
1.redakcija

Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta, 
Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju, 

Seces pagasta, Sērenes pagasta, 
Staburaga pagasta un Sunākstes pagasta 

PAŠVALDĪBU APVIENOŠANĀS PROJEKTS

2008



JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBU APVIENOŠANĀS PROJEKTS

Saturs

IEVADS                                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................................  2  

1. NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA                                                                                                               ...........................................................................................................  4  

1.1. NOVADU RAKSTUROJOŠIE GALVENIE PARAMETRI                                                                                                           .......................................................................................................  4  
1.1.1. Teritorija                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  7  
1.1.2. Iedzīvotāji                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  9  
1.1.3. Sasniedzamība                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  10  
1.1.4. Pamatbudžeta ieņēmumi                                                                                                                         ....................................................................................................................  13  

1.2. POTENCIĀLĀ NOVADA PRIEKŠROCĪBAS UN PROBLĒMAS                                                                                                ............................................................................................  17  
1.3. NOVADA IZVEIDOŠANAS UN DARBĪBAS PRINCIPI                                                                                                         .....................................................................................................  17  
1.4.  PAŠVALDĪBU FUNKCIJU ĪSTENOŠANAS STRATĒĢIJA NOVADĀ                                                                                          ......................................................................................  18  
1.5. RAJONA PAŠVALDĪBU FUNKCIJU UN ĪPAŠUMA PĀRŅEMŠANA                                                                                          ......................................................................................  28  
1.6. EFEKTĪVAS PĀRVALDES UN LABAS PĀRVALDĪBAS IZVEIDES STRATĒĢIJA NOVADĀ                                                               ..........................................................  28  
1.7. INVESTĪCIJU PRIORITĀTES, REFORMAS DOTĀCIJU NO VALSTS BUDŽETA IZLIETOŠANAS PLĀNS                                               ...........................................  29  

2. NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRA                                                                     .................................................................  33  

2.1. LĒMĒJVARA                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  33  
2.2. IZPILDINSTITŪCIJAS                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  40  

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  44  

RIE D PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  44  

KŠSĒDĒTĀJS                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  44  

PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  44  

PA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                                                                            ........................................................................................................................  44  

2.3. PAKALPOJUMU CENTRI                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  50  

3. APVIENOŠANĀS UN PĀREJAS PERIODA ORGANIZATORISKIE PASĀKUMI                                   ...............................  54  

4. APVIENOŠANĀS PROJEKTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA                                                                 .............................................................  59  

IEVADS

Latvijā noris pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma (ATR), ko regulē Latvijas 
Republikas  (LR)  „Administratīvi  teritoriālās  reformas  likums”  (pieņemts  30.10.1998.). 
Reformas  mērķis  ir  izveidot  ekonomiski  attīstīties  spējīgas  administratīvās  teritorijas  ar 
vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 
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2005.gada  septembrī  LR  „Administratīvi  teritoriālās  reformas  likumā”  ir  veikti 
grozījumi,  kas  nosaka,  ka  pašvaldību  administratīvi  teritoriālā  reforma  tiek  realizēta  līdz 
2009.gada  vietējo  pašvaldību  vēlēšanām.  Likums  nosaka,  ka  reformas  ietvaros  vietējās 
pašvaldības Ministru Kabineta (MK) noteiktajā kārtībā sagatavo apvienošanās projektu. 

Aizkraukles rajona Daudzeses, Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes 
pašvaldības  2007.gada  decembrī  ir  pieņēmušas  lēmumus  par  Jaunjelgavas  novada 
izveidošanu. 

2008.gada  janvārī  Daudzeses,  Seces,  Sērenes,  Staburaga  un  Sunākstes  pašvaldības 
pieņēma lēmumus par Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju, Daudzeses, Seces,  Sērenes, 
Staburaga  un  Sunākstes  pagastu  apvienošanās  projekta  sagatavošanu  un  2008.gada 
20.februārī Sērenes pagasta padome sagatavoja pašvaldību grupas pieteikumu apvienošanās 
projekta sagatavošanai.

