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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Ziņas par pašvaldību 

Pašvaldības nosaukums Aizkraukles novada pašvaldība 
 
Pašvaldības juridiskā adrese Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, LV 5101 
 
Reģistrācijas numurs LV 90000074812 
 
Finanšu gads  01.01.2009. - 31.12.2009 
 
Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 
 
Domes priekšsēdētājs Leons LĪDUMS 
 
Domes priekšsēdētāja vietniece Aina PODVINSKA 
 
Pašvaldības izpilddirektors Einārs ZĒBERGS 
 

2001.gada 11.decembrī MK pieņēma noteikumus Nr.514 „Noteikumi par Aizkraukles 
rajona Aizkraukles novada izveidošanu”. Pirmā Aizkraukles novada dome sastāvēja no 
18 deputātiem (no tiem 11 Aizkraukles pilsētas un 7 Aizkraukles pagasta deputāti) un 
uz pirmo sēdi sanāca 2001.gada 21.decembrī. Par domes priekšsēdētāju ievēlēja Vilni 
Plūmi. 

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

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

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

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

 

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

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

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

1.2. Domes komitejas un komisijas 

1.2.1. Finanšu pastāvīgā komiteja 

  

 Domes finanšu - komiteja izveidota, lai risinātu 
novada sociāli ekonomiskās problēmas un jautājumus, 
lai finansu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši 
attiecīgā budžeta gada prioritātēm un novada sociālās 
un ekonomiskās attīstības programmām. 
Deputāti norunāja, ka sakarā ar to, ka no rajona 
padomes tiek pārņemta slimnīca, arī veselības aprūpes 
jautājumos iedziļināsies Finanšu komiteja. 

  

 1.2.2. Kultūras, izglītības un sporta pastāvīgā komiteja 

  

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

  

1.2.3. Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja 

  

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

  

 

1.2.4. Komisijas: 

Administratīvā komisija darbojas 6 cilvēku sastāvā; 

Dzīvokļu komisija 7 cilvēku sastāvā; 

Aizkraukles novada zemes komisija - 6 cilvēku sastāvā; 

Iepirkuma pašvaldības vajadzībām - 5 cilvēku sastāvā;  

Sporta komisija – 9 cilvēku sastāvā;  

Komitejas sastāvs 

1.Leons Līdums - priekšsēdētājs 
2.Sandra Paugure, 
3.Juris Benjavs, 
4.Andrejs Beinārs, 
5.Ināra Gaile, 
6.Ināra Čeiča, 
7.Armands Kasparāns, 
8.Nikolajs Sokols, 
9.Valdis Padoms. 

Komitejas sastāvs 

1.Indra Vīksna –priekšsēdētāja 
2.Aina Podvinska, 
3.Anta Teivāne, 
4.Anita Ostrovska, 
5.Leons Līdums, 
6.Ilga Kravale, 
7.Valdis Padoms. 

Komitejas sastāvs 

1.Ēriks Vizulis - priekšsēdētājs 
2.Ināra Gaile, 
3.Anita Ostrovska, 
4.Aina Podvinska, 
5.Ilga Kravale. 
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Attīstības komisija - 6 cilvēku sastāvā; 

Civilās aizsardzības komisija- 14 cilvēku sastāvā. 

 

1.3. Pašvaldības struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, pārraudzībā 

esošās iestādes. 

 
Aizkraukles novada domes pārraudzībā uz 2010.gada 01. janvāri atradās 24 
pašvaldības iestādes:  

1. Pašvaldības Centrālā administrācija; 
2. Aizkraukles novada ģimnāzija; 
3. Aizkraukles 1.vidusskola; 
4. Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola; 
5. Aizkraukles pilsētas sākumskola; 
6. Aizkraukles pagasta pirmskolas izglītības iestāde un sākumskola; 
7. Pirmsskolas izglītības iestādes: „Zīlīte”, „Saulīte”, „Auseklītis”; 
8. Aizkraukles pilsētas bibliotēka; 
9. Aizkraukles pagasta bibliotēka; 
10. Aizkraukles novada kultūras nams; 
11. Aizkraukles bērnu un jauniešu centrs; 
12. Aizkraukles Mākslas skola; 
13. P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skola; 
14. Dzimtsarakstu nodaļa; 
15. Aizkraukles novada bāriņtiesa; 
16. Būvvalde; 
17. Aizkraukles Sporta skola; 
18. Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs; 
19. Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centrs. 

 20. Aizkraukles Izglītības pārvalde. 
 21. Aizkraukles pagasta pārvalde; 
 22. Sociālais dienests”. 
 
 

Uz 2010. gada 01.janvāri Aizkraukles novada dome bija kapitāldaļu turētājā 6 
kapitālsabiedrībās. 

1. SIA „Lauma A” 
2. SIA „Aizkraukles siltums” 
3. SIA „Aizkraukles ūdens” 
4. SIA „Aizkraukles KUK” 
5. SIA „Aizkraukles ATU” 
6. SIA „Aizkraukles slimnīca” 
 
SIA „Lauma A”, SIA „Aizkraukles siltums”, SIA „Aizkraukles ūdens”, SIA Aizkraukles 

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

 
Lai paaugstinātu pašvaldības izmaksu efektivitāti un veiksmīgāk īstenotu 

bāriņtiesas funkcijas, saskaņā ar 2010.gada 28.janvāra Aizkraukles novada domes 
lēmumu Nr. 9, protokols Nr. 2, §1 un pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu veikta 
Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta bāriņtiesu reorganizācija izveidojot vienotu 
iestādi- Aizkraukles novada bāriņtiesu. 
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1.4. Ziņas par Aizkraukles novadu 

Zemes resursi 

Aizkraukles novada zemes kopējā platība ir 10325,7 ha, no tās 47 % aizņem 

lauksaimniecības zeme, 31 % mežsaimniecības zeme, ūdens objektu zeme – 7 %.  

No kopējās novada zemes platības 10325,7 ha, 1184,7 ha atrodas Aizkraukles pilsētas 

administratīvajā teritorijā un 9141,0 ha Aizkraukles pagasta administratīvajā teritorijā. 

 

1.1.Tabula. Aizkraukles novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma (NĪ) lietošanas 
mērķu grupām (LR Valsts zemes dienesta dati uz 01.01.2010.gadu) 
 

NĪ lietošanas mērķu grupa Platība ha 
% no kopējās 

platības 

Īpašumu vai 

lietojumu skaits 

Lauksaimniecības zeme 4883,4 47.29 902 

Mežsaimniecības zeme 3207,8 31,07 54 

Ūdens objektu zeme 747,1 7,24 7 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorija 522,0 5,06 2 

Vienģimenes un divģimeņu 

dzīvojamo māju apbūves zeme 

125,1 1,21 1070 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 52,2 0,51 65 

Komercdarbības objektu apbūves 

zeme 

55,9 0,54 95 

Sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūves zeme 

63,0 0,61 57 

Ražošanas objektu apbūves zeme 255,7 2,48 123 

Satiksmes infrastruktūras objektu 

apbūves zeme 

181,0 1,75 197 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu apbūves zeme 

76,7 0,74 25 

Dabas pamatnes un rekreācijas 

nozīmes zeme 

155,8 1,5 70 

Kopā: 10325,7 100,00 2667 
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1.1. Attēls. Aizkraukles novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa grupām 
 
Aizkraukles novada zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem ir sekojošs: 
 

 Aizkraukles novada kopējā platība 10325,7 ha;  

 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3483,7 ha; 

  Meži 3311,1 ha; 

 Krūmāji 121 ha; 

 .Purvi 1482,6 ha; 

 Ūdens objektu zeme 898,9 ha; 

 Zeme zem ēkām un pagalmiem 390,2 ha; 

 Zeme zem ceļiem 203,9 ha; 

 Pārēja zeme 407,3 ha.  

