā. Tagad abas 

šīs programmas strādā grāmatvedības programmā “Apvārsnis”. 

Šajā gadā uzņēmumam peļņas vai zaudējumu pārskatā parādās zaudējumi -

2779.32 Ls. Šis negatīvais skaitlis izveidojas veicot atliktā uzņēmumu ienākuma 

nodokļa aprēķinu, kas sastāda -21862.-Ls. Naudas plūsma ir pozitīva. Precīzāku 

līdzekļu apgrozījumu atspoguļo Naudas plūsmas pārskats.  

Ir pieaugums ieņēmumu sadaļā par pamatpakalpojumiem par 24,8tūkst.Ls. 

Kredīta procentu maksājumu daļa samazinājās tikai par 454.-Ls. Sakarā ar jauno 

kārtību Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā, 2007.gada maksājums bija            

2794.-Ls. 

Šogad citām iestādēm sniegto pakalpojumu apjoms nedaudz samazinājies. Arī 

šogad guvām papildus ienākumus veicot būvniecības darbus. Tas norāda uz 

iespējām pie šiem darbiem strādāt arī turpmāk. Veicām pakalpojumus, kuri ir 
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saistīti ar mūsu tiešo darbību: speciālās tehnikas pakalpojumi; ūdensvadu tīrīšana; 

tīklu būvniecība. Bez tam, ņemot vērā to, ka lielai daļai patērētāju, kuri norēķinās 

par ūdeni pēc ūdens patēriņa skaitītājiem, ir jāveic skaitītāju verifikācija vai 

nomaiņa, jo ir pagājuši likumā atļautie četri gadi to lietošanai, veicām arī šo 

skaitītāju maiņu. 

Šogad ar rēķiniem neapliktais ūdens daudzums jau kopumā sastādīja 28%. 

Situācija neuzlabojas strauji, jo daudzi ūdensvada tīkla posmi atrodas dažādās 

slēgtās teritorijās un ne vienmēr šo teritoriju īpašnieki uz to noreaģē pietiekoši ātri. 

Turpināsim veikt kontroli pie iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kā arī 

veiksim noplūžu meklēšanu ūdensvadu tīklos. Šis darbs ir nepieciešams, lai 

samazinātu ar rēķiniem neapliktā ūdens daudzumu un vienlaicīgi palielinātu 

uzņēmuma ienākumus. 

Sakarā ar to, ka SIA ”Aizkraukles siltums” šogad mainīja norēķinu aprēķina 

kārtību par silto ūdeni, nedaudz mainījās skaitītāju rādījumu nolasīšana dzīvokļos. 

Jāsaka gan, ka tikai dažus mēnešus iedzīvotāji veica precīzākus nolasījumus, pēc 

laika atgriežoties pie vecās kārtības. Ierosinājums, ka novada domei vajadzētu 

risināt jautājumu par vienu apsaimniekotāju katrai  daudzdzīvokļu ēkai, paliek 

spēkā. Līdz ar to varētu tikt uzlabots darbs ar mūsu sabiedriskā pakalpojuma 

izmantotājiem. 

Turpinot iesākto ūdenssaimniecību sakārtošanas projektu, Vides ministrija 

saskaņā ar direktīvu ieviešanas plānu, noteica projekta grupu, kas nosaukta par 

Austrumlatvijas upju baseinu projekta 2.kārtu. šajā projekta grupā ietilpst 19 

pilsētas, tai skaitā arī Aizkraukle. Plānotās projekta izmaksas sākotnēji bija        1 

347,4 tūkst.Ls. Pēc pēdējā aptuvenā cenu pieauguma tās jau ir pieaugušas līdz  2 

043,12tūkst Ls. Projektā paredzētos darbus paredzēts pabeigt līdz 2011.gadam. 

2006.gadā tika izstrādāts un apstiprināts tehniskais projekts. Tā ieviešanai bija 

jāsākas 2007.gadā, bet, sakarā ar to, ka nebija izstrādāti LR MK noteikumi par 

projektu pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kritērijiem, nevarēja noslēgt 

līgumu ar būvniekiem. Tā kā uzņēmumam jāpiedalās projekta īstenošanā ar 7% 

ieguldījumu, jāsāk veikt līdzekļu uzkrājumus, jo uzņēmumam arī būs jānomaksā 

PVN par veiktajiem darbiem un tad jāsniedz prasība VID-ā par līdzekļu atgūšanu. 

