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1. VADĪBAS ZIŅOJUMS  

Jaunjelgavas novada domes 2011. gada pārskatam 

 
  Jaunjelgavas novada dome ir vietējā pašvaldība, kas ar vēlētas pārstāvniecības – domes 

un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un pašvaldības administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju intereses. 

  Jaunjelgavas novada dome darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, tās 

darbību nosaka Jaunjelgavas novada domes nolikums (2009. gada 24. jūlija Saistošie noteikumi 

nr. 2).  

   Jaunjelgavas novada dome veic vietējo pārvaldi sekojošās novadā ietilpstošās teritoriālās 

vienībās: Jaunjelgavas pilsētā un  Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un 

Sunākstes pagastos. Dome sastāv no 15 deputātiem un ir izveidotas 3 komitejas: Finanšu 

komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja un Sociālo jautājumu komiteja. 

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

    Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvā iestāde – „Jaunjelgavas novada Dome”, 

kuras padotībā ir šādas iestādes: 

                     1. Jaunjelgavas vidusskola. 

2. Jaunjelgavas pirmskolas izglītības iestāde „Atvasīte”. 

3. Jaunjelgavas novada Sociālais dienests (ar struktūrvienību Sociālās aprūpes un 

krīzes centrs). 

          4. Daudzeses pagasta pārvalde, kuras padotībā ir šādas iestādes: 

           - Daudzeses pagasta pamatskola; 

           - Daudzeses pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”; 

 un tās sastāvā esošās  struktūrvienības: 

   -  Daudzeses pagasta bibliotēka; 

   -  Daudzeses pagasta kultūras nams; 

   -  Daudzeses pagasta komunālā nodaļa. 

          5. Sērenes pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības : 

   - Sērenes pagasta bibliotēka; 

   - Sērenes pagasta Tautas nams; 

  - Sērenes pagasta komunālā nodaļa. 

          6. Seces pagasta pārvalde, kuras padotībā ir šādas iestādes: 

     - Seces pagasta pamatskola; 

     - Seces pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Vasariņa”; 

un tās sastāvā esošas struktūrvienības: 

      - Seces pagasta Informācijas centrs; 

      - Seces pagasta bibliotēka; 

      - Seces pagasta kultūras nams; 

      - Seces pagasta dzīvokļu komunālā nodaļa. 

        7. Staburaga pagasta pārvalde, kuras sastāvā  ir sekojošas struktūrvienības: 

   - Staburaga pagasta bibliotēka; 

   - Staburaga pagasta komunālā nodaļa; 

  - Pētera Barisona memoriālais muzejs. 

  8. Sunākstes pagasta pārvalde, kuras padotībā ir šādas iestādes:  

-Sunākstes pagasta pamatskola; 

 un tās sastāvā esošas struktūrvienības: 

  -  Sunākstes pagasta bibliotēka; 

  - Sunākstes pagasta saieta nams; 

  - Sunākstes pagasta Sakaru centrs; 
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  -  Sunākstes pagasta komunālā nodaļa; 

                    -  Sunākstes pagasta sporta centrs. 

  9. Pašvaldības aģentūras “NAMS” un “ARITA”. 

 10.  Jaunjelgavas novada administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāvā ietilpst: 

9.1. novada izpilddirektors, kurš ir novada administratīvās iestādes vadītājs; 

9.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

9.3. Attīstības un projektu nodaļa; 

9.7. Kanceleja. 

Jaunjelgavas novada domes  sastāvā ir sekojošas struktūrvienības: 

 1) Jaunjelgavas novada Kultūras nams; 

2) Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka; 

3) Jaunjelgavas pilsētas Bērnu bibliotēka; 

4) Jaunjelgavas Informācijas centrs; 

          5) Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa. 

   Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvās iestādes – „Jaunjelgavas novada dome” 

pārraudzībā ir  Jaunjelgavas novada Bāriņtiesa. 

    Jaunjelgavas novada pašvaldības administrācija pilda Jaunjelgavas pilsētas un Jaunjelgavas 

pagasta kopīgas pārvaldes funkcijas.   

         

Domes darbība pārskata laikā 

 

2011. gadā notikušas 15 domes sēdes, no tām 3 – ārkārtas, 13 Finanšu komitejas sēdes, 

12 Sociālo jautājumu komitejas sēdes un 11 Izglītības un kultūras komitejas sēdes.  

Darbojās sekojošas komisijas: 

 Vēlēšanu komisija 2011. gadā organizēja Saeimas ārkārtas vēlēšanas, divas 

tautas nobalsošanas un parakstu vākšanas kampaņas. 

 Civilās aizsardzības komisija sanāca 1 sēdē, kurā apsprieda 

                        pavasara plūdu novēršanas pasākumus. 

 Administratīvā komisija  izskatīja 72 lietas: izteikti19 brīdinājumi, 36 

gadījumos uzlikti naudas sodi par kopējo summu 1640 lati, komisija rīkojusi 

19 profilaktiskos reidus. Trīs gadījumos nepilngadīgajiem piemērots 

audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis brīdinājuma veidā. 10 lietvedības 

izbeigtas, 3 pārsūtītas izskatīšanai dzīves vietā, 1 lieta pārsūtīta izskatīšanai 

pārkāpuma vietā. 

 Dzīvokļu komisija 8 sēdēs izskatījusi 58 iedzīvotāju iesniegumus. Novada 

uzskaitē dzīvokļa palīdzības saņemšanai kopā reģistrētas no jauna 35 

personas. 2011. gadā piešķirti 17 pašvaldības dzīvokļi: ārkārtas situācijā 2 

dzīvokļi Jaunjelgavā, 3 dzīvokļi piešķirti ģimenēm, kurām ir tiesības saņemt 

palīdzību pirmām kārtām, tajā skaitā 2 bāreņiem un 1 daudzbērnu ģimenei. 

Vispārējā kārtā piešķirti 12 dzīvokļi.: Jaunjelgavas pilsētā – 3, Daudzeses 

pagastā – 2, Seces pagastā – 4, Sērenes pagastā – 1.  

 Iepirkumu komisija organizēja 22 pašvaldības iepirkumus. 

       Domē darbojās arī Apbalvošanas komisija, Administratīvo aktu strīdus komisija, Arhīva 

ekspertu komisija, Zemes komisija, Koku ciršanas komisija un Licencēšanas komisija. 

Jaunjelgavas novada dome ir dalībniece biedrībās „Latvijas pašvaldību savienība”,  

„Daugavas savienība” un “Aizkraukles rajona partnerība, tai ir kapitāldaļas uzņēmumos SIA 

„Vidusdaugavas SPAAO” un A/S „Aizkraukles banka”. Efektīvākas darbības nodrošināšanai 

Jaunjelgavas novada dome ir deleģējusi sekojošas funkcijas citām pašvaldībām, piedaloties 

kopīgu iestāžu uzturēšanā: izglītības metodiskās vadības un pasākumu organizēšanai – 

Aizkraukles novada domes Izglītības pārvaldei, būvniecības pārraudzībai – Kokneses novada 
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pašvaldību apvienotajai būvvaldei, profesionālās ievirzes sporta izglītībai – Aizkraukles novada 

sporta skolai, bibliotēku metodiskajai vadībai – Aizkraukles pilsētas reģionālajai bibliotēkai. 

Jaunjelgavas pilsētā darbojas Aizkraukles mākslas skolas filiāle – klase, kuras  

uzturēšanā piedalās Jaunjelgavas novada dome. 

 

Ekonomiskā situācija 

Jaunjelgavas novada attīstību un vietu citu novadu vidū raksturo pētījums „Reģionu 

attīstība Latvijā, 2010”. Pats svarīgākais rādītājs - teritorijas attīstības indekss, kuru aprēķina, 

ņemot vērā iedzīvotāju skaita izmaiņas, demogrāfisko slodzi (bērnu un pensijas vecuma 

iedzīvotāju attiecība pret darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem), iedzīvotāju ienākumu nodokļa 

ieņēmumus uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā un bezdarba līmeni, Jaunjelgavas novadam 

ir negatīvs, pie kam tas neuzlabojas pret iepriekšējo gadu. Iemesls ir iedzīvotāju skaita 

samazināšanās un zemā nodarbinātība. Pēc 2010. gada datiem Jaunjelgavas novads ir 52. vietā 

pēc teritorijas attīstības indeksa (110 novadu vidū). Novada rangs ir nedaudz uzlabojies: 2009. g. 

– 59. pozīcija, 2008. g. – 54. Pašvaldībai vislielākās grūtības sagādā divu galveno problēmu 

risināšana: demogrāfiskā situācija un nodarbinātība. Jaunjelgavas novadā ir izveidojusies 

nelabvēlīga iedzīvotāju vecuma struktūra – iedzīvotāju īpatsvars virs darbaspējīgā vecuma ir 

lielāks par iedzīvotāju īpatsvaru līdz darbaspējīgam vecumam un ir pārsniedzis 20%. Iedzīvotāju 

dabīgais pieaugums ir „mīnus”  8,7 (vidēji valstī „–” 4,7) 

    Bezdarba līmenis ir samazinājies līdz 11% līmenim, 2011. gada decembrī Jaunjelgavas 

novadā bija 482 bezdarbnieki.  

   2011. gadā tika pabeigta valsts autoceļa Aizkraukle – Jēkabpils rekonstrukcija novada 

teritorijā. 

   Uzņēmējdarbības jomā 2011. gadā no jauna ir radīti pakalpojumi tūrismam un atpūtai, 

piemēram, šautuve Sērenes pagastā, kā arī autoserviss Seces pagastā  un citi pakalpojumi.  