47.29% 

31.07% 

5.06% 
1.21% 
0.51% 
0.54% 
0.61% 

2.48% 
1.75% 

0.74% 
1.51% 

7% 

Lauksaimniecības zeme Mežsaimniecības zeme 
Ūdens objektu zeme Derīgo izrakteņu ieguves teritorija 
Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūves zeme Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 
Komercdarbības objektu apbūves zeme Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 
Ražošanas objektu apbūves zeme Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 
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 1.2.Attēls. Aizkraukles novada zemes sadalījums (pa zemes lietošanas veidiem, ha) uz 

2010.gada 01.janvāri  

1.4.1. Sociāli ekonomiskās situācijas apskats 
 
 Iedzīvotāju raksturojums 
Salīdzinājumā ar piegulošajām pašvaldībām Kokneses, Skrīveru un Jaunjelgavas 
novadiem, Aizkraukles novads (97,5 cilv./km2) ir visblīvāk apdzīvotais (skat. 
1.3.tabulu). Tas izskaidrojams ar iedzīvotāju koncentrēšanos Aizkraukles pilsētā kā 
rajona centrā (726,3 cilv./km2)1. Aizkraukles pagasts (14,2 cilv./km2) salīdzinājumā ar 
jau minētajām pašvaldībām ir vidēji blīvi apdzīvots salīdzinājumā ar bijušā Aizkraukles 
rajona teritorijā ietilpstošajiem pagastiem, gan Kokneses pagasts, gan Skrīveru pagasts 
ir vairāk nekā divas reizes blīvāk apdzīvots. 

 

1.2.tabula. Apdzīvojums un blīvums pašvaldībās  
 

Apdzīvotas vietas nosaukums Iedzīvotāju skaits Platība km2 Blīvums cilv./km2 

Aizkraukles novads 10043 103 97,5 

Kokneses novads 6064 360,6  16,8 

Kokneses pagasts 4213 170,6  24,6 

Jaunjelgavas novads   6494 685 9,5 

Sērenes pagasts 853 119 7,2 

Skrīveru novads 4087 105 38,9 
 

Avots: Pilsonības un lietu migrācijas pārvaldes dati uz 01.01.2010. 

                                                 
1 Salīdzinājumam: Bauskas un Dobeles pilsētu apdzīvojuma blīvums pārsniedz Aizkraukles pilsētas 
rādītājus, tomēr tas skaidrojams ar to, ka aprēķinos ietverta arī platība, kas atrodas zem ūdeņiem un 
Aizkraukles pilsētā tā aizņem daudz lielāku teritorijas daļu nekā Dobelē un Bauskā 

Aizkraukles novada zemes sadalījums (pa zemes lietošanas veidiem ha 

uz 01.01.2010. 

3483.7; 34% 

121; 1% 

898.9; 9% 

230.9; 2% 

3311.1; 32% 

1482.6; 14% 

390.2; 4% 

407.3; 4% 

Laiksaimniecībā izmantojamā zeme Krūmāji 

Zem ūdeņiem Ceļi 

Meži Purvi 

Pagalmi Pārējās platības 
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2009.gadā Aizkraukles novadā dzīvoja 10043 patstāvīgie iedzīvotāji (skat. 1.3.attēlu). 
Salīdzinot iedzīvotāju skaitu Aizkraukles novadā 2002. un 2007.gadā, tam bija vērojama 
tendence samazināties (vidēji par 0,35% gadā). Tomēr ņemot vērā, ka Latvijas kopējais 
iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās par 0,5 - 0,6% gadā, šis rādītājs ir vērtējams 
gandrīz pozitīvi. Jau 2008. gadā ir vērojams neliels iedzīvotāju skaita pieaugums, jo, 
pateicoties mehāniskajai kustībai, Aizkrauklē iedzīvotāji ierodas darba meklējumos no 
tuvākajām un attālākajām lauku teritorijām. Līdz 2009. gada nogalei pieauga arī darba 
vietu skaits Aizkraukles novadā. Arī nākotnē plānots iedzīvotāju skaita pieaugums, kas 
varētu tikt veicināts caur pakalpojumu pieejamības attīstību novadā.  
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10200

10250
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Iedzīvotāju skaits novadā

 
1.3.attēls. Iedzīvotāju skaita dinamika Aizkraukles novadā 2002.-2009.g. 
 
Jau vairākus gadus demogrāfiskā situācija Latvijā vērtējama kā nelabvēlīga. Iedzīvotāju 
dabiskais pieaugums joprojām krītas. Gluži tāda pati situācija vērojama arī Aizkraukles 
novadā, kur dabiskais pieaugums ir negatīvs jau sākot ar 1994.gadu (skat. 1.4.attēlu). 
Pēdējos gados strauji audzis gadā mirušo iedzīvotāju skaits. Viszemākā dzimstība 
vērojama 1996.- 2001.gadā (nesasniedzot 90 jaundzimušos gadā), bet visaugstākā 
iedzīvotāju mirstība reģistrēta tieši 2007. un 2008.gadā - attiecīgi 157 un 153 
iedzīvotāji gada laikā. 2009.gadā mirstība ir nedaudz samazinājusies, salīdzinot ar 
2008. gadu, tomēr salīdzinājumā ar laika periodu līdz 2004.gadam tā joprojām 
uzskatāma par augstu. 
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1.4.attēls. Dabiskā kustība Aizkraukles novadā 1990.- 2009.g. 

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

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

Kā izteikti mācību migrācijas centri bijušajā Aizkraukles rajonā veidojas Aizkraukle, 
Skrīveri un Koknese. Šo pašvaldību mācību iestāžu pakalpojumus izmanto vairāk nekā 
četrdesmit dažādu pašvaldību skolēni, gan no Aizkraukles, gan blakus pašvaldībām. 
Savukārt studentu migrācijas plūsma ir no Aizkraukles uz Rīgu, Jelgavu, mazāk 
Valmieru, Jēkabpili un Ventspili, jo Aizkrauklē piedāvātās augstākās izglītības apguves 
iespējas ir nelielas (kopš 2010. 4. janvāra Aizkrauklē darbojas Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskolas filiāle). 

Pakalpojumu migrāciju raksturo dati par iedzīvotājiem, kuri dodas saņemt 
kvalificētākus medicīnas pakalpojumus, valsts pārvaldes un finanšu iestāžu 
pakalpojumus, iegādāties augstas kvalitātes preces un pakalpojumus. Ievērojams 
pakalpojumu centrs ir Aizkraukles pilsēta, kuru regulāri apmeklē iedzīvotāji no 19 
dažādām pašvaldībām. Savukārt Aizkraukles iedzīvotāji pārsvarā pēc šāda veida, bet 
plašāku iespēju pakalpojumiem, dodas uz Rīgu. 