Jāparedz arī tas, ka bez kredīta nevarēs iztikt un šogad būs jāizvēlas kredītdevēja 

institūcija, kā arī jāsaņem Aizkraukles novada domes galvojums.  
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     6.3. Aizkraukles novada pašvaldības SIA „Lauma A” 

 

Pārskata gada neto apgrozījums 689818 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 621443 
Administrācijas izmaksas 71811 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 1018 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 1741 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 217 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 651 
Pārējie nodokļi 725 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi -5318 
Strādājošo skaits 93 

 

Aizkraukles novada SIA „Lauma A” galvenais ieņēmumu avots ir īres un 

apsaimniekošanas maksa. Atkarībā no apsaimniekošanas maksas lieluma 

uzņēmums plāno savu saimniecisko darbību.  

Savu funkciju efektīvai pildīšanai uzņēmums ir jānodrošina ar resursiem un to 

trūkums 2007.gadā rādīja problēmas stratēģisko plānu īstenošanai. Arī augstais 

inflācijas līmenis ietekmēja plānu izpildi. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, 

dzīvojamo māju ēku tehniskās uzturēšanas darba apjomi palika tai paša līmenī, 

neskatoties uz izmaksu pieaugumu. Remontdarbu izmaksu pieaugums par 21.3% 

saistīts ar degvielas un būvmateriālu cenu, un darba algu izmaksu pieaugumu. 

Pārskata gadā lielākā problēma remonta darbu organizēšanā bija kvalificētu 

speciālistu trūkums, kas neļāva pilnā apjomā realizēt iecerēto.  

Pārskata gadā tika atjaunoti pamatlīdzekļi. Efektīvai un operatīvai dzīvojamā 

fonda koplietošanas telpu elektroinstalācijas sakārtošanai, kā arī avārijas situāciju 

novēršanai elektrotehniskajām dienestam tika iegādāta līzingā jauna automašīna 

Opel Combo. Lai nodrošinātu kvalitāti pašu izgatavotajai skārda produkcijai, tika 

iegādāti divi darba galdi materiāla griešanai un locīšanai. Jauni darba galdi 

atvieglo darbiniekam darba procesu un paātrina to. 

Uzņēmums turpina realizēt energoefektivitātes pasākumus dzīvojamajās 

mājās. Pārskata periodā uzņēmums trim mājām - Lāčplēša 8, 13 un Bērzu 12 

nosiltināja gala sienas, mājai Sprīdīša 4 - nosiltināja bēniņus, trim mājām – Bērzu 

12, Lāčplēša 19, 37 tika pasūtīta specializētājām firmām energoaudita veikšana. 

Kopumā energoaudits un termoaudits veikts 10 mājās. 
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Sadarbībā ar domes arhitektu uzņēmums ir panācis māju vizuālā tēla 

uzlabošanu. Pārskata gadā tam piemērs ir mājas Lāčplēša 8 sakārtoti balkoni, kā 

arī gala sienu dekoratīvais krāsojums Lāčplēša 8, 13. 

2007.gadā palielinājies apsaimniekojamo ēku apjoms par divām dzīvojamajām 

mājam – Mednieku ielā 3, Aizkrauklē, un Kalna ielā 5, Aizkraukles pagastā.  

Ar mērķi uzlabot dzīvojamo māju apsaimniekošanas procesu piesaistot māju 

iedzīvotājus, pārskata gadā 8 mājās – Jaunceltnes 31, 53, Lāčplēša 19, 37, 

Mednieku 3, Draudzības krastmala 4, Kalna 3, 5 tika sarīkotas dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces. Ar trīs māju dzīvokļu īpašniekiem tika noslēgti apsaimniekošanas 

pilnvarojuma līgumi – Jaunceltnes 31, Mednieku 3 un Kalna 5. 

Pārskata gadā savu finansiālo darbību uzņēmums noslēdza ar zaudējumiem Ls 

5318 apmērā pēc nodokļu nomaksas, līdz ar to bija nepieciešamība detalizēti 

izvērtēt finansiāli saimnieciskās darbības rezultātus.  

Saimnieciskās darbības rezultātu analīze norāda uz uzņēmumā notiekošajām 

pārmaiņām.  