2011. gadā Jaunjelgavas novadā būvvalde ir izsniegusi 31 būvatļauju un darbībā nodotas 

20 būves, no tām 10 ģimenes mājas un 3 ražošanas objekti.   

 

Jaunjelgavas novada domes budžets 

2011. gada budžets ir izpildīts 4 446 246 latu apjomā pamatbudžeta izdevumos, 

speciālais budžeta izdevumi bija 173 680 Ls (dabas resursu nodoklis – 64962, ceļu fonda līdzekļi 

– 107613, citi ieņēmumi – 1105), saņemti dāvinājumi un ziedojumi 1945 latu apmērā. Budžetā 

bija plānota lielāka, t. i. ātrāka ES struktūrfondu apguve. 

 

 Būtiskākie notikumi un iestāžu darbība pārskata gadā 

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 2011. gadā ir reģistrējusi 10 laulības, 31 

jaundzumušo un 106 miršanas gadījumus.  

   Jaunjelgavas novadā darbojas 7 izglītības iestādes: Jaunjelgavas vidusskola ar 207 

audzēkņiem, Daudzeses pamatskola – 94 audzēkņi, Seces pamatskola – 134 skolēni, Sunākstes 

pamatskola – 64 skolēni (kopā ar 5 un 6 gadu vecuma apmācāmajiem), Jaunjelgavas pirmsskolas 

izglītības iestāde „Atvasīte” - 107 audzēkņi, Seces PII „Vasariņa” – 35 un Daudzeses PII 

„Čiekuriņš” – 34 audzēkņi. Jaunjelgavas vidusskolā 2011. gadā   tika veikti ēkas remontdarbi: 

internāta dušas telpu un dzīvojamo telpu, skolas gaiteņa remonts, informātikas kabineta 

rekonstrukcija, siltumapgādes sistēmas uzlabojumi. Daudzeses pamatskolai iegādāts jauns 

skolēnu autobuss Reģionālās attīstības aģentūras programmā, veikts internāta telpu remounts. 

Seces pamatskolā un bērnudārzā tika veikts telpu remonts, elektroinstalācijas uzlabojumi. Kopš 

marta mēneša pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumu bērnudārzos un 5 un 6 gadu vecuma 

bērniem Sunākstes pamatskolā. 

    Jaunjelgavas novadā darbojas 7 bibliotēkas un 6 klubu iestādes. 2011. gada  novembrī 

darbību uzsāka Staburaga pagasta saieta nams “Vīgante”. Novada iedzīvotājiem ir iespēja 

dziedāt sieviešu korī „ Daudzeva” Daudzeses pagastā un jauniešu Raibajā korī Jaunjelgavā. 

Raibais koris 2011.gadā pabijis arī braucienā uz Stokholmu, kur dziedājis Ziemassvētku 
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programmu. Novadā darbojas 4 bērnu popgrupas - 2 Secē un 2 jaundibinātas Jaunjelgavā. Prieks, 

ka Jaunjelgavas kolektīva vadītāja Una Arbidāne, Jaunjelgavas vidusskolas absolvente, 

atgriezusies pēc mācībām dzimtajā pilsētā. Darbu Jaunjelgavas kultūras namā atsācis 

amatierteātris. Ir bijusi pirmizrāde T. Bangas lugai „ Septiņas vecmeitas” , trupa aktīvi brauc 

viesizrādēs pa novadu. Izrādi skatītāju vērtējumam nodevis arī Seces amatierteātris, kurš arī  

savu sniegumu piedāvā kaimiņu novadiem. 

No jauna radies folkloras ansamblis „ Lauce” Seces pagasta kultūras namā, un darbojas 

sieviešu vokālais ansamblis Sunākstē un vokālais ansamblis „ Sudjba” Jaunjelgavas kultūras 

namā. Novadā ir 3 līnijdeju kolektīvi un 1 senioru dāmu deju kolektīvs „ Vīzija”. Aktīvi bērni un 

jaunieši dejo tautiskās dejas – 6 tautas deju kolektīvi darbojas pie kultūras iestādēm, pārējie 

skolās, kā interešu izglītības kolektīvi. 

   Lielākie novada kultūras pasākumi ir tradicionāli, tradīcijas 2012 gadā noteikti mainīsies, 

jo tiks nodota ekspluatācijā jaunā pilsētas estrāde Jaunjelgavā. Staburaga pagasta Vīgantes parkā 

notika II novada  Tautas mākslas svētki, Jaunjelgavas novada „Labās zvaigznes” godināšana, 

mazo vokālistu konkurs „Cālis ”, bērnu un jauniešu mūzikas festivāls „Draugi”, radušies arī 

jauni pasākumi - Senioru dāmu deju kolektīvu festivāls „ Jasmīnziedu skurbumā” un Vecpilsētas 

svētki augusta sākumā. 

   Jaunjelgavas novada bāriņtiesa 2011. gadā ir pieņēmusi 61 lēmumu, tajā skaitā 4 

vienpersoniskus. Bērnu aprūpes tiesības atņemtas 6 personām par 7 bērniem. Pieņemti lēmumi 

par ārpusģimenes aprūpi 9 bērniem (aizbildnībā -1, institūcijās – un uadžuģimenē -2). Kopā 

ārpusģimenes aprūpē novadā atrodas 39 bērns uz 31.12.2011. (aizbildnībā 23, iestādēs – 14, 

audžuģimenē -2). Aizgādnībā atrodas 7 personas. Novadā ir viena audžuģimene. 11 bērniem ir 

atjaunotas aprūpes tiesības. Ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 4 personām un 4 

bērniem. Novadā ir 20 aizbildņi. Kopējais lietu skaits bāriņtiesā 31. decembrī (aktīvās ) ir 97. 

   Sociālās palīdzības apjoms 2011. gadā bija 191202 lati. Sociālais dienests ir izskatījis 

1882 iesniegumus un pieņēmis lēmumus par sociālās palīdzības sniegšanu 2275 personām 726 

ģimenēs. Iedzīvotājiem tika sniegti sekojoši pabalsti: garantētā minimālā ienākuma pabalsts 449 

ģimenēm par 70037 Ls, dzīvokļa pabalsts 338 ģimenēm par 16900 Ls, ēdināšanas pabalsts   

skolās – 133 audzēkņiem par Ls 13314, veselības aprūpes pabalsts 433 personām par 11543 Ls, 

pabalsts obligātajai izglītībai (uzsākot mācības) 90  personām par 1290 latiem, ārkārtas 

vienreizēji pabalsti – 94 gadījumi par 7816 Ls, sociālās garantijas 14 bāreņiem Ls 6885 apmērā, 

bērnu namu – patversmju pakalpojumu apmaksai – Ls 15153 (12 bērniem), pansionātu apmaksai 

– Ls 29372 par 21 personu, sociālās rehabilitācijas apmaksai – Ls 500 par 5 personām. Novadā 

tika realizēts projekts Darba praktizēšanas iemaņu uzturēšanai un iegūšanai ar stipendiju 510 

personām par Ls 112878. 

  

  Nozīmīgākie pašvaldības realizētie infrastruktūras attīstības projekti 2011. gadā: 

- Daugavas krasta labiekārtošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma aktivitātēm 

Jaunjelgavā, 1. kārta ; 

- Seces ciema ūdenssaimniecības attīstība; 

- Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Sunākstes pagastā; 

- Staburaga pagasta saieta nama būvniecība; 

- Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Jaunjelgavā; 

Tika uzsākta ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtas realizācija Jaunjelgavā. 

 

Realizācijas sagatavošanas vai uzsākšanas stadijā ir sekojoši nozīmīgi projekti: 

 Jaunjelgavas pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta turpinājums; 

 Tranzīta maršrutu ielu: Jelgavas, Rīgas, Jēkabpils un Brīvības  rekonstrukcija 

Jaunjelgavā; 

 Seces ciema labiekārtošana - būvdarbi rekreācijas pakalpojumu nodrošināšanai; 

 Daudzeses pagasta Saieta nama rekonstrukcija; 

 Izglītības iestāžu informatizācija; 
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 Liepu parka rekonstrukcija Jaunjelgavā, 

 Atkritumu izgāztuvju rekultivācija Daudzeses un Sunākstes pagastos; 

 Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde; 

 Ūdenssaimniecības rekonstrukcija Sunākstes pagastā; 

 Ūdenssaimniecības attīstība Daudzeses pagastā; 

 Jaunjelgavas pilsētas Vecpilsētas parka rekonstrukcija. 

 

Jaunjelgavas novada domes plāni nākotnē 

   Turpmāko gadu laikā pašvaldībai jāizmanto vēsturiskā mantojuma un dabas resursi, 

veidojot un attīstot novada tūrisma produktu, iespējas atpūtai un tūrisma aktivitātēm. Staburaga 

pagasta Saieta namā plānots iekārtot Tūrisma informačijas punktu. Jaunjelgavas pilsētas 

vēsturiskais centrs ir valsts aizsardzībā kā pilsētbūvniecības piemineklis, tā koka apbūves 

saglabāšanai un aizsardzībai ir jaīesaista īpašnieki un pašvaldības struktūras. Novada vēstures un 

kultūras mantojuma saglabāšanai jāveido novada muzejs. 

   Jaunjelgavas pilsētā ir nepieciešams dienas centrs senioriem, bērniem un jauniešiem, 

personām ar garīgām un uzvedības problēmām. Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas telpas 

nepieciešams paplašināt, pārceļot uz citām telpās Informācijas centru vai atrodot piemērotas 

telpas bibliotēkai. Jāturpina novada kultūras nama atjaunošana. 