Bērnu un jauniešu līdz darbspējas vecumam Aizkraukles pilsētā ir mazāk nekā Latvijā 
vidēji, savukārt Aizkraukles pagastā šis rādītājs ir ievērojami lielāks par valsts vidējo. 
Virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits Aizkraukles pilsētā un pagastā ir mazāks 
nekā vidēji blakus pašvaldībās un Latvijā, kas skaidrojams ar Aizkraukles pilsētas 
izveidošanas laiku un īpatnību (tā izveidota salīdzinoši nesen, un iedzīvotāju 
pamatsastāvs vēl nav sasniedzis pensijas vecumu). Visvairāk iedzīvotāju Aizkraukles 
novadā ir darbspējas vecumā, to skaits ir lielāks par vidējo darbspējas vecuma 
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iedzīvotāju skaitu Latvijā, kā arī lielāks par darbspējīgo iedzīvotāju skaitu Dobelē, 
Bauskā un Zemgales reģionā kopumā (58,2%), tajā pašā laika periodā. 
 
1.3.tabula. Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra 
 

Administratīvā teritorija 
Līdz darbspējas 

vecumam 
Darbspējas 

vecumā 
Virs darbspējas 

vecuma 

Latvija 13,7% 66,1% 20,2% 

Aizkraukles novads 13,6% 68,3% 18,1% 
 

 

Avots: Pilsonības un lietu migrācijas pārvaldes dati uz 01.01.2010. 

 
Analizējot demogrāfisko struktūru, jāatzīmē, ka Aizkraukles novadu un citas bijušā 
Aizkraukles rajona pašvaldības skārušas tās pašas problēmas, kas visā Latvijā pēc 
1991.gada. Tās ir: zemā dzimstība (salīdzinot ar mirstības līmeni), mirstības pieaugums 
un iedzīvotāju migrācijas negatīvais rezultāts. Tas viss būtiski ietekmējis un 
pastiprinājis iedzīvotāju novecošanās procesus un radījis izmaiņas iedzīvotāju vecuma 
sastāvā. 

2000.gada tautas skaitīšanas dati par 15 gadu un vecāku iedzīvotāju izglītības līmeni 
Aizkraukles pilsētā krasi atšķiras no pagasta. Pilsētā 31,9% iedzīvotāju ir ar vispārējo 
vidējo izglītību, 21,9% ar vidējo speciālo izglītību, pamatizglītība ir 20,9 % un augstāko 
izglītību ieguvuši 11,5% iedzīvotāji. Mazāk par 4 klasēm beiguši 1,1% novada 
iedzīvotāju. Savukārt Aizkraukles pagastā visvairāk iedzīvotāju ir ar pamatskolas 
izglītību – 28,7%, vispārējā vidējā izglītība ir 25,8%, vidējā speciālā - 20,2%, bet 
augstākā - 6,5%. Aizkraukles pagastā liels iedzīvotāju īpatsvars ir ar sākumskolas 
izglītību - 8,6%, mazāk par 4 klasēm ir 4,0% iedzīvotāju. 

Tautas skaitīšanas dati liecina, ka latviešu valodu 2000.gadā prata 80% no visiem 
novada iedzīvotājiem, taču 2004.gadā vairs tikai daži procenti neprot valsts valodu. 
Latviešu tautības personu vidū krievu valodas prasmi apliecina 60,3% iedzīvotāju. 
Angļu valodu prot 13,4%, bet vācu valodu - 7,7% no visiem novada iedzīvotājiem. 

Pēc nodarbināto skaita Zemgales plānošanas reģionā 1.vietā ir apstrādes rūpniecība. 
Pēdējo gadu laikā visstraujāk attīstījusies koksnes un koka izstrādājumu ražošanas 
nozare, kam seko tirdzniecība un transports, glabāšana un sakari. Bijušajā Aizkraukles 
rajona teritorijā visplašāk pārstāvētās nozares: lauksaimniecība 16,1%; apstrādes 
rūpniecība 14,6%; tirdzniecība un ēdināšana 14,2%, izglītība 11,7%, pārvalde 9,7%. 
Aizkraukles novadā populārākās nozares pēc nodarbināto skaita ir tirdzniecība un 
remontpakalpojumi - 18,1% un apstrādes rūpniecība - 17,5% (skat. 1.5.tabulu) – lielākā 
daļa nodarbināto apstrādes rūpniecības sektorā strādā tieši kokapstrādes jomā. 
 
1.4.tabula. Aizkraukles novada nodarbināto skaita sadalījums pa iedzīvotāju 
ekonomiskās darbības veidiem (2000.g. tautas skaitīšanas dati) 
 

Iedzīvotāju ekonomiskās darbības veidi 
Nodarbināto 

skaits, % 
Nodarbināto 

skaits  

Tirdzniecība un remontpakalpojumi 18,1 772 

Apstrādes rūpniecība 17,5 748 

Izglītība 9,9 424 
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Iedzīvotāju ekonomiskās darbības veidi 
Nodarbināto 

skaits, % 
Nodarbināto 

skaits  

Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā 
apdrošināšana 

9,3 398 

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde 7,8 335 

Transports, glabāšana un sakari 7,2 304 

Būvniecība 5,7 242 

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība 6,7 288 

Komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi 3,9 168 

Operācijas ar nekustamo īpašumu u.c. 
komercdarbība 

4,1 177 

Veselība un sociālā aprūpe 3,2 137 

Finansu starpniecība 1,9 83 

Viesnīcas un restorāni 1,3 57 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0,4 18 

Zvejniecība 0,1 4 

Individuālās mājsaimniecības ar algotu darbaspēku 0,1 3 

Citi 0,4 18 

Nodarbinātie iedzīvotāji kopā 100 4256 
 

Avots: Aizkraukles novada integrētās attīstības programma 2008. - 2014.g. 

 
Aizkraukles novadā 3640 iedzīvotāji ir darba ņēmēja statusā, 103 ir darba devēja 
statusā, bet 161 ir pašnodarbinātas personas. Salīdzinot ar NVA datiem, tautas 
skaitīšanas dati sniedz daudz detalizētāku informāciju par novada iedzīvotāju 
nodarbinātību. Tomēr tie ir grūti izmantojami, lai raksturotu esošo situāciju un patieso 
bezdarba līmeni un tendences novadā. No visiem novada darba spējīgajiem 
iedzīvotājiem (68,3%) ekonomiski aktīvi 2006.gadā bija 66,7% (4375). Pēc 
ekonomiskās aktivitātes statusa pilsētā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir tikai nedaudz 
vairāk kā neaktīvo – attiecīgi 4496 un 4026. Aizkraukles pagastā - 464 un 690. Visvairāk 
iedzīvotāju nodarbināti mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā un remonta 
pakalpojumu sniegšanā, kā arī apstrādes rūpniecībā un izglītībā. Pašnodarbinātie 
galvenokārt strādā sadzīves pakalpojumu sniegšanā un izglītībā. Pēc Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem uz 2010. gada 1. janvāri no visiem novada 
iedzīvotājiem darba spējas vecumā ir 6861 iedzīvotāji. 