Saskaņā  ar  reģionālās  attīstības  un  pašvaldību  lietu  ministra  2008.gada  12.maija 
rīkojumu  Nr.2-02/127  „Par  valsts  mērķdotācijas  piešķiršanu  Aizkraukles  rajona  Sērenes 
pagasta padomei pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanai” Sērenes pagasta padomei 
tika  piešķirta  valsts  mērķdotācija  apvienošanās  projekta  sagatavošanai  2007.gada 
04.septembra  MK  noteikumos  Nr.596  „Noteikumi  par  vietējo  pašvaldību  administratīvi 
teritoriālo iedalījumu” noteiktajai Jaunjelgavas novada administratīvajai teritorijai

Apvienošanās  projekta  sagatavošanā  iesaistījās  6  pašvaldību  –  Daudzeses, 
Jaunjelgavas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pašvaldību vadītāji un speciālisti. 

Potenciālā Jaunjelgavas novada pašvaldību apvienošanās projekts sagatavots laikā no 
2008.gada 01.jūlija līdz 2008.gada 30.novembrim. 

Apvienošanās projekta mērķi:

 nodrošināt  pamatotu,  optimālu  apvienotās  pašvaldības  –  novada  organizatoriskās 
struktūras  veidošanu,  ievērojot  politisko,  ekonomisko,  sociālo,  kultūrvēsturisko  un 
ģeogrāfisko situāciju katrā teritoriālajā vienībā;

 nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu veidojamajā novadā;

 nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu.

Apvienošanās projekta uzdevumi:

 sagatavot novada attīstības stratēģiju;

 sagatavot Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;

 organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisku apspriešanu.

Apvienošanās projekta sagatavošanas rezultāti:

 sagatavots novada izveides projekta ziņojums;

 par  pašvaldību  apvienošanos  un  jauno  novadu  informēti  pašvaldību  deputāti, 
darbinieki un iedzīvotāji.

Apvienošanās projekta normatīvais pamats:

 Administratīvi teritoriālās reformas likums (30.10.1998.);

 Ministru  kabineta  (MK)  25.04.2006.  noteikumi  Nr.326  „Kārtība,  kādā  pašvaldība 
sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu”; 
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 MK 04.04.2006. noteikumi Nr.255 „Kārtība,  kādā  piešķiramas valsts mērķdotācijas 
pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai”; 

 Latvijas Republikas (LR) likums „Par pašvaldībām”;

 Apvienošanās projekta izstrādē iesaistīto pašvaldību nolikumi.

„Administratīvi  teritoriālās  reformas  likums”  paredz,  ka  novads,  kas  izveidots 
pašvaldībām apvienojoties, saņem:  

 vienreizēju  dotāciju  (3%  apmērā  no  apvienojušos  pašvaldību  pamatbudžetu 
kopsummas,  no  kā  atņemtas  mērķdotācijas).  Dotāciju  piešķiršanas  kārtību  nosaka 
Ministru  kabineta  2005.gada  20.decembra  noteikumi  Nr.996  „Noteikumi  par 
vienreizējas  dotācijas  piešķiršanu pašvaldībām,  kuras  veic  administratīvi  teritoriālo 
reformu”

 investīcijas  infrastruktūrai  200  000  latu  apmērā  par  katru  apvienojušos  vienību. 
Dotāciju  piešķiršanas  kārtību  nosaka  Ministru  kabineta  2007.gada  12.oktobra 
noteikumi Nr. 671 „Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu 
infrastruktūras  attīstībai  un  kārtību,  kādā  piešķir  valsts  budžeta  dotāciju  novadu 
pašvaldību infrastruktūras attīstībai”.
Pašvaldību apvienošanās projekts sastāv no:

 Jaunjelgavas novadā ietilpstošo pašvaldību apvienošanās sagatavošanas ziņojuma;