  Neatliekama ir novada pašvaldības ceļu atjaunošana un uzlabošana, nepieciešama jauna 

tilta būvniecība Daudzeses pagastā. 

    No pārskata sagatavošanas dienas līdz šim laikam nav radušies būtiski apstākļi vai 

notikumi, kas varētu ietekmēt finansu pārskata novērtējumu. 

 

 

 Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs  Guntis Libeks 
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2. ĪSS JAUNJELGAVAS NOVADA RAKSTUROJUMS 

 
 

  

 Ģeogrāfiski Jaunjelgavas novads atrodas Latvijas dienvidos, Zemgales plānošanas 

reģionā, vidēji 100 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, iekļaujas bijušā Aizkraukles rajona 

centra daļā gar Daugavas kreiso krastu. Novads izveidots 2009.gadā, apvienojoties Jaunjelgavas 

pilsētai ar lauku teritoriju un bijušā Aizkraukles rajona Seces, Sērenes, Staburaga, Daudzeses un 

Sunākstes pagastam. 

 Jaunjelgavas novada platība ir 685 km². Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meža 

zemes – 41 582 ha (60,7%), otras lielākās zemes platības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes- 

17393 ha (25,4%), ūdeņi aizņem 2535 ha (3,7%), bet pārējās zemes – 6957 ha (10,2%). 

 

Mežs
61%

Lauksaimniecības 
zemes
25%

Ūdeņi
4%

Pārējā zeme
10%

Novada teritorija (%)

 
Saskaņā ar provizoriskiem tautas skaitīšanas datiem, uz 01.01.2012 Jaunjelgavas novada 

bija 5794 iedzīvotāji.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/2009
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunjelgava
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pils%C4%93ta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunjelgavas_lauku_teritorija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Aizkraukles_rajons
http://lv.wikipedia.org/wiki/Seces_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93renes_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Staburaga_pagasts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sun%C4%81kstes_pagasts
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Pēc nacionālā sastāva lielākā daļa iedzīvotāju ir latvieši – 5219 (79,9%); tālāk seko: 

krievi 796 (12,2%); baltkrievi 151 ( 2,3%); lietuvieši 148 (2,3%); ukraiņi 80 (1,2%); pārējās 

tautības 142 (2,2%). 

 

 
 

Dalījums pēc iedzīvotāju vecuma grupām: līdz darbspējas vecumam – 886 (13,6%); 

darbspējas vecumā – 4337 (66,4%); virs darbspējas vecuma – 1313 (20%). 

Jaunjelgavas novadā ir viena pilsēta – Jaunjelgava – ar 2392 iedzīvotājiem, pārējie 

iedzīvotāji izvietojušies 5 pagastu teritorijās. Vismazākais iedzīvotāju skaits ir Staburaga 

pagastā- 455. Attiecīgi novadā pilsētas iedzīvotāju īpatsvars ir 36,3%, bet lauku iedzīvotāju 

īpatsvars ir 63,7%. Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā uz kvadrātkilometru ir 9,64 cilvēki. 

3. NOVADA DOMES STRUKTŪRA UN FUNKCIJAS 
 

Jaunjelgavas novada padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”. Jaunjelgavas novada dome ir vietējā pašvaldība, kas ar vēlētas pārstāvniecības – 

domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un pašvaldības administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajai teritorijai ir šāds iedalījums: 

 Jaunjelgavas pilsēta; 

  Jaunjelgavas pagasts; 

 Daudzeses pagasts; 

 Seces pagasts; 

 Sērenes pagasts; 
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 Staburaga pagasts; 

 Sunākstes pagasts. 

 

Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Jaunjelgavas pilsēta.  

  Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta dome, kas pieņem lēmumus, 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši 

kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

izlietojumu.   

Jaunjelgavas novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumam sastāv no piecpadsmit deputātiem.  

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēlējusi: 

 finanšu komiteju 12 domes deputātu sastāvā; 

 izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 domes deputātu sastāvā; 

 sociālo jautājumu komiteju 6 domes deputātu sastāvā. 

Pašvaldības pārvaldes struktūra 

 

Padomes pastāvīgo, deleģēto un pagaidu funkciju izpildei Jaunjelgavas novadā ir 

sekojošas iestādes: 

1. Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvā iestāde – Jaunjelgavas novada dome, 

kuras padotībā ir iestādes: 

1.1. Jaunjelgavas vidusskola; 

1.2. Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”; 

1.3. Jaunjelgavas novada sociālais dienests (struktūrvienība: Sociālās  aprūpes un  

krīzes centrs „Vīgante”). 

 un tās sastāvā esošas  struktūrvienības: 

 1.4. Jaunjelgavas novada kultūras nams; 

1.5. Jaunjelgavas bibliotēka; 

1.6. Jaunjelgavas bērnu bibliotēka; 

1.7. Jaunjelgavas Informācijas centrs. 

 

2. Jaunjelgavas novada domes pārraudzībā ir iestādes: 
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 2.1. Jaunjelgavas novada bāriņtiesa. 

un tās sastāvā esošas struktūrvienības: 

 Jaunjelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa. 

 

3. Daudzeses pagasta pārvalde, kuras padotībā ir iestādes: 

 3.1. Daudzeses pagasta pamatskola; 

 3.2. Daudzeses pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”; 

 un tās sastāvā esošas struktūrvienības: 

 3.3. Daudzeses pagasta bibliotēka; 

 3.4. Daudzeses pagasta kultūras nams; 

 3.5. Daudzeses pagasta komunālā nodaļa. 

  

4. Sērenes pagasta pārvalde, kuras padotībā atrodas tās sastāvā esošas  struktūrvienības : 

 4.1. Sērenes pagasta bibliotēka; 

 4.2. Sērenes pagasta kultūras nams; 

 4.3. Sērenes pagasta komunālā nodaļa. 

 

 

5. Seces pagasta pārvalde, kuras padotībā ir iestādes: 

 5.1. Seces pagasta pamatskola; 

 5.2. Seces pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Vasariņa”; 

un tās sastāvā esošas  struktūrvienības: 

 5.3. Seces pagasta Informācijas centrs; 

 5.4. Seces pagasta bibliotēka; 

 5.5. Seces pagasta kultūras nams; 

 5.6. Seces pagasta dzīvokļu un komunālā nodaļa. 

 

6. Staburaga pagasta pārvalde, kuras padotībā ir tās sastāvā esošas  struktūrvienības: 

 6.1. Staburaga pagasta bibliotēka; 

 6.2. Staburaga pagasta komunālā nodaļa; 

 6.3. P. Barisona memoriālais muzejs. 

 

7.Sunākstes pagasta pārvalde, kuras padotībā ir iestādes:  

7.1. Sunākstes pagasta pamatskola; 

 un tās sastāvā esošas  struktūrvienības: 
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  7.2. Sunākstes pagasta bibliotēka; 

  7.3. Sunākstes pagasta saieta nams; 

  7.4. Sunākstes pagasta Sakaru centrs; 

  7.5. Sunākstes pagasta komunālā nodaļa; 

  7.6. Sunākstes pagasta sporta centrs. 

 

Jaunjelgavas novada administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, Jaunjelgavas novada 

administrācijas sastāvs: 

 

1. Novada pašvaldības izpilddirektors, kurš ir novada administratīvās iestādes vadītājs; 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

3. Attīstības un projektu nodaļa; 

4. Kanceleja;    

5. Sporta koordinators. 

 

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas  nodaļu darbības 

reglamenta pamata, administrācijas darbinieki savus amata pienākumus pilda saskaņā ar 

Jaunjelgavas novada domes apstiprinātām amata instrukcijām. 

 

 Pašvaldības iestādes un struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz Jaunjelgavas novada 

domes apstiprinātu nolikumu pamata. 

Pašvaldības domes padotībā ir: 

-  Jaunjelgavas novada pašvaldības aģentūra „Nams”; 

- Jaunjelgavas novada pašvaldības aģentūra „Arita”. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās 

nodrošina: 

1. Jaunjelgavas pilsētā un Jaunjelgavas pagastā – administratīvā iestāde “Jaunjelgavas 

novada dome”; 

2. Daudzeses pagastā – Daudzeses pagasta pārvalde; 

3. Seces pagastā – Seces pagasta pārvalde; 

4. Sērenes pagastā – Sērenes pagasta pārvalde; 

5. Staburaga pagastā – Staburaga pagasta pārvalde; 

6. Sunākstes pagastā – Sunākstes pagasta pārvalde. 
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 Pagastu pārvalžu vadītāji ir padoti Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas: 

1. vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā; 

2. administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā; 

3. dzīvokļu jautājumu komisiju 5 locekļu sastāvā; 

4. iepirkumu komisiju 5 locekļu sastāvā; 

5. administratīvo aktu strīdu komisiju 5 locekļu sastāvā; 

 6. arhīva ekspertu komisija 3 locekļu sastāvā. 

 

Novada domes darbību nodrošina: 

 novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks; 

 novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Kurtišs; 

 novada domes izpilddirektors Jānis Dimitrijevs. 

Novada domes pieņemto lēmumu izpildi un tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina novada domes nodaļu, kā arī padomes iestāžu, statūtsabiedrību, 

pašvaldības aģentūru vadītāji un darbinieki. Domes darbu reglamentē padomes Nolikums, kas 

apstiprināts 2009.gada 24.jūlijā. Padomei nodoto un deleģēto funkciju pildīšanai, lai sagatavotu 

jautājumus izskatīšanai rajona padomes sēdēs, ir izveidotas komitejas un komisijas. 