 Novadā pavisam ir 10 lieli uzņēmumi, kuri nodarbina vairāk par 100 strādājošajiem: 
a/s „Latvenergo” Daugavas hidroelektrostacijas Pļaviņu HES, a/s “Virši - A”, SIA 
“Krauklītis”, SIA “Aizkraukles sabiedrība”, SIA “Degas” un SIA „DGS”, SIA “Nilauto”, SIA 
„RRKP būve”; SIA “JELD-WEN Latvija” un SIA „Aizkraukles kokzāģētava”.  
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Darba ņēmēji
93%

Darba devēji
3%

Pašnodarbinātie
4%  

1.5.attēls. Aizkraukles novada iedzīvotāju sadalījums pa nodarbinātības veidiem 
 
Aizkraukles novadā 2002.gadā bija 702 reģistrētie bezdarbnieki, no tiem sievietes - 274 
(39%) un vīrieši – 428 (61%). Faktiski trešā daļa no rajonā reģistrētajiem 
bezdarbniekiem ir Aizkrauklē. 2007.gadā stāvoklis ievērojami uzlabojās un bezdarba 
līmenis novadā 2007.gada novembrī bija tikai 3,8%, kas ir par 0,9 procentpunktiem 
mazāk nekā pirms gada. Savukārt Latvijā kopumā 2007.gada novembrī bezdarba 
līmenis bija 5,8%, bet 2006.gadā tas bija 6,3%. Aizkrauklē nodarbinātību ir veicinājusi 
ne tikai ražošanas attīstība, bet arī labā transporta infrastruktūra, kas sniedz iespējas 
iedzīvotājiem iesaistīties darba tirgū Rīgā, Ogrē vai citās tuvējās pilsētās. 
 Šobrīd, šajā ekonomiskajā situācijā, novadā uz 2008.gada 31. decembri tika reģistrēti 
440 bezdarbnieki, no tiem 201 sieviete. Bijušajā Aizkraukles rajonā uz 2008. gada 
decembri bezdarba līmenis bija 8,1%, valstī -7,0 %., bet jau 2009. gada janvārī bijušajā 
rajonā 10,0 % ,valstī 8,3%. , februārī bijušajā rajonā - 12,2 %, valstī 9,5 %. Bezdarba 
līmenis strauji pieauga, ko pierāda dati uz 2009.gada 22. martu, kad bezdarba līmenis 
bijušajā Aizkraukles rajonā ir sasniedzis jau 13,3% , bet valstī 10,4 %. Uz 2009. gada 
februāri novadā uzskaitē bija 639 bezdarbnieki, situācija nodarbinātībā sāk līdzināties 
2002. gada rādītājiem.  
2010.gadā bezdarbnieku skaits Aizkraukles novadā ievērojami pieauga, salīdzinot ar 
2009.gada bezdarba līmeni. Uz 2010.gada 31.martu bezdarbnieku skaits Aizkraukles 
novadā ir 1057 bezdarbnieki, no tiem, vairāk kā puse ir sievietes – 548 . Samērā liels 
skaits bezdarbnieku vidū ir jaunieši līdz 24 gadiem – 157, liels skaits no bezdarbnieku 
kopējā skaita ir ilgstošie bezdarbnieki – 204 bezdarbnieki.    
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBA REZULTĀTI 
 
Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi kopā  

 
- 2009.gadā Ls 7 598 825 
- 2010.gadā Ls 9 638 510 
- Aizkraukles novada domes pamatbudžets 2011.gadam apstiprināts novada 

domes sēdē 2011.gada 27.janvārī ieņēmumos Ls 4 518 150 un izdevumos Ls 
7 715 046 .  

2.1. Aizkraukles novada domes pamatbudžeta rādītāji 

  
Kods Ieņēmumu veids 2009.g. 

izpilde Ls 
2010.g. 

izpilde Ls 
2011.g. 

apstiprināt
s budžets 

Ls 
     

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 3071903 3272490 2837051 
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3071903 3272490 2837051 
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 191947 280345 235939 
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi 
101519 123437 113625 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm 

90428 156908 122314 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un 
precēm 

27546 19705 19000 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 27546 19705 19000 
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 
5533 791 300 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas 

19671 3727 2500 

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

1183 1951 1000 

9.4.1.0. Valsts nodevas speciāliem mērķiem 16831   
9.5.0.0. Pašvaldības nodevas 1657 1776 1500 

10.0.0.0. Sodi un sankcijas 3473 5958 3300 
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 27241 8045  
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma pārdošanas 
1105   

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma 
pārdošanas 

1105   

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2410915 5624057 981249 
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts 

budžeta dotācija 
222987 202486 178305 

18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts 
budžeta mērķdotācijas 

306273 1304345 802944 

18.6.3.0. Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 26968 1968  
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izdevumu transferti pašvaldībām 
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemta dotācija 

no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda 

 51598  

18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu 
uzturēšanas izdevumu transferti 
pašvaldībām 

7432   

18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo 
izdevumu transferti pašvaldībām 

350000   

18.8.1.1. ES struktūrfondu kārtējo izdevumu 
transferti pašvaldībām 

12997 241637 8677 

18.8.1.2. ES struktūrfondu kapitālo izdevumu 
transferti pašvaldībām 

1432797 3709163 65054 

18.8.2.2. Valsts budžeta finansējamo kapitālo 
izdevumu transferti pašvaldībām 

51461 112860 2296 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 1540048 171680 154348 
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju 

nodrošināšanai 
167530 171680 154348 

19.3.1.1.
1. 

Mērķdotācija skolām 861940   

19.3.1.1.
2. 

Mērķdotācija spec. p.i.i. ”Saulīte” 185022   

19.3.1.1.
3. 

Mērķdotācija 5-6 gadīgiem bērniem 50096   

19.3.1.9. Pārējā mērķdotācija 216210   
19.3.2.1. Maksājumi no rajona padomes 

izglītības funkciju nodrošināšanai 
47192   

19.3.2.2. Maksājumi no rajona padomes 
kultūras funkciju nodrošināšanai 

12058   

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

299443 251712 208436 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 110893 91561 91250 
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 134160 112410 85130 
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta 

iestāžu maksas pakalpojumiem 
53279 47741 32056 

 Kopā saimnieciskā gada ieņēmumi 7598825 9638510 4518150 
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2.2. Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu rādītāji 

Kods Rādītājs 
2009.gada 

izpilde 
2010.gada 

izpilde 

Apstiprināts 
2011.gada 

budžets 
1 2 3 4 5 

01.100 I Izpildvara, likumdošanas vara 635234 543270 526174 

 No pamatbudžeta izdevumiem % 9,3 6,8 6,6 

01.111 Domes administrācija 318519 337639 310318 
01.112 Dzimtsarakstu nodaļa 26317 24563 26091 
01.113 Komitejas, komisijas 38300 46371 54325 
01.114 Pagasta pārvalde 53886 26779 24620 
01.115 Sabiedrisko pakalpojumu regulators 16807   
01.116 Sociālais dienests 81413   
01.117. Finanšu un grāmatvedības nodaļa 99992 107918 110820 

01.600 
Pārējie iepriekš neklasificētie 
vispārējie valdības dienesti 

11505   

 No pamatbudžeta izdevumiem % 0,2   

01.700 
Vispārējās valdības sektora (valsts 
un pašvaldības) parāda darījumi Ls 

 
155349 

 

 
235599 

 
184915 

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

01.721 
Pašvaldību budžeta parāda darījumi 
(kredīta % atmaksa) 

155349 235599 184915 

01.800 

Vispārējā rakstura transferti starp 
valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem 
Ls 

 
387896 

 
125291 

 
48852 

 No pamatbudžeta izdevumiem 5,7 1,6 0,6 
01.833 Iemaksas PFIF 376767 112088 1202 
01.891 Izdevumi neparedzētiem izdevumiem   36100 