Saistības un maksātspējas rādītāju izvērtēšana ļauj noteikt, cik uzņēmums ir 

neatkarīgs un maksātspējīgs. Aprēķinātais koeficients pārskata gada beigās ir 0.57 

(kritiskā robeža ir 1). Varu secināt, ka uzņēmuma neatkarība šobrīd netiek 

apdraudēta. Ja salīdzinām aprēķināto koeficientu ar bāzes gadu (2006.g. – 0.18), 

tad tā straujais pieaugums liek secināt, ka uzņēmums darbojas augsta finansiālā 

riska apstākļos. Arī uzņēmuma maksātspēja ir apdraudēta. Par to liecina 

uzņēmuma parādu segšanas laiks. Kreditoru parādus uzņēmums sedz vidēji 30.6 

dienās. Līdzekļu aprites ātrums ir zems un ietekmē uzņēmuma maksātspēju. 

Līdzekļu aprites ātruma palielināšana ietekmēs uzņēmuma potenciāla 

paaugstināšanos, kas būtu pozitīvs faktors uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. 

Prognozējot tādu rezultātu, mēs aprēķinājām, ka ar esošo apsaimniekošanas 

un īres maksu uzņēmuma turpmāka darbība tiks apdraudēta – vai nu iestāsies 

maksātnespēja, vai uzņēmumam būs jāsašaurina sava darbība, samazinot cilvēku 

skaitu, līdz ar to - darba apjomus. 

Raugoties uz reālajiem rezultātiem, kā arī ņemot vērā MK noteikumus par 

minimālās algas izmaiņām un augsto inflāciju, mēs aprēķinājām jaunu īres un 

apsaimniekošanas maksu - 0.31Ls/m2 mājās bez liftiem un ar liftiem - 0.348 Ls/m2. 

Aprēķini tika iesniegti izskatīšanai Aizkraukles novada domei un regulatoram. Ja 
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jaunā īres un apsaimniekošanas maksa tiks pieņemta, uzņēmumam būs iespēja 

uzlabot saimnieciskās darbības rezultātus. 

Joprojām uzņēmuma attīstību saistu ar pamatlīdzekļu atjaunošanu un 

uzņēmuma paplašināšanos, piesaistot investīcijas. 

 

7. 2007.gadā realizētie projekti (publiskās investīcijas) 

7.1. Novada infrastruktūras uzlabošanas projekti 

7.1.1. Valsts investīciju programmas un Aizsardzības ministrijas 

projekts „Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra 

būvniecība”.  

Projekta rezultātā paredzēts Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta 

centra projektēšanas un būvniecības darbi. Objektā paredzēts izveidot 

sporta spēļu zāli ar diviem laukumiem sporta spēlēm: minifutbolam, 

rokasbumbai, basketbolam, volejbolam u.c. sporta veidiem; šautuvi 50 

m ar 6 vietām; vieglatlētikas 60 m celiņu ar lēkšanu sektoriem; 

trenažieru zāli; Aizkraukles novada ģimnāzijas dienesta viesnīcu 100 

vietām. 

 

7.1.2. Valsts investīciju programmas projekts „Aizkraukles novada   
ģimnāzijas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana”.  

 
Realizējamās projekta fāzes mērķi ir: 

-  skolas ēkas iekštelpu sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām, tā 

nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu, uz sakārtotās materiāli 

tehniskās bāzes pamata radīt audzēkņos vēlmi padziļinātai zināšanu 

apguvei,  

- atbilstošu darba apstākļu radīšana skolotājiem kvalitatīva mācību 

procesa organizēšanai,  

- ēkas inženierkomunikāciju sakārtošana nodrošinot to bezavāriju  

darbību un paaugstinot izmaksu efektivitāti,  

- drošības sistēmu ierīkošana nodrošinot nepieciešamos 

priekšnosacījumus ēkas, telpu un aprīkojuma drošībai,  
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- energoefektivitātes pasākumi-ēkas ārsienu siltināšana- veicinot 

optimālo izmaksu efektivitāti ievērojot energoresursu cenu 

pieauguma tendences. 

Projekta izmaksas: Ls. 332 954  

  

7.1.3. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Satiksmes 
drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija 
Torņu ielā Aizkrauklē”. 

 
Projekta gaitā, atbilstoši kustības drošības un satiksmes organizācijas 

prasībām, tiks rekonstruēta Torņu iela:  

Būvniecības darbi: 

a) Esošā ielas posma renovācija, uzlabojot tā ģeometriju; 

b) Ielas savienojuma ar Gaismas ielu izbūve; 

c) Gājēju ietves izbūve; 

d) Apgaismojuma ierīkošana; 

e) Satiksmes organizācijas līdzekļu (ceļa zīmju, ceļa horizontālo 

apzīmējumu) ierīkošana; 

Projekta izmaksas: Ls. 548 423.46  

 
7.1.4. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Satiksmes 

drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija 
Muzeja ielā Aizkrauklē”. 