 Jaunjelgavas novadā  ietilpstošo  pašvaldību  apvienošanās  sagatavošanas  ziņojuma 
kopsavilkuma;

 sabiedriskās apspriešanas materiāliem;

Ziņojumā sniegti  galvenie  novadu  raksturojošie  parametri,  potenciālā  novada 
priekšrocības  un  problēmas,  aprakstīta  pašvaldības  funkciju  īstenošanas  stratēģija 
jaunveidojamajā  novadā,  izstrādāts  un  aprakstīts  novada  pašvaldības  administratīvās 
struktūras izveides modelis un apvienošanās īstenošanas plāns.

Projekta sagatavošanas laikā  notika visu projektā  iesaistīto pašvaldību deputātu (25 
deputāti) sanāksme un  4 vadības grupas sēdes.

 „Aizkraukles  rajona  Jaunjelgavas  pilsētas  ar  lauku  teritoriju,  Daudzeses,  Seces, 
Sērenes,  Staburaga un Sunākstes pagastu apvienošanās projekta” 1. redakcijas ziņojums ir 
pieejams visās projektā iesaistītajās pašvaldībās.

1. Novada attīstības stratēģija

1.1. Novadu raksturojošie galvenie parametri
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Jaunjelgavas novada pašvaldību, ko apvienojoties veidos Jaunjelgavas pilsēta ar lauku 
teritoriju un Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga, Sunākstes pagasti, raksturo šādi galvenie 
parametri:

Novada nosaukums Jaunjelgavas novads

Teritorijas platība         685 km2

Iedzīvotāju skaits (2007)        6606

Iedzīvotāju blīvums        9,64 iedz/km2 

Novada teritoriālais iedalījums Daudzeses pagasts
Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju
Seces pagasts
Sērenes pagasts
Staburaga pagasts
Sunākstes pagasts

Administratīvais centrs Projektā netiek noteikts – Jaunjelgavas 
novada administrācijas juridiskā 
adrese Aizkraukles pilsētā

Pakalpojumu centri Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs 
(Daudzeses pagastā)
Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju 
pakalpojumu centrs (Jaunjelgavas pilsētā)
Seces pagasta pakalpojumu centrs (Seces 
pagastā)
Sērenes pagasta pakalpojumu centrs 
(Sērenes pagastā)
Staburaga pagasta pakalpojumu centrs 
(Staburaga pagastā)
Sunākstes pagasta pakalpojumu centrs 
(Sunākstes pagastā)

Novada domes deputātu skaits 44 deputāti (līdz 2009.gada vēlēšanām)
15 deputāti (pēc 2009.gada vēlēšanām)

Pamatbudžeta ieņēmumi (2007.gadā bez 
mērķdotācijām)

 1 770 338 LVL

Vienreizējās reformas dotācijas apjoms 53 110 LVL

Reformas mērķdotācijas investīcijām 
novada infrastruktūrā apjoms

 1 200 000 LVL

Novada nosaukums
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Novads tiek veidots apvienojot Aizkraukles rajona pašvaldības – Jaunjelgavas pilsētu 
ar lauku teritoriju un Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga, Sunākstes  pagasta pašvaldības. 
Novada nosaukums projekta izstrādes laikā – Jaunjelgavas novads.

Piecu pašvaldību deputātu priekšlikums pēc pašvaldību vēlēšanām novada nosaukumu 
mainīt – Sērenes novads, Staburaga novads vai Pārdaugavas novads.

1. attēls. Jaunjelgavas novada karte

Novada teritoriālais dalījums

Administratīvi  teritoriālās  reformas  likums  nosaka,  ka,  izveidojot  novadu,  tajā 
apvienotās administratīvās teritorijas (pilsētas un pagasti) iegūst novada teritoriālās vienības 
statusu un saglabā savu nosaukumu.