01.892 
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti 
citās pamatfunkcijās 

11129 13203 11550 

03.000 Sabiedrības kārtība un drošība 7535 3551 4530 
 No pamatbudžeta izdevumiem % 0,1  0,1 

03.201 Glābšanas stacija 7535 3551 4530 
03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes 19383 16790 16410 

 No pamatbudžeta izdevumiem % 0,3 0,2 0,2 
03.312 Bāriņtiesa 13372 16359 16410 
03.313 Pagasta bāriņtiesa 6011 431  

06.000 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

467577 849322 2590247 

 No pamatbudžeta izdevumiem % 6,9 10,7 32,7 
06.101 Komunālā saimniecība 56483 72620 85218 
06.102 Pagasta dzīvokļu saimniecība 13640   
06.201 Teritoriju un ielu labiekārtošana 326565 715116 2440769 
06.202 Pagasta teritoriju un ielu labiekārtošana 17041 30821 31150 
06.302 Pagasta ūdensapgāde 18900   
06.401 Ielu apgaismojums 34948 30765 33110 
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1 2 3 4 5 
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 695054 395391 1040926 

 No pamatbudžeta izdevumiem % 10,2 5,0 13,2 
08.101 Sporta pasākumi 27538 13273 13300 
08.102 Pagasta sporta pasākumi 300  400 
08.103 Sporta centrs 21458 31069 40476 
08.211 Bibliotēka 352192 94690 99110 
08.212 Pagasta bibliotēka 7156 6707 7184 
08.220 Muzejs 73852 41747 42909 
08.231 Novada kultūras nams 151922 191379 823422 
08.232 Pagasta kultūras nams 49291   
08.291 Kultūras pasākumi 4078 6780 6200 
08.292 Pagasta kultūras pasākumi 1260 1162 1000 
08.312 Televīzija 1069 297 625 
08.330 Domes avīze 4272 5753 6300 
08.400 Reliģija 666 2534  
09.000 Izglītība 3876233 4844356 2728090 

 No pamatbudžeta izdevumiem % 57,0 60,7 34,5 
09.100 Pirmskolas izglītība 1029913 1253423 949683 
09.101. P.i.i. „Auseklītis” 376541 477685 317782 
09.102 P.i.i. „Zīlīte” 384802 402081 496234 
09.103 Spec. p.i.i. „Saulīte” 268570 373657 135667 
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība 2181553 2931793 1220163 
09.211 1.vidusskola 329188 446504 221192 
09.212 Novada ģimnāzija 583905 1716893 372648 
09.213 Skolu viesnīca 35853 26312 31689 
09.214 Sākumskola 379060 333152 279679 
09.215 Pagasta sākumskola 227632 185604 175140 
09.216 Vakara(maiņu) vidusskola 163463 192862 111440 
09.217 Novada ģimnāzijas sporta centrs 462452 30466 38375 

09.510 
Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītība 

496198 411509 391322 

09.511 Mūzikas skola 173334 144993 146737 
09.512 Mākslas skola 80365 73852 73715 
09.513 Bērnu un jauniešu centrs 79734 77359 64513 
09.514 Sporta skola 162765 115305 106357 

09.820 
Pārējie citur neklasificētie izglītības 
pakalpojumi 

168569 247631 166922 

09.811 Izglītības pārvalde  26517 32110 

09.812 
Pieaugušo izglītības un inovāciju 
atbalsts centrs 

57721 64025 35178 

09.821 Pārējie izglītības pasākumi un projekti 28982 106191 50134 
09.822 Pagasta pārējie izglītības pasākumi 5436   
09.823 Mācību grāmatu iegāde skolām 14170 859  
09.824 Pagasta mācību grāmatas 324   

09.825 
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 
izglītības pakalpojumiem 

61936 50039 49500 
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1 2 3 4 5 
10.000 Sociālā aizsardzība 453270 649539 574902 

 No pamatbudžeta izdevumiem % 6,7 8,2 7,3 
10.701 Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem 377143 466620 394350 

10.702 
Pagasta palīdzība mazturīgiem 
iedzīvotājiem 

25162 32321  

10.910 
Pārējās citur neklasificētās sociālās 
aizsardzības pārraudzība 

11938 102194 134552 

10.920 
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 
sociālajiem pakalpojumiem 

39027 48404 46000 

 KOPĀ Ls 6709036 7663109 7715046 
 Aizdevumu atmaksa 92708 306395 197887 
 No pamatbudžeta izdevumiem % 1,3 3,8 2,5 
 PAVISAM IZDEVUMI Ls 6801744 7969504 7912933 

 

2.3. Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 

Kods Pozīcija 2009.g. izpilde 2010.g. izpilde 
Apstiprināts 
2011.gadam 

1 2 3 4 5 
1000 Atlīdzība 3659062 3124885 2789936 

 % no izdevumiem 53,8 39,2 35,3 
1100 Atalgojums Ls 2946276 2518362 2248317 

 % no izdevumiem 43,3 31,6 28,4 

1200 

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

 
 
 

712786 

 
 
 

606523 

 
 
 

541619 
 % no izdevumiem 10,5 7,6 6,9 

2000 Preces un pakalpojumi 1020923 981861 978922 
 % no izdevumiem 15,0 12,4 12,4 

2100 
Komandējumi un dienesta 
braucieni Ls 

13207 2016 2296 

 % no izdevumiem 0,2   
2200 Pakalpojumi 767678 722785 757917 

 % no izdevumiem 11,3 9,1 9,6 

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

206524 230785 189205 

 % no izdevumiem 3,0 2,9 2,4 
2400 Izdevumi periodikas iegādei Ls 6100 4710 5845 

 % no izdevumiem 0,1 0,1 0,1 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi Ls 

27414 21032 23659 

 % no izdevumiem 0,4 0,3 0,3 
3000 Subsīdijas un dotācijas Ls 34204 17339 11234 

 % no izdevumiem 0,5 0,2 0,1 
4000 Procentu izdevumi Ls 155349 235599 184915 
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 % no izdevumiem 2,3 3,0 2,3 
1 2 3 4 5 

5000 Pamatkapitāla veidošana Ls 939016 2392036 3226532 
 % no izdevumiem 13,9 30,0 40,8 

6000 Sociālie pabalsti Ls 422752 647350 426805 
 % no izdevumiem 6,2 8,1 5,4 

7000 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti Ls 

477730 264039 96702 

 % no izdevumiem 7,0 3,3 1,2 
7260 Iemaksas PFIF Ls 376767 112088 1202 

 % no izdevumiem 5,5 1,4  
 KOPĀ 6709036 7663109 7715046 
 Aizdevumu atmaksa Ls 92708 306395 197887 
 % no izdevumiem 1,3 3,8 2,5 
 PAVISAM IZDEVUMI 6801744 7969504 7912933 

 
Budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā 

407820 1321718 3493983 

 
Budžeta līdzekļu atlikums uz 
pārskata gada beigām 

1321718 3493983 99200 

 
Saņemtie aizdevumi no Valsts 
kases 

37379 416961  

 
 
 