 

Komitejas 

1.Finanšu pastāvīgā komitejā darbojas: 

Guntis Libeks –  komitejas priekšsēdētājs, 

Arta Ivanova, 

Lauma Mīlīga, 

Voldemārs Kurtišs, 

Ilona Bartkeviča, 

Gundega Vēvere, 

Valdis Puida, 

Guntis Jankovskis, 

Gundars Stahovskis, 

Ilmārs Gūtmanis, 

Gatis Spūlis, 

Iveta Ločmele, 

Larisa Dinvalde, 

Gunārs Ločmelis. 
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Domes Finanšu pastāvīgā komiteja izveidota, lai risinātu pašvaldības sociāli ekonomiskās 

problēmas un jautājumus, lai finansu resursus sadalītu un novirzītu atbilstoši attiecīgā budžeta 

gada prioritātēm un pašvaldības sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvajām programmām. 

 

2. Sociālo jautājumu pastāvīgā komitejā darbojas: 
 

Ilona Bartkeviča – komitejas priekšsēdētāja, 

Guntis Libeks, 

Gundega Vēvere, 

Iveta Ločmele, 

Guntis Jankovskis, 

Pārsla Kursīte. 

 

Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja risina sociālās palīdzības un veselības aprūpes 

jautājumus pašvaldībā. 

  

 

3. Kultūras un izglītības jautājumu pastāvīgā komitejā darbojas: 
 

Gunārs Ločmelis – komitejas priekšsēdētājs, 

Lauma Mīlīga, 

Gatis Spūlis, 

Larisa Dinvalde, 

Valdis Puida, 

Voldemārs Kurtišs, 

Arta Ivanova. 

 

Kultūras un izglītības jautājumu pastāvīgā komiteja izveidota, lai risinātu izglītības, 

kultūras un sporta jautājumus pašvaldībā. Komiteja kontrolē pašvaldības kultūras un izglītības 

iestāžu darbu, piešķirto finansu līdzekļu izmantošanas lietderību, mantas apsaimniekošanu. 

 

Komisijas 

1.Licencēšanas komisija: 

         Jānis Dimitrijevs   –   komisijas priekšsēdētājs, 

                                               Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors; 

  

        Aivars Strazdiņš  – komisijas priekšsēdētāja vietnieks, 

                                                     Sērenes pagasta pārvaldes vadītājs; 

  

        Rudīte Lauriņa      -   komisijas locekle, 

                                                     Jaunjelgavas novada domes Kancelejas vadītāja; 

  

        Guntis Ozoliņš       -    komisijas loceklis, 

                                                     Daudzeses pagasta pārvaldes vadītājs; 
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        Gunārs Ločmelis    -    komisijas loceklis, 

                                                     Jaunjelgavas novada domes deputāts. 

 

2.Arhīvu ekspertu komisija: 

 Voldemārs Kurtišs – komisijas priekšsēdētājs, 

 

Guna Pudule,  

Aija Bražone.   

 3.Zemes komisija: 

 

Arvils Blūzmanis – komisijas priekšsēdētājs,  

Guntis Libeks, 

Guntis Jankovskis. 

 

4.Dzīvokļu komisija: 

 

Jānis Dimitrijevs – komisijas priekšsēdētājs,  

Ruta Legzdiņa, 

Guntis Ozoliņš, 

Ilona Bartkeviča, 

Maija Grāvleja. 

 

5.Administratīvā komisija: 

 

Voldemārs Kurtišs - komisijas priekšsēdētājs, 

Rudīte Lauriņa, 

Vilnis Rubiķis, 

Andris Vladjuščenkovs, 

Aivars Strazdiņš. 

Administratīvā komisija izskata administratīvo pārkāpumu lietas, saskaņā ar 

Administratīvā pārkāpuma kodeksu uzliek sodus, organizē reidus kopā ar policiju un citiem 

dienestiem. 

 

6.Iepirkumu komisija: 

 

Guntis Libeks - komisijas priekšsēdētājs, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs; 

Jānis Dimitrijevs -komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Jaunjelgavas novada pašvaldības 
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izpilddirektors; 

Sandra Rizga - komisijas locekle, Jaunjelgavas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

galvenā grāmatvede; 

Valdis Puida – komisijas loceklis,Jaunjelgavas novada deputāts; 

Gundega Vēvere – komisijas locekle,Jaunjelgavas novada deputāte. 

 

4. NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLĀ 

BUDŽETA IZPILDE 2011. GADĀ UN APSTIPRINĀTAIS 2012. 

GADA BUDŽETS 

4.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 

Jaunjelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi kopā sastādīja: 

 2010.gadā- 4 032 423 Ls 

 2011.gadā –  3 292 866 Ls 

 Novada pamatbudžets 2012.gadam apstiprināts padomes sēdē 2012.gada 

23.februārī  : ieņēmumos – Ls 4 154 564 un izdevumos -  Ls  6 634 175. 

Novada pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji 

 
 

Ieņēmuma nosaukums 

 

2010.gada 

izpilde (Ls) 

 

2011.gada 

izpilde (Ls) 

 

2012.gada 

plānotie 

(Ls) 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

 

 

1 317 288 

 

1 317 348 

 

1 363 049 

 

Nekustamā īpašuma nodokļi 

 

 

129 204 

 

143 137 

 

216 140  

 

Nenodokļu ieņēmumi 

 

 

28 861 

 

27 722 

 

10 570 

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

 

356 659 

 

386 251 

 

393 564 

 

Transferti 

 

 

2 200 411 

 

1 418 408 

 

2 171 241 
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Saimnieciskā gada ieņēmumi kopā 

 

 

4 032 423 

 

 

3 292 866 

 

4 154 564 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo 2010.gadu, 2011.gadā ieņēmumi kopumā samazinājušies par Ls 

739557 (18.34%)  

tai skaitā, ieņēmumi palielinājušies no: 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa – Ls 60  

 Nekustamā īpašuma nodokļiem – Ls 13933  

 maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi  par Ls 29592 

 

Ieņēmumu kopsummas ir samazinājušās  

 Nenodokļu ieņēmumos  Ls 1139 

 Transfertiem – Ls 782003 

4.2. Pamatbudžeta izdevumi 

Jaunjelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā sastādīja: 

 2010.gadā sastādīja 3 52 5461 Ls 

 2011.gadā sastādīja Ls 4 446246 

Novada pamatbudžeta izdevumu rādītāji 

 

Izdevumu nosaukums 

 

2010.gada 

izpilde 

 

2011.gada 

izpilde   (Ls) 

 

2012.gada 

plānotie   

(Ls) 

 

Pārvalde 

 

 

629 842 

 

431 044 

 

433 099 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

 

 

 27 213 

 

32 418 

 

 41 980 

 

Ekonomiskā darbība 

 

 

807 391 

 

601 548 

 

396 663 

 

Vides aizsardzība 

 

 

 48 105 

 

242 311 

 

29 699 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

 

 353 203 

 

1 081 028 

 

3 472 652 
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apsaimniekošana 

 

Atpūta, kultūra, reliģija 

 

 

 250 769 

 

606 305 

 

807 942 

 

Izglītība 

 

 

 986 820 

 

1 024 109 

 

1 064 180 

 

Sociālā aizsardzība 

 

 

  422 118 

 

427 483 

 

387 960 

 

Saimnieciskā gada izdevumi kopā 

 

 

3 525 461 

 

4 446 246 

 

6 634 175 

 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo  2010.gadu izdevumi 2011.gadā kopsummā palielinājušies par 

920785 Ls (20.70%) 

 Sabiedriskās kārtības un drošības sfērā – Ls 5205 

 Vides aizsardzības sfērā – Ls 194206 

 Izglītībā – Ls 811201 Ls  

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā - Ls 727825  

 Atpūtas, kultūras, reliģijas sfērā - Ls 355536 

 Izglītība - Ls 37289 

 Sociālā aizsardzība  - Ls 5365 

Samazinājušies  

 Pārvalde  - Ls 198798 

 Ekonomiskā darbība – Ls 205843 

 

Izdevumu nosaukums 

 

% SADALĪJUMS 

 

2011.gada izpilde   (Ls) 

 

Pārvalde 

 

 

9.69 

 

431 044 

 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

 

 

0.73 

 

32 418 

 

Ekonomiskā darbība 

 

 

13.53 

 

601 548 

 

Vides aizsardzība 

 

 

5.45 

 

242 311 

 

Pašvaldības teritoriju un 

 

24.31 

 

1 081 028 
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mājokļu apsaimniekošana 

 

Atpūta, kultūra, reliģija 

 

 

13.64 

 

606 305 

 

Izglītība 

 

 

23.03 

 

1 024 109 

 

Sociālā aizsardzība 

 

 

9.61 

 

427 483 

 

Saimnieciskā gada 

izdevumi kopā 

 

 

100 

 

4 446 246 

 

4.3. Speciālais budžets 

 
2011.gada speciālā budžeta izpilde 

  

IEŅĒMUMI 

Rādītāju nosaukums 2010.gada 

izpilde (Ls) 

2011ada izpilde 

(Ls) 

2012.gada 

plānotie ( Ls) 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 85596 99886 67542 

Dabas resursu nodoklis 34277 64962 40200 

Pārējie speciālā budžeta 

līdzekļi 

 

31809 

 

8832 

 

260 

    

KOPĀ 151682 173680 108002 

 

IZDEVUMI 

Rādītāju nosaukums 2010.gada 

izpilde (Ls) 

2011.gada 

izpilde 

(Ls) 

2012.gada 

plāns  (Ls) 

 

Vispārējie vadības dienesti   5522 

Ekonomiskā darbība 67501 55964 48641 

Vides aizsardzība 6211 10444 2130 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

100968 105912 81163 

    

KOPĀ 174680 172320 137456 

Naudas līdzekļu atlikums 

perioda beigās  

96615 97975 68521 

 

 

 

 4.4. Parādi un saistības 
 

 Kopējās Jaunjelgavas novada pašvaldības saistības uz 31.12.2011 sastāda Ls 1  852508 , 

t.sk.: 

 Ilgtermiņa aizņēmumi no valsts kases – Ls 1 850 257; 
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 Ilgtermiņa finanšu līzings – Ls 2251. 