Adreses pierakstā tiek iekļauts gan administratīvās vienības (novada), gan arī novada 
teritoriāla dalījuma (pilsētas, pagasta) nosaukums.

Potenciālais  novads  kā  administratīva  teritorija  sastāv  no  sešām  teritoriālām 
vienībām:

1. Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju;
2. Daudzeses pagasts;
3. Seces pagasts;
4. Sērenes pagasts;
5. Staburaga pagasts;
6. Sunākstes pagasts.

Potenciālais novads ietilpst  Aizkraukles rajonā, visas potenciālā novada pašvaldības 
ietilpst Zemgales plānošanas reģionā.
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2. attēls. Aizkraukles rajona karte

Administratīvais centrs
Likumā “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto 

vietu statusa noteikšanu” (06.06.1991.) teikts, ka: Novada administratīvo centru nosaka attiecīgā  
novada dome.

Izstrādājot  projektu,  Jaunjelgavas  novada  administratīvais  centrs  netiek 
noteikts.  Kaut gan Jaunjelgava ir  vienīgais urbānais centrs  novada teritorijā,  tās atrašanās 
vieta ir  pašā  novada nomalē,  kas rada problēmas tālākā  novada apkalpē  un attīstībā.  Visu 
novadā  ietilpstošo  pašvaldību  iedzīvotāju  pakalpojumu  plūsma  ir  pretēja  Jaunjelgavas 
virzienam un centrēta  uz Aizkraukles pilsētu.  Lai  Jaunjelgava būtu novada centrs,  pilnībā 
jāpārkārto sabiedriskā transporta kustība, bet tas nav lietderīgi, jo Daudzeses, Seces, Sērenes, 
Staburaga  un  Sunākstes  pagastu  iedzīvotāji  neizmanto  Jaunjelgavas  pašvaldības 
pakalpojumus.  Jaunjelgava  kā  pašvaldības  pakalpojumu  sniedzējs  un  darba  vietu 
nodrošinātājs nav konkurētspējīga ar Aizkraukli. Jāatzīmē, ka valsts iestāžu reģionālā reforma 
nenotiek vienlaicīgi ar pašvaldību reformu, un Aizkrauklē paliek gan ieņēmumu dienesta, gan 
zemes  dienesta,  gan  zemesgrāmatas  u.c.  iestāžu  pakalpojumi.  Līdz  ar  to  iedzīvotāju 
pakalpojumu plūsma tāpat centrēta Aizkraukles virzienā.

1.1.1. Teritorija

Ģeogrāfiski  Jaunjelgavas  novada  pašvaldību  grupa  atrodas  Latvijas  dienvidos, 
Zemgales  plānošanas  reģionā,  vidēji  100  km  attālumā  no  galvaspilsētas  Rīgas,  iekļaujas 
Aizkraukles rajona centra daļā gar Daugavas kreiso krastu un aizņem 685 km² lielu teritoriju.
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1. tabula. Jaunjelgavas novada teritoriālā platība

Pašvaldība

Platība

(km²)
Īpatsvars kopējā  

teritorijā (%)

Apdzīvotības 
blīvums

(iedz/km2)
Daudzeses pagasts 210,8 30,8 5,5
Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju 11,2 1,7 213,9
Seces pagasts 176,2 25,7 6,7
Sērenes pagasts 119,2 17,4 7,4
Staburaga pagasts 58,5 8,5 7,9
Sunākstes pagasts 109,1 15,9 5,0

KOPĀ: 685  9,64
Avots: pašvaldības dati

Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Daudzeses pagasts –30,8% no kopējās 
novada teritorijas. Otrs lielākais pagasts teritorijas ziņā ir Seces pagasts, tas aizņem 25,7% no 
novada teritorijas. Vismazākā platība ir Jaunjelgavas pilsētai ar lauku teritoriju – 11,2 km², un 
tas  ir  1,7% no  novada  teritorijas.  Vismazākais  teritorijas  ziņā  no  pagastiem ir  Staburaga 
pagasts – 8,5% no novada teritorijas (skat. 1.tabulu).