2.4. Aizkraukles novada pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
          
         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. 
 09.10.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 59000 Aizkraukles pilsētas 
sociālās mājas remontam ar atmaksas termiņu 20.09.2020. 
 09.10.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 7000 Aizkraukles pilsētas 
skolu dienesta viesnīcas un sociālā centra projektēšanai ar atmaksas termiņu 
20.09.2020.  
 10.07.2002. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 280000 Aizkraukles slimnīcas 
rekonstrukcijai ar atmaksas termiņu 20.06.2012. 
 09.05.2003. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 140000 Aizkraukles pilsētas 
skolu dienesta viesnīcas un sociālā centra izveidei ar atmaksas termiņu 
20.02.2023. 
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 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. 
 09.07.2004. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 280000 Aizkraukles slimnīcas 
rekonstrukcijas 2. kārta ar atmaksas termiņu 20.02.2015.  
 07.07.2005. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 362000 Aizkraukles novada 
iestāžu ēku remontiem, ielu seguma un apgaismojuma atjaunošanai, pagalmu un 
laukumu labiekārtošanai ar atmaksas termiņu 20.01.2025. 
 26.05.2006. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 468510 Aizkraukles novada 
ielu un ēku remontam, ERAF projekta “Jaunceltnes un Gaismas ielu krustojuma 
rekonstrukcija” īstenošanai ar atmaksas termiņu 20.01.2026. 
 27.05.2007. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 100125 Aizkraukles sporta 
centra renovācijai ar atmaksas termiņu 20.12.2026. 
 01.06.2007. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 498075 ERAF projektu „Torņu 
ielas rekonstrukcija” un „Aizkraukles novada PII „Zīlīte” un PII „Saulīte” ēku 
siltināšana” īstenošanai ar atmaksas termiņu 20.05.2027. 
 25.06.2007. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 55620 Jaunceltnes ielas 
rekonstrukcijai ar atmaksas termiņu 20.12.2026. 
 20.02.2008. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 179507 ERAF projekta 
„Satiksmes drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija Mednieku ielā 
Aizkrauklē” ar atmaksas termiņu 20.12.2027. 
 20.02.2008. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 218080 ERAF projekta 
„Satiksmes drošības uzlabojumi un transporta sistēmas optimizācija Muzeja ielā 
Aizkrauklē” ar atmaksas termiņu 20.12.2027. 
 20.02.2008. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 410000 Aizkraukles novada 
ģimnāzijas sporta centra būvniecības līdzfinansējumam” ar atmaksas termiņu 
20.12.2027. 
 26.08.2009. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 37378 ERAF projekta 
„Satiksmes drošības uzlabojumi Sprīdīša ielā Aizkrauklē” ar atmaksas termiņu 
20.12.2028. 
 30.06.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 41000 ERAF projekta „ 
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 
Aizkraukles novada ģimnāzijā un Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskolā” ar 
atmaksas termiņu 20.06.2030. 
 27.08.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 155000 ERAF projekta  
 „Aizkraukles novada domes pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, 
energoefektivitātes paaugstināšana” ar atmaksas termiņu 20.08.2030. 
 22.10.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 192093 ERAF projekta 
„Aizkraukles kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, 
energoefektivitātes paaugstināšana” ar atmaksas termiņu 20.10.2030. 
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 26.10.2010. no Valsts kases saņemts aizdevums Ls 28868 ERAF projekta „ 
Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras 
sakārtošana” ar atmaksas retumiņu  
  
       Aizdevuma atlikums uz 2010.gada 1.janvāri Valsts kasei – Ls 3 802 294  
 
 03.02.1999. izsniegts galvojums Vides Investīciju fondam – Ls 300000 par SIA „ 
Aizkraukles ūdens” projektu - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un 
rekonstrukcija ar atmaksas termiņu 01.10.2010. 
 01.05.2002. izsniegts galvojums Valsts kasei un Ziemeļu Investīciju Bankai – Ls 
210000 par SIA „Aizkraukles siltums” projektu - Aizkraukles pilsētas 
siltumapgādes rekonstrukcijas III etapa 3 kārtas realizāciju ar atmaksas termiņu 
01.04.2024. 
 01.04.2003. izsniegts galvojums A/S Unibanka – Ls 170000 par SIA „Aizkraukles 
siltums" projektu – Aizkraukles pilsētas siltumapgādes rekonstrukcijas III etapa 4. 
kārtas realizāciju ar atmaksas termiņu 01.02.2023. 
 28.04.2006. izsniegts galvojums Swedbank – Ls 131032 „SIA Aizkraukles slimnīca” 
par Aizkraukles slimnīcas diagnostikas iekārtu iegādi ar atmaksas termiņu 
28.04.2013. 
 19.12.2008. izsniegts galvojums Valsts kasei – Ls 300000 par SIA „Aizkraukles 
ūdens” projektu – Aizkraukles ūdenssaimniecības attīstība II kārtas īstenošanu. 
 17.09.2008. izsniegts galvojums SIA „Aizkraukles slimnīca” par Aizkraukles 
slimnīcas datortomogrāfa iegādi ar atmaksas termiņu 15.06.2015. 

2.5. Aizkraukles novada pašvaldības speciālais budžets 

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

2.5.1. Privatizācijas fonds 

 

Kods Rādītāji 2009.g. 
izpilde 

2010.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2011.gadam 

 Ieņēmumi 712 - - 
 Izdevumi - kopā 33968 - 4576 
1000 Atlīdzība 1032   
1100 Atalgojums 856   
1200 Valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas 
176   

2000 Preces un pakalpojumi 3595  3000 
2100 Komandējumi un dienesta braucieni    
2200 Pakalpojumu apmaksa 3595  3000 
2300 Materiāli, energoresursi un inventārs 

līdz Ls 150 par vienību 
   

5000 Kapitālie izdevumi 29341  1576 
 Naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā 
37832 4576 4576 

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 4576 4576 - 
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2.5.2. Valsts mērķdotācija pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai 
 

Kods Rādītāji 
2009.g.  
izpilde 

2010.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2011.gadam 

 Ieņēmumi 123799 142667 89160 
  Izdevumi - kopā 161579 140074 205313 
2000 Preces un pakalpojumi 142716 134681 161300 
2200 Pakalpojumu apmaksa 142716 134681 161300 
2300 Materiāli, energoresursi un 

inventārs līdz Ls 150 par vienību   
 

5000 Kapitālie izdevumi 18863 5393 44013 
 Naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā 
225340 187560 190153 

 Naudas līdzekļu atlikums gada 
beigās 

187560 190153 74000 

 

 

2.5.3. Dabas resursu nodoklis 

Kods Rādītāji 
2009.g. 
izpilde 

2010.g. 
izpilde 

Apstiprināts 
2011.gadam 

 Ieņēmumi 10433 26290 15734 
  Izdevumi - kopā 53335 18761 13500 
2000 Preces un pakalpojumi 3033 60 5000 
5000 Kapitālie izdevumi 50303 18701 8500 
 Naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā 
51107 8205 15734 

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 8205 15734 17968 
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2.6. Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrības 

2.6.1. Aizkraukles novada pašvaldības SIA “ Aizkraukles siltums” 

Pārskata gada neto apgrozījums 1415776 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1282304 
Administrācijas izmaksas 103953 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 40073 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 60579 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 8516 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 43 
Pārējie nodokļi 1192 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 652 
Strādājošo skaits 21 
 
2.6.2. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 427561 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 342612 
Administrācijas izmaksas 96744 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 69324 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 41640 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6282 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 26059 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 23875 
Pārējie nodokļi 1411 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi -29174 
Strādājošo skaits 28 
 