 

Galvojums Valsts kasei par SA poligona ‘’Dziļā vāda’’ būvniecība Mežāres pagastā 

Krustpils novadā  13450 Ls 

 

Īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā 

 
 

Īpašuma 

raksturojums 

 

Kopējā īpašuma, kas 

jāreģistrē 

Zemesgrāmatā, 

vērtība bilancē 

 

Ierakstīts 

Zemesgrāmatā 

(apjoms – Ls) 

Nav ierakstīts 

Zemesgrāmatā 

(apjoms- Ls) 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 

Zeme 

 

689 703 
 

776 967 
313 853 277 526 375 850  499 441 

 

Ēkas 

 

2 114 110 2 680 608 

 

1 297 159 

  

2 462 546 816 951  218 062 

 

Būves 

 

1 436 134 1 046 654 40 409  1951 1 395 725  1 044 703 

 

Dzīvokļi 

 

258 804 263 000 231 407  226 615 27 397  36385 

 

Kopā: 

 

4 498751 4 767 229 1 882 828  2 968 638 2 615 923  1 798 591 

Avots: Jaunjelgavas novada domes 2010.gada pārskats (veidlapa nr.5.”Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi”). 
 

Pašvaldībai piederošās zemes veids un apjoms 2009.-2010.gads 

 
 

Īpašuma veids 

 

2010 

Apjoms (ha) 

2011 

Apjoms 

(ha) 

 

Zeme 

 

2423.07 2376.09 

 

Mežaudzes 

 

221.9 244.50 

 

Karjeri 

 

17,2 17,2 

 

Kopā: 

 

 

2662.17 

 

2 637.79 

Avots: Jaunjelgavas novada domes 2010.gada pārskats (veidlapa nr.5.”Paskaidrojums par bilancē norādīto zemi”). 
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5. Novada kapitāla vērtība un tā izmaiņas 

 

 Uz 

01.01.2011(Ls) 
 Uz  

31.12.2011(Ls) 
 

SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” 

 Bez 

atlīdzības 

saņemts 

0 5,3% 

A/s „Aizkraukles 

bankas” (akcijas 

30gb.) 

1 500  1 500 - 

 
Avots: Jaunjelgavas novada domes 2010.gada pārskats (veidlapa nr.7.1.”Pārējās līdzdalības biržas ... pārskats”; 

veidlapa nr.7.4.”Finanšu ieguldījumu ..pārskats”). 

 

6. Jaunjelgavas novada pašvaldības 2011.gadā realizētie projekti  

Projekti, kuri pabeigti 2011.gadā: 

● Projekts „Sociālās aprūpes un krīzes centrs Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā” 

(2011); finansējuma avots - Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jaunjelgavas novada dome un 

valsts budžeta dotācija; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums - Ls 

105 027 / Ls 13 496; 

  

● Projekts „Jaunjelgavas novada kultūras nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija” (2010.-

2011.); finansējuma avots - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

un Jaunjelgavas novada dome; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums - 

Ls 46 285,75 / Ls 17596,23;,59; 

 

● Projekts „Staburaga pagasta saieta nama būvniecība” (2010.-2011.); finansējuma avots - 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Jaunjelgavas novada dome; 

kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums - Ls 196000,20 /Ls91000,20; 

 

● Projekts „Ēkas rekonstrukcija jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveidei 

Sunākstē” (2010.-2011.); finansējuma avots - Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai un Jaunjelgavas novada dome; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada 

domes līdzfinansējums - Ls 52 000,00 / Ls 19768,60; 

 

 

Projekti, kuru īstenošana turpinās 2012.gadā:  

 

● Projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā” (2010.-2013.);  

finansējuma avots – Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Jaunjelgavas novada dome; kopējās 

izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums – Ls 3 298 444,38/ Ls 420 551,76;  

 

● Projekts „Tūrisma objektu rekonstrukcija pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā 

centrā” (2010.-2012); finansējuma avots - Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Jaunjelgavas 

novada dome un valsts budžeta dotācija; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes 

līdzfinansējums - Ls 459 179,84 / Ls 149 731,33; 
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● Projeks „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Seces pagasta Seces ciemā” 

(2010.-2011.); finansējuma avots - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Jaunjelgavas novada 

dome; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums – Ls 220 372,53/ Ls 93 

334,25; 

 

● Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārta” (2010.-2012.); 

finansējuma avots – Eiropas savienības Kohēzijas fonds un Jaunjelgavas novada dome; kopējās 

izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums – Ls 798 600,00/ Ls 269 757,60; 

 

● Projekts „Jaunjelgavas novada teritorijas attīstības plānojuma izstrāde” (2010.-2012.); 

finansējuma avots – Eiropas Sociālais fonds; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes 

līdzfinansējums – Ls 24 700,14/ Ls 0; 

 

● Projekts „Speciālistu piesaiste Jaunjelgavas novadam” (2010.-2012.); finansējuma avots – 

Eiropas Sociālais fonds;  kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada domes līdzfinansējums – Ls 

18 500,00 / Ls 0; 

 

● Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” (2010.-2012.); finansējuma avots - Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds un valsts budžeta dotācija; kopējās izmaksas/ Jaunjelgavas novada 

domes līdzfinansējums - Ls 30 813,86 / 0; 

 

Projekti, kuru īstenošana tiks uzsākta 2012.gadā:  

● Projekts „Jaunjelgavas Vecpilsētas parka rekonstrukcija”, finasējuma avots Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programma 2007-2013 gadam/ Jaunjelgavas novada dome/ valsts budžets 

● Projekts „Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” (01.01.2012.-30.06.2012.); finansējuma avots -  

Eiropas Sociālais fonds; kopējās izmaksas Ls 18375,23.  
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7. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS 

PAR PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO DARBĪBU 
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8. DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ 

GADA PĀRSKATU 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME 

Lāčplēša ielā Nr.11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr. 90000020824 

tālrunis 651 33655, fakss 651 52352, E-pasts: dome@jaunjelgava.lv 

Norēķinu konts LV64 BATR 0051 2016 0360 0 AS GE MONEY BANK, kods BATRLV2X 

Jaunjelgavā 

AAppssttiipprriinnāāttii  
aarr  JJaauunnjjeellggaavvaass  nnoovvaaddaa  ddoommeess  22001111..  ggaaddaa  2244..  ffeebbrruuāārraa  

ssēēddeess  llēēmmuummuu  NNrr..  2277§§((pprroottookkoollss  NNrr..  33))  

  

SSaaiissttooššiiee  nnootteeiikkuummii  NNrr..  11  
Jaunjelgavā, 2011. gada 30. jūnijā 

  

„„PPaarr  JJaauunnjjeellggaavvaass  nnoovvaaddaa  ddoommeess  bbuuddžžeettuu  22001111..  ggaaddaamm  

uunn  22001100..  ggaaddaa  bbuuddžžeettaa  iizzppiillddii””  
 

 
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu,  

21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu 

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2) punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 

7.pantu, 10. – 12 pantiem, 15. panta pirmo daļu, 16. pantu, 17. panta pirmo daļu, likuma „Par 

budžeta un finanšu vadību” 6. pantu, 61. pantu, 7. pantu, 8. pantu, likuma „Par valsts budžetu 

2011. gadam” un ņemot vērā Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2011. 

gada 10. februāra atzinumu (lēmums Nr. 1§, protokols Nr.2), 
 
 

 1. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumus 

3 666 361 Ls apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

 

 2. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada pamatbudžeta budžeta 

izdevumus 6 133 495 Ls apmērā, nozaru un iestāžu sadalījumā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1, un 

Latvijas Republikas Valsts Kasei 2011. gadā atmaksājamo aizdevumu 85 318 Ls apmērā. 

 

 3. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 

sadalījumu Jaunjelgavas novada domes, tās padotības un pārraudzības struktūrvienību un 

iestāžu griezumā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

 

mailto:dome@jaunjelgava.lv
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 4. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu sadalījumu Jaunjelgavas novada pagastu pārvalžu griezumā, saskaņā ar 

pielikumu Nr. 3. 

 

 5. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes pamatbudžeta budžeta līdzekļu atlikumu 

2011. gada sākumā 928 705 Ls apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu 2011. gada beigās 

292 288 Ls apmērā. 

 

 6. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada pamatbudžeta ieņēmumu 

palielinājumu par 1 916 035 Ls, ņemot aizņēmumu no Valsts Kases ES projektu 

līdzfinansējumam un projektu realizēšanai. 

 

 7. Apstiprināt no valsts budžeta saņemto mērķdotāciju pedagogu, interešu izglītībā 

un piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 294 530 

Ls, saskaņā ar pielikumu Nr. 4. 

 

 8. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada speciālā budžeta ieņēmumus 

114 763 Ls apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 5. 

 

 9. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada speciālā budžeta izdevumus 

165 410 Ls apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 5. 