 
Projekta gaitā, atbilstoši kustības drošības un satiksmes organizācijas 

prasībām, tiks rekonstruēta Muzeja iela:  

Būvniecības darbi: 

a)  Esošā ielas posma renovācija, uzlabojot tā ģeometriju – ielas 

profila izmaiņas ar tā paplašināšanu; 

b)  Muzeja un Lāčplēša ielas krustojuma rekonstrukcija, pieslēdzot 

Muzeja ielu Lāčplēša ielai taisnā leņķī; 

c)  Gājēju un veloceliņa izbūve posmā no Lāčplēša ielas līdz peldvietai; 

d)  Apgaismojuma ierīkošana; 

e)  Satiksmes organizācijas līdzekļu (ceļa zīmes, ceļa horizontālo 

apzīmējumu) ierīkošana. 

Projekta izmaksas: Ls. 322 530   
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7.1.5. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Satiksmes 
drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija 
Mednieku ielā Aizkrauklē”. 
Projekta gaitā, atbilstoši kustības drošības un satiksmes organizācijas 

prasībām, tiks rekonstruēta Mednieku iela:  

Būvniecības darbi: 

a) Esošā ielas posma renovācija, uzlabojot tā ģeometriju – (ielas 

profila izmaiņas) un lietus kanalizācijas sistēmu sakārtošana; 

b) Mednieku un Gaismas ielu krustojuma rekonstrukcija, pieslēdzot 

Mednieku ielu Gaismas ielai taisnā leņķī; 

c) Gājēju celiņa trūkstošā posma izbūve; 

d) Apgaismojuma ierīkošana; 

e) Satiksmes organizācijas līdzekļu (ceļa zīmju, ceļa horizontālo 

apzīmējumu) ierīkošana, gājēju luksofora un drošības barjeru 

ierīkošana Mednieku un Gaismas ielu krustojumā, drošības 

barjeru ierīkošana Gaismas un Mednieku ielu krustojumā, un gar 

Mednieku ielas brauktuvi. 

Projekta izmaksas: Ls. 268 324    

 

7.1.6. „Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestāžu "Zīlīte" un 

"Saulīte" ēku siltināšana”.  

Šis ir ēku pilnveidošanas projekts (siltinot ēku norobežojošās 

konstrukcijas un vienā ēkā nomainot iekšējos siltumtīklus), kā 

rezultāts ir enerģijas patēriņa samazināšana. Tiek panākta enerģijas 

lietderīgāka izmantošana, uzlabojās komforta stāvoklis telpās. Tā kā 

samazinās izmaksas par enerģiju, tas nozīmē, ka energoefektivitātes 

pasākumos ieguldītie līdzekļi arī atmaksājas. Lai pēc iespējas 

izvairītos no neefektīva naudas līdzekļu ieguldījuma, pie tam, neesot 

īsti pārliecinātam, par to, ka līdzekļi ieguldīti pareizi, ir plānots veikt 

energoauditu. Tā ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt precīzu 

informāciju par esošo enerģijas patēriņu ēkā, noteikt tos faktorus, kas 

ietekmē šo patēriņu, kā arī salīdzināt ekonomiski izdevīgākos 

energoefektivitātes pasākumus. Energoaudita rezultātā tiek 

uzskaitītas nepilnības ēkā no siltumtehniskā viedokļa un doti 

ieteikumi par iespējamajiem risinājumiem, kas balstās uz 
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profesionāliem aprēķiniem. Energoaudits norāda uz konkrētiem 

energoefektivitātes pasākumiem, kas ēkā būtu jārealizē uz to 

atmaksāšanās laiku un efektivitāti. 

 Projekta izmaksas: Ls. 269 041  

 

7.1.7. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Zemgale IT reģions-

sabiedrisko interneta pieejas punktu (SIPP) izveide Zemgales 

reģionā”. Projekta iesniedzējs: Jelgavas pilsētas dome. Projekta 

mērķis ir veicināt sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti, veidojot publiskos interneta pieejas punktus. 