2.6.3. Aizkraukles novada SIA “Lauma A “ 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 811776 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 783463 
Administrācijas izmaksas 75823 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 50324 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 756 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 733 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 3604 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 1351 
Pārējie nodokļi 2832 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi -4996 
Strādājošo skaits 106 
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2.6.4. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles KUK “ 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 310197 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 248110 
Administrācijas izmaksas 51029 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 2466 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 7094 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 232 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 102 
Pārējie nodokļi 1278 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 342 
Strādājošo skaits 23 
 
2.6.5. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ATU “ 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 419322 
Dotācijas 574231 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1002352 
Administrācijas izmaksas 32357 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 97770 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 2077 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 3138 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 19701 
Pārējie nodokļi 2390 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 35584 
Strādājošo skaits 74 
 
 
2.6.6. Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles slimnīca “ 
 
Pārskata gada neto apgrozījums 1397316 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1248161 
Administrācijas izmaksas 63724 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 57788 
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 1060 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6402 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas 11967 
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 28315 
Pārējie nodokļi  
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 108279 
Strādājošo skaits 138 
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2.7.  Pārskats par Aizkraukles novada pašvaldības pamatbudžeta izpildi un speciālā 
budžeta izpildi 2010. gadā 

 
    Budžets apstiprināts Aizkraukles novada domes sēdē 2011.gada 27. janvārī un 
pieņemts: 

- Apstiprināt pārskatu par Aizkraukles novada domes 2010.gada budžeta izpildi 
ieņēmumos Ls 9 638 510 apmērā un izdevumos Ls 7 969 504 apmērā ar budžeta 
līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 3 493 983 apmērā. 

 

- Apstiprināt Aizkraukles novada domes 2010. gada autoceļu (ielu) fonda 
budžeta izpildi ieņēmumos Ls 142667 apmērā un izdevumos Ls 140074 
apmērā ar līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 190 153. 

 
- Apstiprināt Aizkraukles novada domes 2010.gada Vides aizsardzības speciālā 

budžeta ( dabas resursu nodoklis) izpildi ieņēmums Ls 26 290 apmērā un 
izdevumos Ls 18761 apmērā ar līdzekļu atlikumu gada beigās Ls 15 734. 

 

 
2.8. Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos 

iepriekšējos gados 

 
Nr.p.k Iestādes nosaukums, nekustamā īpašuma 

nosaukums 
2010.gada 
bilances dati 

2009.gada 
bilances dati 

I Nemateriālie ieguldījumi 28816 41451 

 attīstības pasākumi un programmas 20555 25004 
 licences, koncesijas un patenti 8261 16447 
 nemateriālo ieguldījumu izveidošana -  
   avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 
-  

II Pamatlīdzekļi t.sk 14286568 13941587 
   dzīvojamās ēkas 421264 411957 
 nedzīvojamās ēkas 6601019 2822125 
 transporta būves 3650376 3931279 
 zeme 1467650 1431299 
 inženierbūves 346623 348448 
 pārējais nekustamais īpašums 646281 692186 
  bioloģiskie aktīvi 67953 64834 
 tehnoloģiskās iekārtas 172221 169277 
 transports 76359 86828 
 saimnieciskie pamatlīdzekļi 242552 231788 

 bibliotēkas fondi 294961 273734 
 antīkie un citi mākslas priekšmeti 425 425 
 Datortehnika , sakaru un cita biroja tehnika 84447 92917 
 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 13667 15465 
 nepabeigtā celtniecība 193925 2330101 
 avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 6845 1038924 
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  2.10. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi uzņēmumos 2010.gadā 

  
           Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 100% no izdevumiem (Ls) 
       

Aizkraukles novada SIA ”Lauma A ” Lāčplēša ielā 4 Aizkrauklē 138080 ,- 
Aizkraukles novada SIA Aizkraukles siltums” Rūpniecības ielā 2, 
Aizkrauklē 

1030856,- 

Aizkraukles novada SIA ”Aizkraukles ūdens” Torņu ielā, 
Aizkrauklē 

919572,- 

SIA Aizkraukles slimnīca 667178,- 
SIA Aizkraukles ATU 288544,- 
SIA Aizkraukles KUK 142603,- 
Kopā 3186833,- 

 
          Pārējā līdzdalība 0.05-1.5% no izdevumiem (Ls) 
 

SIA ” Vidusdaugavas SPAAO ”  916 daļas 2356,- 
A/S Aizkraukles banka „” akcijas 50gab 7500,- 
KOPĀ 9856,- 
 

 
3 . Komunikācija ar sabiedrību 
 

3.1. 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.  
 
3.2. Sabiedrības viedokļa izzināšana un iedzīvotāju iesaistīšana jautājumu 
risināšanā 
  

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli kādā konkrētā jautājumā, rīkojam aptaujas, 
piemēram, par to, kā jāorganizē sabiedriskais transports, kā iedzīvotāji vērtē novada 
domes darbu u.c. Jautājumus uzdodam mājas lapā, "Domes Vēstīs". Aizkrauklē 

http://www.aizkraukle.lv/
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autostacijas ēkā un novada domes ēkā izvietotas pastkastītes, kur iedzīvotāji var iemest 
domei adresētas vēstules, ierosinājumus un atbildes uz aptaujām. 

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

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

 
4. Pārskats par pašvaldības saimniecisko darbību 2010. gadā 

 
4.1 Būtiskas pārmaiņas iestādes darbā 2010.gadā un to ietekme uz finanšu 
rezultātiem. 
 
Būtiskas pārmaiņas, kuras ietekmētu darbības finanšu rezultātus Aizkraukles 

novada pašvaldībā 2010.gadā nav notikušas. 
 
 
    4.2. Galvenie notikumi, kuri ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata periodā. 
        
       2009. gada 6.jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas. Aizkraukles novada domes 
sastāvā tika ievēlēti 15 deputāti. Ar pirmajām darbības dienām jaunievēlētā Aizkraukles 
novada dome pierādīja, ka tā savos lēmumos un darbībā saglabā nemainīgu virzību uz 
novada attīstības sekmēšanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu 
arī šajā finansiāli un ekonomiski grūtajā laikā. Šī tendence saglabājās arī 2010.gadā. 

Pēc Aizkraukles rajona kapitālsabiedrību pārņemšanas, 2010.gadā Aizkraukles 
novada pašvaldība turpināja šo kapitālsabiedrību darbības optimizācijas izvērtējumu ar 
mērķi pilnveidot un kvalitatīvi uzlabot iedzīvotājiem sniedzamos pakalpojumus. 
Ierobežotā finansējuma apstākļos veiksmīgi darbību organizējusi SIA „Aizkraukles 
slimnīca” ļaujot pašvaldībai realizēt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktā 
noteikto autonomo funkciju „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu”. Pamatojoties uz augstāk minēto, Aizkraukles novada 
domes 2009.gada 5.novembrī lēmums par privātā kapitāla piesaisti slimnīcai, veicot 
aizdevēja parāda kapitalizāciju, ir uzskatāms par veiksmīgu risinājumu veselības 
aprūpes pakalpojumu saglabāšanai un tālākai uzlabošanai.  