 

 10. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes 2011. gada speciālā budžeta un 

izdevumus apmērā, Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētās un pagastu pārvalžu 

griezumā, saskaņā ar pielikumu Nr. 6. 

 

 11. Apstiprināt Jaunjelgavas novada domes speciālā budžeta līdzekļu atlikumu 

2011.gada sākumā 96 615 Ls apmērā, speciālā budžeta līdzekļu atlikumu 2011.gada beigās 

45 968 Ls apmērā. 
 

 12. Apstiprināt pārskatu par Jaunjelgavas novada domes 2010. gada pamatbudžeta 

izpildi kases ieņēmumos 4 032 423 Ls apmērā un kases izdevumos 3 525 461 Ls apmērā, ar 

līdzekļu atlikumu 2010. gada beigās 928 699 Ls, saskaņā ar pielikumu Nr. 7. 

 

 13. Apstiprināt pārskatu par Jaunjelgavas novada domes 2010. gada speciālā 

budžeta izpildi kases ieņēmumos 151 682 Ls apmērā un kases izdevumos 174 680 Ls 

apmērā, ar līdzekļu atlikumu 2010. gada beigās 96 615 Ls apmērā, saskaņā ar pielikumu 

Nr.8. 

 

 14. Apstiprināt pārskatu par Jaunjelgavas novada domes 2010. gada ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta izpildi kases ieņēmumos 542 Ls apmērā un kases izdevumos 42 Ls 

apmērā, ar līdzekļu atlikumu 2010. gada beigās 581 Ls apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 9. 

 

 15. Apstiprināt informāciju par Jaunjelgavas novada domes finansiālajām 

saistībām 2011. gadā, saskaņā ar pielikumu Nr. 10. 

 

 16. Piešķirt Jaunjelgavas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai tiesības 

finansēt domes padotībā un pārraudzībā esošās budžeta iestādes un struktūrvienības, 

proporcionāli pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, bet nepārsniedzot pamatbudžetā 

paredzētās summas un paredzot prioritāti darbinieku atalgojumam, valsts obligātajām sociālās 

apdrošināšanas iemaksām, ēdināšanas izdevumu segšanai pirmskolas un izglītības iestādēs. 
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 17. Pieņemt zināšanai Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja Gunta Libeka 

ziņojumu pie Jaunjelgavas novada domes 2011. gada budžetu, saskaņā ar pielikumu Nr. 11. 

 

 18. Piešķirt Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājam Guntim Libekam tiesības, 

vienpersoniski uz izdota rīkojuma pamata 2011. gada budžeta līdzekļu ietvaros, no 

rezerves fonda līdzekļiem, bez Jaunjelgavas novada domes saskaņojuma, piešķirt līdz LVL 

100 vienai personai. 

 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Novada domes priekšsēdētājs G. Libeks 

  

 

9. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

 

Jaunjelgavas novada sadarbības mērķis ir nostiprināt draudzību starp pilsētām, veicinātu 

pieredzes apmaiņu pašvaldības jomā, veidotu kontaktus, sadarbību sabiedriskajos, sociālajos, 

izglītības un kultūras jautājumos. 

2011.gadā Jaunjelgavas novada dome kā partneris ir iesaistījusies sekojošos nevalstisko 

organizāciju iniciētos projektos: 

1) biedrības „Sieviešu tiesību institūts” projekts „Senioru ceļš” (īstenošanas laiks 

2011.gads), Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” 

apakšprojektu iesniegumu atklātajā konkursā; Jaunjelgavas novada dome – sadarbības 

partneris; projekta mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un 

sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti senioriem, t.sk. 

80% sieviešu, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju, pašvaldību kapacitāti 7 

reģionos. Projekta sadarbības partneri: Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija, Psiholoģiskā 

komforta centrs, Jaunjelgavas iniciatīvu centrs, Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Rīgas 

domes Mājokļu un vides departaments, Jēkabpils novada pašvaldība, Pļaviņu novada 

dome, Jaunjelgavas novada dome, Varakļānu novada dome, Alojas novada dome un 

Rucavas novada dome, kā arī sadarbības partneris no Šveices Konfederācijas (patrreiz 

tiek precizēts). 

2) biedrības „Greblis” projekts „Jaunjelgavas novada jauniešu atbalsta projekts” 

(īstenošanas laiks 2011.gads), Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas 

„NVO fonds” apakšprojektu iesniegumu atklātajā konkursā; Jaunjelgavas novada dome – 

sadarbības partneris; projekta galvenās aktivitātes: 

 Jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kas vērsta uz izglītošanos un 

pamatprasmju apguvi (tēmas, kuras izkristalizējās martā notikušās aptaujas 
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rezultātā – dejošana, fotografēšana, mūzikas nodarbības, aktīvā atpūta brīvā dabā 

– pārgājieni, nometnes, remonta darbi un kokapstrāde). 

 Jauniešu NVO līderu apmācības par tādām tēmām kā finansējuma piesaiste, 

sadarbības partneru meklēšana, projektu rakstīšana, komandas veidošanas 

prasmes, prezentēšanas prasmes.  

● Apmācību seminārs speciālistiem un profesionāļiem (pedagogi, sociālie darbinieki, bāriņtiesu 

darbinieki, skolu psihologi, pašvaldības vadītāji, u.c.), kuru ikdienas darbs saistīts ar jauniešiem. 

Iespējamās apmācību semināra tēmas: jauniešu motivēšana un iesaistīšana, ieskats jauniešu 

attīstības psiholoģijā, aktuālās jauniešu problēmas no dažādiem aspektiem (atkarības vielas, 

problēmas ģimenē, karjeras veidošana, patstāvības un neatkarības jautājums). 

 

10. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI 

2011. gadā Jaunjelgavas novada pašvaldībā veikti sekojoši uzlabojumi pārvaldes 

organizācijā: 

 

1. Pilnveidots datortīkls un veikta papildus datortehnikas iegāde; 

 

2. Uzlabota kārtība elektroniskās informācijas apritē un turpināta informācijas aprites 

elektroniskā formā plašāka ieviešana darbā ar vietējām pašvaldībām; 

 

3.Darbojas novada mājaslapa internetā – www.jaunjelgava.lv; 

 

4. Pašvaldības speciālisti regulāri apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus; 

11. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU 

INFORMĒTĪBU PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU 

IESPĒJĀM LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 

Domes priekšsēdētājam (prombūtnes laikā neatbrīvotajam priekšsēdētāja vietniekam) 

vienu reizi nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki - pirmdienās no plkst. 13.00. – 17.00., 

izpilddirektoram ir pieņemšanas laiks otrdienās no plkst. 9.00- 12.00 un piektdienās no plkst. 

09:00 – 11:00.  
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 Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retākā reizi divos mēnešos, par ko 

informācija izliekama uz informācijas stenda domes un pakalpojumu centra ēkās un publicējama 

domes interneta mājaslapā (www.jaunjelgava.lv), kur arī jebkurš iedzīvotājs var izteikt savu 

viedokli vai priekšlikumu kādā jautājumā, uzdot sev interesējošu jautājumu vai uzrakstīt sūdzību.   

Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas 

stenda un publicējams domes interneta mājaslapā. 

 Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, 

ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav 

tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, 

izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. 

Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī 

mutvārdiem. 

Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var 

iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”. 

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu  reģistrēšanu organizē domes administratīvās 

iestādes darbinieki. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai 

pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības 

struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.  

Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, 

kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un 

ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida 

iesniegumiem. 

Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo 

aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt 

reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku 

virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto 

informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta 

ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.  

Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai 

amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas 

iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un 

izvērtēšanā. 

Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības 

institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus. 

http://www.jaunjelgava.lv/


31 

 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā 

tiek organizētas publiskās apspriešanas. Publiskās apspriešanas nolemts rīkots: 

 par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu; 

 par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē 

pašvaldības iedzīvotājus; 

 ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve; 

 ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai 

nekustamā īpašuma vērtību; 

 ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā; 

 par citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem. 

Publisko apspriešanu rīko tad, ja ir iesniegts priekšlikumus par pakalpojumu centru 

apvienošanu. Šādā gadījumā publiskajā apspriešanā piedalās tās teritorijas iedzīvotāji, kura ir 

attiecīgā pakalpojumu centra pakalpojumu sniegšanas objekts. 

Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu arī par citiem 

jautājumiem. 

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti 

no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē. 

Publiskajā apspriešanā var piedalīties tikai personas, kuras ir deklarējušas dzīves vietu  

novada teritorijai vai tai pieder nekustamais īpašums  novada teritorijā un juridiskās personas ar  

juridisko adresi Jaunjelgavas novada teritorijā. 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes 

izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā 

laikrakstā („Jaunjelgavas Novada Vēstis”) informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par 

apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās 

apspriešanas rezultāti. 

12. ĪSS JAUNJELGAVAS NOVADA CEĻU 

RAKSTUROJUMS 

Jaunjelgavas novadu šķērso autoceļi: 

 1.šķiras autoceļi: 

 P 87 Bauska – Aizkraukle; 

 P 76 Aizkraukle – Jēkabpils; 

 P 86 Sērene – Kalnieši. 

 2.šķiras nozīmīgākie autoceļi: 
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 V 926 Sunākste – Zilkalne; 

 V 927 Tenči – Daudzeva – Lāči – Vīgante – Zilkalne; 

 V 928 Sece – Seces stacija; 

 V 929 Daudzeva – Dimanti; 

 V 948 Trīskantnieki – Vīgantes skola; 

 V 950 Parģīzes – Talsiņi; 

 V 956 Daudzeva – Viesīte – Apserde u.c. 