Projekta ietvaros tiks uzstādīts Interneta kiosks novada domes 

1.stāvā. Projekts patreiz ir iesniegts izvērtēšanai. Apstiprināšanas 

gadījumā projekts tiks uzsākts 2006.gadā un tā kopējais budžets būs 

Ls.178 058, (Aizkraukles partnerība Ls.4 326) 

 

7.2. Projekti sociālajā, kultūras un izglītības jomās 

 

7.2.1. Eiropas sociālā fonda projekts „Profesionālās orientācijas 

pasākumi Aizkraukles novada skolās”.  

Projekts orientēts uz informācijas ieguvi. Tā mērķis ir palīdzēt 

skolēniem izzināt pašiem sevi, savas spējas, to pielietojumu dzīvē. 

Galvenie darba virzieni ir informācijas resursu nodrošinājums, 

karjeras izglītības pasākumi. Projekta pieteicējs ir Aizkraukles novada 

ģimnāzija, bet partneri - Aizkraukles 1.vidusskola, Aizkraukles vakara 

(maiņu) vidusskola, Aizkraukles arodvidusskola, Aizkraukles pilsētas 

sākumskola, Aizkraukles pagasta sākumskola, Nodarbinātības valsts 

aģentūras Aizkraukles filiāle, Aizkraukles rajona pieaugušo centrs, 

SIA mācību centrs „Valence”, Aizkraukles pilsētas bērnu un jauniešu 

centrs, P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skola un Aizkraukles Mākslas 

skola, Mērķauditorija - Aizkraukles skolēni. Sagaidāmais rezultāts: 

par darba tirgu un karjeras iespējām informēti jaunieši. Projekts 

patreiz ir iesniegts izvērtēšanai.. Apstiprināšanas gadījumā projekts 

tiks īstenots mācību gada laikā no 1.09.2006. līdz 31.05.2007. Kopējās 
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projekta izmaksas ir Ls. 9900, no kurām Ls.7425 finansē Eiropas 

sociālais fonds, bet Ls.495 ir valsts budžeta finansējums. 

 

7.2.2.  Aizkraukles pilsētas bibliotēkas projekti 2007.gadā. 

a) Valsts Kultūrkapitāla fonda bērnu lasīšanas veicināšanas 

programmas projekts „Bērnu žūrija – 2007” 

b) Valsts Kultūrkapitāla fonda bērnu lasīšanas veicināšanas 

programmas projekts „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” 

c) Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekts „Grāmatu 

un citu izdevumu iepirkšana publiskajām bibliotēkām” 

d) Nodibinājuma „AB.LV Fonds” grantu programmas „Bērniem un 

ģimenēm draudzīgi projekti” Aizkraukles pilsētas bibliotēkas bērnu 

nodaļas projekts „Mēs varam”. 

e) Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais Publisko bibliotēku 

attīstības projekts:  

- Datortehnikas un programmatūras iepirkšana, 

- Bibliotekāru apmācība, 

- Multifunkcionālo iekārtu iegāde kopēšanai, drukāšanai un  

skenēšanai, 

- Datu pārraides infrastruktūras izveidošana un uzlabošana, 

- Speciālā datortehnika vājredzīgajiem. 

 

7.2.3. Aizkraukles pilsētas Bērnu un Jauniešu centra projekti: 

Aizkraukles Bērnu un jauniešu centra biedrībai " Galaktika" 2007. 

gadā atbalstīts viens projekts " Es tev, tu man! Visi kopā Aizkrauklē!" 

To finansē Aizkraukles bankas sabiedriskā labuma fonds. No fonda 

piešķirti 3000 LVL (ieskaitīti 2007. gadā 1500 LVL) , no Aizkraukles 

novada domes , kā līdzfinansējums 384 LVL. 

 

7.2.4. Aizkraukles novada ģimnāzijas projekti: 

Eiropas Komisijas programma. SOCRATES Comenius 1- School 

partnerships „Young Europeans Crossing the Borders. 
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8. Komunikācija ar sabiedrību 
 
 
8.1. Sabiedrības informēšana 

 
 

Pēc kārtējās domes sēdes 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.  

 

 
8.2. Sabiedrības viedokļa izzināšana un iedzīvotāju iesaistīšana 

jautājumu risināšanā 
 
 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli kādā konkrētā jautājumā, rīkojam 

aptaujas, piemēram, par to, kā jāorganizē sabiedriskais transports, 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. 
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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.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                              V.Plūme 