Tā kā pašvaldība ir pārņēmusi SIA „Aizkraukles ATU”, tad atbilstoši uzņēmuma 
kompetencei pašvaldībai jārealizē likuma 15. panta 19. punktā noteikto funkciju 
„organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus”. 

Laika periodā no 1998. līdz 2002.gadam Aizkrauklē ir izveidota viena no 
efektīvākajām un modernākajām siltumapgādes sistēmām Latvijā. Tomēr 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas rezultātā sasniegtais viens no zemākajiem 
siltumapgādes tarifiem Latvijā pašvaldības izpratnē nav uzskatāms par galīgo 
sasniegumu. Ar mērķi vēl samazināt siltumenerģijas tarifu novadā uzsākts izpētes 
process par iespējamo koģenerācijas iekārtā ražotās siltumenerģijas integrēšanas 
iespējamību pilsētas siltumapgādes sistēmā.  

Ar mērķi sekmēt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Aizkraukles novada kā reģionālas 
nozīmes attīstības centra attīstību atbilstoši aktualizētajai Aizkraukles novada 
integrētās attīstības programmai realizēti vairāki ES fondu un Valsts investīciju 
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programmas atbalstīti novadam nozīmīgi projekti. Ar Eiropas reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējumu ir veikta Aizkraukles pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu telpu 
daļēja renovācija, inženierkomunikāciju nomaiņa un ēku energoefektivitāti 
paaugstinoši pasākumi.  

Valsts investīciju programmas atbalstītās Aizkraukles novada sporta centra sporta 
halles 1. kārtas būvdarbi tika beigti 2009.gada nogalē. Sporta halle turpmāk tiks 
izmantota sporta sacensību, Aizkraukles novada mācību iestāžu sporta nodarbībām un 
iedzīvotāju aktīvās atpūtas pilnveidošanai. 

2008.gadā Aizkraukle ir iekļauta 17 Latvijas pilsētu skaitā, kurām ir pieejams 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda pilsētvides prioritātes „Policentriskā attīstība” 
finansējums. 2010.gada nogalē noslēgušas aktivitātes projekta „Aizkraukles pilsētas 
kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros- veikta Aizkraukles 
novada ģimnāzijas 1.korpusa rekonstrukcijas, siltināšanas un teritorijas 
labiekārtošanas būvdarbi, 3.korpusa telpu sakārtošana, kura būvniecība uzsākta 
2008.gadā valsts investīciju projekta ietvaros, nosiltināta Aizkraukles 1.vidusskolas ēka, 
nomainīts jumta segums, veikta telpu daļēja renovācija sakārtota ventilācijas, 
siltumapgādes un elektroapgādes sistēmas. Iepriekš minētā projekta ietvaros gada 
nogalē uzsākta Aizkraukles pilsētas kultūras nama rekonstrukcijas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. 2010.gadā uzsākta projekta „Aizkraukles 
pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības 
nodrošināšana veicot ielu rekonstrukciju” aktivitāte „Lāčplēša un Bērzu ielu 
rekonstrukcija, kuru paredzēts pabeigt 2011.gadā. 

 
5. Paredzamie notikumi, kuri varētu ietekmēt iestādes darbību nākotnē 
 
2011.gadā Aizkraukles novada pašvaldība turpinās realizēt infrastruktūras 

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

2010.gada 24.martā Koordinācijas padomē ERAF pilsētvides prioritātes 
„Policentriskā attīstība” projektu vērtēšanai tika atbalstīts Aizkraukles novada 
pašvaldības iesniegtā projekta „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošās 
teritorijas infrastruktūras sakārtošana” Projekts paredz Jaunceltnes un Sprīdīša ielas 
posmu rekonstrukciju, Maurēnu ielas izbūvi, pie šīm ielām atrodošā pilsētas dzīvojamā 
rajona iekšpagalmu, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un ielu apgaismojuma 
sakārtošanu, kā arī teritoriju ierīkošanu un labiekārtošanu iedzīvotāju atpūtai. Projekta 
mērķis ir veicot pieejamības un pievilcības veicinošus pasākumus, kuri vērsti uz vides 
un satiksmes infrastruktūras attīstību un izveidi, nodrošināt Aizkraukles pilsētas kā 
reģiona centra izaugsmi un konkurētspēju, atbilstoši Aizkraukles novada integrētās 
attīstības programmai 2008.-2014.gadiem, kas ir realizējams 

 turpinot uzņēmejdarbības attīstībai atbilstošas pilsētvides 
izveidošanu; 

 veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos pilsētā; 
 pilnveidojot reģiona iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu 

kvalitāti un apjomu; 
 paaugstinot izmaksu efektivitāti pilsētas infrastruktūras 

uzturēšanai. 
Projekta realizācijai nepieciešamās kopējās indikatīvās izmaksas 2 968 750 LVL. 

2011.gadā ERAF atbalstītās aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūra” 
tiks uzbūvēta sporta zāle Aizkraukles pilsētas pirmskolas izglītības iestādē „Zīlīte”. 
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5.1. Paredzamie notikumi, riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt 
pašvaldības darbību nākotnē. 

 
Aizkraukles novada pašvaldības darbību nākotnē būtiski var ietekmēt ekonomiskā 

un finanšu krīze valstī, kuras rezultātā būtiski samazinās pašvaldības nodokļu 
ieņēmumi radot apdraudējumu pašvaldības spējām nodrošināt likumā noteiktās 
autonomās funkcijas, iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu apjomu un kvalitāti un 
radīt iedzīvotāju neapmierinātību ar pašvaldības darbu. Samazinoties iedzīvotāju 
maksātspējai, ņemot vērā pašvaldības prognozējamos ierobežotos līdzekļus sociālajai 
palīdzībai, var tikt apdraudēta komunālo pakalpojumu (siltumapgāde, ūdensapgāde, 
ēku apsaimniekošana u.c.) sniedzēju uzņēmumu finansiālais stāvoklis un 
funkcionalitāte. 

Negatīvu iespaidu uz pašvaldības rīcībspēju var atstāt gaidāmais elektroenerģijas 
tarifu pieaugums. Plānojot 2011.gada budžetu izdevumu pieaugums apmaksai par 
izmantoto elektroenerģiju netika paredzēts, tāpēc šāds pieaugums atstās negatīvu 
ietekmi uz budžetu un pašvaldības spēju nodrošināt likumā noteiktās autonomās 
funkcijas. 

Turpina samazināties finansējums valsts deleģēto funkciju veikšanai. Valsts 
mērķdotācijas līdzekļu apjoms pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai salīdzinot ar 
2008.gadu ir samazinājies vairāk kā 2,5 reizes. 2011.gadā pašvaldības ielu un ceļu 
uzturēšanai tiks novirzīti iepriekšējos periodos ielu kapitālā remonta vajadzībām 
uzkrātie līdzekļi, taču turpmāk ar vairākkārt samazināto finansējumu būs grūti 
nodrošināt atbilstošu brauktuvju seguma kvalitāti un uzturēšanu. 

Padziļinoties ekonomiskajai krīzei pašvaldībai rodas grūtības ar savā īpašumā esošo 
ēku uzturēšanu. Arvien vairāk nomnieki atsakās no iepriekš iznomātajām telpām, tā 
samazinot pašvaldības ieņēmumus no īpašuma iznomāšanas, kuri būtu novirzāmi šo 
īpašumu uzturēšanai. 

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

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

 

 
Pašvaldības izpilddirektors E.Zēbergs 