Perspektīvā plānots būvēt Jaunjelgavas apvedceļu. 

Valsts autoceļi aizņem 152,9 km, pašvaldības ceļi - 254,4 km un ielas 29,538 km. 

 

Teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Krustpils – Jelgava ar stacijām Secē, Daudzevā un 

Mentā (Sērenes pagasts), pa kuru no 2000.gada pārvadā tikai kravas, bet iedzīvotājiem šis 

pakalpojumus būtu ļoti nepieciešams. 

 

13. JAUNEJLAGAVAS  NOVADA PAŠVALDĪBAS   

PERSONĀLS 

 
 

Jaunjelgavas novada dome: 

 

N.p.k. Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

1. Domes priekšsēdētājs Guntis Libeks Augstākā 

2. Izpilddirektors Jānis Dimitrijevs Augstākā 

Socioloģijas 

maģistra grāds 

3. Kancelejas vadītāja Rudīte Lauriņa Augstākā 

Maģistra grāds 

civiltiesībās 
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4. Labiekārtošanas darbu un 

piespiedu sabiedriskā darba 

koordinatore (Jaunjelgavā) 

Vanda Censone Vidējā  

5. Darbvede Agnese Ose Vidējā  

6. Lietvede - arhivāre Daira Liepiņa Vidējā speciālā 

7. Kancelejas lietvede Guna Pudule Vidējā  

8. Apkopēja (visā ēkā) Emerita Gruņina Vidējā 

9. Darba aizsardzības vecākais 

speciālists 

 

Didzis Kursītis Augstākā 

Profesionālais 

maģistra grāds 

darba aizsardzībā 

un darba 

aizsardzības vecākā 

speciālista 

kvalifikācija 

10. Ceļu meistars (Jaunjelgavā) 

 

Jānis Bruzgulis Vidējā speciālā 

11. Parka dārznieks Iveta Braumane Augstākā 

12. Labiekārtošanas strādnieks Andris Osītis Vidējā 

 Finanšu un grāmatvedības 

nodaļa 

  

13. Nodaļas vadītāja Sandra Rizga Augstākā 

14. Galvenā grāmatvede Ināra Lauce Augstākā 

Sociālo zinātņu 

maģistra grāds 

vadības zinātnē 

15. Grāmatvede-kasiere Aija Bražone Vidējā speciālā 

16. Grāmatvede- Nekustāmā 

īpašuma nodokļa dministrētāja 

Inese Berņa  Augstākā 

17. Grāmatvedi Mārīte Grīnbarte augstākā 

 Attīstības un projektu nodaļa   

18. Nodaļas vadītāja Gundega Vēvere Augstākā 

19. Teritorijas plānotāja Saulcerīte Blūzmane Augstākā 

20. Projektu vadītāja Evija Šteina-Lodziņa Vidējā 

21. Projektu grāmatvede  Izolde Stugle Augstākā 

 Jaunjelgavas novada 

Bāriņtiesa 

  

22. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Daukšte Augstākā 

23. Bāriņtiesas loceklis 

(Jaunjelgavā) 

Santa Stoķe Augstākā 

24. Bāriņtiesas loceklis  

(Seces, Staburaga pagastu 

pārvaldēs) 

Inita Ozoliņa Augstākā 

25. Bāriņtiesas loceklis  

(Daudzeses pagasta pārvalde) 

Solveiga Gaigalniece Augstākā 

26. Bāriņtiesas loceklis  

(Sunākstes pagasta pārvaldē) 

Maija Jankovska Augstākā 

 Jaunjelgavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļa 

  

27. Nodaļas vadītāja Rudīte Lauriņa Augstākā 
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maģistra grāds 

civiltiesībās 

28. Vadītāja vietnieks  

(Daudzeses pagastā pārvaldē) 

 

Ingrīda  Ieleja 

 

Augstākā 

29. Vadītāja vietnieks 

( Seces pagasta pārvaldē) 

Ilona Bartkeviča Augstākā 

 Jaunjelgavas novada 

Sociālais dienests 

  

30. Dienesta vadītājs Evija Elksne  Augstākā 

31. Lietvede Sanita Kalve-

Vaivode 

1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā 

32. Sociālais darbinieks Ruta Legzdiņa Vidējā speciālā 

33. Sociālā darba speciālists Daina Auermane 

Elita Bružuka 

Rita Vaša 

Edīte Zemeša 

Oksana Cibiņa 

Augstākā 

1. līmeņa augstākā 

Augstākā 

1. līmeņa augstākā 

Augstākā 

 Bibliotēka   

34. Vadītāja Lolita Frīdmane  Augstākā 

35. Bibliotekāre Vita Taškaua Augstākā 

36. Sistēmu bibliotekāre Aija Krūmiņa Vidējā speciālā 

 Bērnu bibliotēka   

37. Vadītāja Zinaīda Kokare Vidējā specilā 

 Informācijas centrs   

38. Direktore Vita Taškaua Augstākā 

 Jaunjelgavas novada kultūras 

nams 

  

39. Direktore Dace Kuršinska Augstākā 

40. Mākslinieciskās daļas vadītāja Gunita Krievāne Vidējā speciālā 

41. Noformētāja Inita Milovidova Vidējā speciālā 

 

Pašvaldības aģentūrā „Arita”  

N.p.k. Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

1. Direktors Ansis Martinsons  Augstākā 

sociālo zinātņu 

maģistra grāds 

sabiedrības vadībā 

2. Sekretāre - lietvede Iveta Svirska Vidējā 

3. Galvenā grāmatvede Ginta Skangale Augstākā 

4. Datorsistēmu apkopes 

speciālists 

Marts Priežčiekurs Vidējā speciālā 

5. Datorsistēmu apkopes 

speciālists 

Jānis Sniedziņš Vidējā 

 

Pašvaldības aģentūrā „Nams” 

N.p.k. Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

1. Direktors Arvis Nāburgs Augstākā 
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2. Elektriķis  Jānis Deksnis Vidējā speciālā 

3. Grāmatvede  Mārīte Vēvere 1. līmeņa augstākā 

4. Lietvede  Maija Grāvleja Vidējā  

5. Uzskaitvede  Daiga Freimane Vidējā 

6. NAI operators Edgars Nāburgs Vidējā speciālā 

7. Santehniķis  Ilgonis Žeikars Vidējā 

8. Galdnieks  Pēteris Graudulis Vidējā speciālā 

9. Traktorists  Maigonis Plēsums Vidējā 

10. Kapu sargs, sētnieks Dace Butte Vidējā 

11. Sētnieks, ielu slaucītājs Aija Groza Vidējā 

12. Sētnieks, ielu slaucītājs Vija Strazdiņa Vidējā 

13. Sētnieks, ielu slaucītājs Valija Krasovska Vidējā 

14. Sētnieks, ielu slaucītājs Irina Susorova Vidējā 

15. Sētnieks, ielu slaucītājs Gaļina Vlasova Vidējā 

16. Sētnieks, ielu slaucītājs Iveta Vāvere Vidējā 

17. Sētnieks, ielu slaucītājs Līga Groza Vidējā 

18. Sētnieks, ielu slaucītājs Aleksandrs Minajevs Vidējā 

19. Būvstrādnieks  Anatolijs Linužš Vidējā 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”  

N.p.k. Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

1. Vadītāja Raisa Bataraga Augstākā 

2. Izglītības metodiķe Ināra Auziņa Augstākā 

3. Pirmsskolas izglītības 

skolotāja 

Aina Strazdiņa 

Ligita Lejiņa 

Solvita Vanaga 

Inita Milovidova 

Valija Daudze 

Ināra Bankovska 

Dzintra Salmiņa 

Ilga Mazgale 

Augstākā 

Augstākā 

Augstākā 

Vidējā speciālā 

Augstākā 

Augstākā 

Augstākā 

Augstākā 

4. Mūzikas skolotāja Daiga Broka Augstākā 

 

5. Skolotājs palīgs Maruta Kasperska  

Ilona Melnace 

Laimdota Oberste 

Ajita Smiltiņa 

Sarmīte Glazunova 

Mairita Ščucka  

Vidējā speciālā 

Vidējā speciālā 

Vidējā speciālā 

Vidējā speciālā 

Vidējā speciālā 

Vidējā speciālā 

6. Medmāsa Ruta Onužāne Vidējā speciālā 

7. Pavāre Rasma Ozoliņa Vidējā speciālā 

8. Virtuves palīgstrādnieks Antoņina Babra Vidējā speciālā 

9. Lietvede-arhivāre Inese Berņa Augstākā 

10. Apkopēja Lilita Žvagiņa Vidēja Speciālā 

11. Sētnieks Zoja Grigorjeva Pamatskolas  

12. Remontstrādnieks Osvalds Pleite Vidējā speciālā 

13. Remontstrādnieks Lauris Kauliņš Vidējā speciālā 

 

Staburaga pagasta pārvalde 
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N.p.k.        Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

1.  Pārvaldes vadītājs Aina Ķīse Augstākā 

2. Sekretāre - kasiere Skaidrīte Kubuliņa Vidējā speciālā 

3. Galvenais grāmatvedis Inese Skudrova Augstākā 

4. Apkopēja/s Pēteris Kolosovs Vidējā speciālā 

5. Komunālās daļas vadītājs Jānis Koļčs Augstākā 

6. Bibliotēkas vadītāja Iveta Ločmele Vidējā speciālā 

7. Ugunsdzēsības maš. vadītājs Aigars Dobulāns Augstākā 

8. Kurinātājs Nataša Stepanova Pamatskolas  

9. P. Barisona muz. Ēkas uzraugs Valentīna Trokša Vidējā speciālā 

10. Kapsētas uzraugs Skaidrīte Kuzņecova Vidējā speciālā 

 

Sērenes pagasta pārvalde 

N.p.k.        Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

1. Pārvaldes vadītājs Aivars Strazdiņš Vidējā 

2. Padomes sekretāre Aija Spūle Vidējā speciālā 

3. Grāmatvede Ginta Skangale Augstākā 

4. Apkopēja Inga Marševska Vidējā  

5. Kultūras pasākumu organizētājs Rudīte Nāzare Augstākā 

 Komunālā nodaļa   

6. Traktorists - atslēdznieks Gunārs Lazdāns Vidējā 

7. Palīgstrādnieks Sergejs Kungucevs Vidējā 

 Bibliotēka   

8. Bibliotēkas vadītājs  Jānis Vovers Augstākā 

9. Apkopējs Erna Gvozdeva Vidējā speciālā 

 

Sunākstes pagasta pārvalde 

N.p.k.        Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

                   Pagasta pārvalde   

1. Pārvaldes vadītāja Ināra Vītola Augstākā  

2. Sekretāre -kasiere Liāna Gasiņa Augstākā  

3. Apkopēja Asja Aļeiņikova Pamatizglītība 

4. Galvenā grāmatvede Liene Masāne Augstākā 

                  Bibliotēka   

5. Bibliotēkas vadītāja Ārija Loginova Vidējā speciālā 

6. Apkopēja Ināra Laimiņa Vidējā speciālā 

7. Sakaru centra vadītāja -informātiķe Ilga Lukstiņa Augstākā  

                       Saieta nams   

8. Saieta nama vadītāja Vineta Liepiņa Vidējā speciālā 

9. Apkopēja Vija Vainauska Vidējā speciālā 

               Komunālā nodaļa   

10. Vadītājs Jānis Justs Augstākā  

11. Palīgstrādnieks Aivars Baltruns Vidējā  

                    Pamatskola   

12. Apkopēja Veronika Krūmiņa Vidējā speciālā 

13. Apkopēja Anita Brūvere Vidējā speciālā 
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14. Pavāre Sarmīte Vindule Vidējā speciālā 

15. Garderobiste - pavāra palīgs Mārīte Liepiņa Vidējā speciālā 

16. Autobusa šoferis Aivars Baltruns Vidējā izglītība 

17. Apkopēja (sporta zālē) Vija Vainauska Vidējā speciālā 

18. Kurinātājs Ēvalds Brūveris Vidējā speciālā 

19. Kurinātājs Jānis Ņesterovs Vidējā speciālā 

20. Kurinātājs Andris Kļaviņš Vidējā speciālā 

 

 

 

Seces pagasta pārvalde 

 

N.p.k.        Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

              Pagasta pārvalde   

1.  Pārvaldes vadītājs Arnis Mencendorfs Augstākā  

2. Sekretāre Ilona Bartkeviča Augstākā  

3. Galvenais grāmatvedis Mārīte Taškāne Vidējā speciālā 

4. Grāmatvedis - kasieris Baiba Ozoliņa Augstākā  

5. Apkopēja Ludmila Kreimane Vidējā speciālā 

6. Sezonas kurinātājs  Ludmila Kreimane Vidējā speciālā 

                        Bibliotēka   

1. Bibliotekas vadītāja Ināra Borovska Vidējā speciālā 

2. Apkopēja Līga Tišlere Vidējā speciālā 

             Kultūras nams   

1. Kultūras nama vadītāja Astrīda Mencendorfa Augstākā  

2. Apkopēja - dežurants Kristīne Kosmačevska Vidējā  

3. Pulciņa  vadītājs Vineta Liepiņa Vidējā  

4. Pulciņa vadītāja Jolanta Puķīte Vidējā 

5. Apkopēja - dežurants  Inga Vaškeviča Vidējā speciālā 

6. Apkopēja-dežurants sporta zālē Evita Skotjuka Vidējā speciālā 

 Pirmsskolas izglītības iestāde 

“Vasariņa” 

  

7. Vadītāja Inese Ribakova Augstākā  

8. Audzinātāja   Elita Stugle Augstākā  

9. Audzinātāja Ināra Galvanovska Augstākā 

10. Audzinātāja palīgs Svetlana Ieleja 

Irīna Reimarte 

Vidējā speciālā 

11. Sētnieks Inese Verze Pamatizglītība 

12. Santehniķis – galdnieks Normunds Dāvidnieks Vidējā speciālā 

13. Muzikālā audzinātāja Ilze Vecmane Augstākā 

14. Sporta pulciņa vadītājs 9 mēn. Intis Stuglis Augstākā 

15. Skolas bibliotekāre Gunita Bogdanova Augstākā 

 Pamatskola  
  

16. Lietvede - laborante Mārīte Voskresenska Vidējā speciālā 

17. Apkopēja Tatjana Taraškeviča 

Anita Dombrovska 

Nadežda Gubenko 

Vidējā speciālā 



38 

 

Evita Skotjuka 

18. Sētnieks Ineta Ledviga Vidējā speciālā 

19. Remontstrādnieks Vladimirs Solovjovs Vidējā speciālā 

20. Galdnieks Normunds Dāvidnieks Vidējā speciālā 

21. Virtuves vadītājs Inita Virauska Vidējā speciālā 

22. Pavārs Marija Voroboka Vidējā speciālā 

23. Virtuves strādnieks  Sarmīte Madlinska Vidējā speciālā 

24. Autobusa šoferis Jānis Siliņš Vidējā speciālā 

25. Sezonas kurinātājs  Valdis Stenders 

Mihails Vašs 

Vladimirs Solovjovs 

Vidējā speciālā 

26. Laborants informācijas kabinetā Mārīte Voskresenska Vidējā speciālā 

    P/A „Nams" 

 Dzīvokļu komunālā nodaļa 

  

27. Vadītājs Andrejs Tišlers Vidējā speciālā 

28. Sētnieks  Zigrīda Rieksta Vidējā  

29. Remontstrādnieks  Mārtiņš Ramiņš Vidējā speciālā 

30. Ceļu uzraugs Andrejs Tišlers  Vidējā speciālā 

31. Attīrīšanas iekārtu operators Jānis Galvanovskis Augstākā 

 

Daudzeses pagasta pārvalde 

N.p.k. Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītiba 

              Pagasta pārvalde   

1. Pārvaldes vadītājs Guntis Ozoliņš Augstākā 

2. Sekretāre Ingrīda Ieleja Augstākā 

3.  Galvenā grāmatvede Elita Začeste Augstāka 

4.  Kasiere- nodokļu administratore Ināta Ziediņa Vidējā 

5. Grāmatvede Indra Gabrāne Vidējā 

6. Apkopēja Anita Caunīte Vidējā 

    

             Bibliotēka   

7. Bibliotēkas vadītāja Valija Lucāne Vidējā 

    

       Kultūras nams   

8. Mākslinieciskās daļas vadītāja Rudīte Nāzare Augstākā 

9. Kora diriģente Silvija 

Tomaševska 

Augstākā 

 Pirmsskolas izglītības iestāde 

“Čiekuriņš” 

  

10. Vadītāja Ieva Bērziņa Augstākā 

11. Audzinātāja   Daiga Nāzare 

Valentīna 

Plēsuma 

Maija Motiļa 

Augstākā 

 

Augstākā 

Augstākā 

12. Mūzikas skolotāja   Daiga Broka Augstākā 

13. Audzinātāja palīgs - apkopēja Velta Černika Vidējā 

14. Pavāre - trauku mazgātāja Zinaīda Bērziņa Vidējā 
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   Pamatskola 
  

15. Lietvede  Iveta Puida Vidējā 

16. Apkopēja Zoja Rengarte 

Anna Boičuka 

Mārīte Juste 

Vidējā 

Vidējā 

Vidējā speciālā 

17. Kurinātājs Ilārs Sils Vidējā speciālā 

18. Sezonas kurinātājs   

19. Pavārs Ineta Gulbe Vidējā 

20. Ēdnīcas vadītāja Līga Apsīte Vidējā speciālā 

21. Trauku mazgātāja Ineta Gulbe 

Līga Apsīte 

Vidējā 

Vidējā speciālā 

22. Remontstrādnieks   

23. Sporta zāles administrators Velta Suhova Vidējā 

24. Autobusa šoferis   

             Komunālā saimniecība   

25. Komunālās daļas vadītājs Zigurds Krankals augstākā 

26. Remontstrādnieks-traktorists Ivars Grāvītis Vidējā 

27. Remontstrādnieks-traktorists Rimants Peškaitis Vidējā 

28. Kurinātājs Andris Striguns Vidējā 

29. Sezonas kurinātājs Zaiga Albiņa-

Alba 

Vidējā 

 Amata vienības nosaukums Vārds, Uzvārds Izglītība 

30. Sētniece Katja Šmidberga Vidējā 

31. Autobusa šoferis Austris 

Martinsons 

Vidējā 

32. Santehniķis Valdis Hmeļņiks Vidējā 

 

14.PIELIKUMI  

14.1. Jaunjelgavas novada pašvaldības aģentūras „ARITA” publiskais pārskats par  

         2011. gadu.  

14.2. Jaunjelgavas novada pašvaldības aģentūra „NAMS” publiskais pārskats par   

         2011. gadu. 

14.3. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimnieciski finansiālo darbību 2011. gadā 

    
 

Jaunjelgavas  novada domes 

priekšsēdētājs          G. Libeks 
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