Jaunjelgavas  novada  pašvaldību  grupa  veidojas,  kā  samērā  izstiepta  teritorija,  kas 
sastāv nomalē no Jaunjelgavas pilsētas un pārsvarā gar Daugavas kreiso krastu izvietotiem 5 
pagastiem, kuru teritorija ir liela, mežaina un iedzīvotāju blīvums mazs. 

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meža zemes – 41582 ha vai 60,7%, kas ir lielāks 
nekā vidēji Latvijā (43%).

Otras lielākās zemes platības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 17393 ha vai 
25,4%. 

Novadā ir vairāki pagasti ar izteiktu meža teritoriju pārsvaru, piemēram, Daudzeses 
pagastā ir ļoti lieli valsts mežu masīvi un 73,1% no kopējās pagasta zemes platības aizņem 
meži. Mežaini ir arī Sērenes (66%) un Sunākstes (59,1%) pagasti.

Staburaga pagastā ir  lielākais  lauksaimniecības  zemju  īpatsvars  (43%) potenciālajā 
novada teritorijā.

Pārējie zemes lietojumu veidi aizņem samērā mazas teritorijas, ko sīkāk var skatīt 2. 
tabulā.

2. tabula. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem 
Jaunjelgavas novada pašvaldībās

Pašvaldība
Kopplatība 

(ha)
Lauksaimniecībā 

izmantojamā 
zeme

Meži Ūdeņi Pārējās zemes

ha % ha % ha % ha %
Daudzeses pagasts 21067 3045 14,4 15481 73,5 453 2,1 2088 10,0
Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju 1118 392 35,1 263 23,5 97 8,7 366 32,7
Seces pagasts 17614 5800 32,9 8847 50,2 1019 5,8 1948 11,1
Sērenes pagasts 11907 2341 19,7 7862 66,0 537 4,5 1167 9,8
Staburaga pagasts 5847 2506 43,0 2679 45,8 208 3,6 454 7,6
Sunākstes pagasts 10914 3309 30,3 6450 59,1 221 2,0 934 8,6

Kopā 68467 17393 25,4 41582 60,7 2535 3,7 6957 10,2
Avots: pašvaldības dati
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1.1.2. Iedzīvotāji

Jaunjelgavas novada kopējais iedzīvotāju skaits ir 6606 (Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes  dati  uz 01.01.2008).  Novadā  dzīvo 16,5% no Aizkraukles rajona iedzīvotājiem. 
Jaunjelgavas novada teritorijā iedzīvotāju skaits samazinās ar katru gadu. Iedzīvotāju skaita 
samazināšanās  ir  saistīta  ar  negatīvo  iedzīvotāju  dabisko  pieaugumu,  kā  arī  iedzīvotāju 
mehānisko kustību – migrāciju. Tomēr, jāatzīmē, ka Daudzeses un Sērenes pagastos tiek pirkti 
zemes  gabali  dzīvojamo  māju  būvniecībai  un  pilsētu  iedzīvotāji  atgriežas  uz  dzīvi  lauku 
teritorijā, kur ir salīdzinoši tīra vide.

Jaunjelgavas novadā  ir  viena  pilsēta  –  Jaunjelgava  ar  2396  iedzīvotājiem,  pārējie 
iedzīvotāji izvietojušies 5 pagastos. Vismazākais iedzīvotāju skaits ir Staburaga pagastā – 462.

Attiecīgi novadā pilsētas iedzīvotāju īpatsvars ir 36,3%, bet lauku iedzīvotāju īpatsvars 
ir 63,7%. 

3. tabula. Iedzīvotāju skaits pašvaldībās 

Pašvaldība
Skaits uz 

01.01.2008.
Daudzeses pagasts 1150
Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju 2396
Seces pagasts 1174
Sērenes pagasts 878
Staburaga pagasts 462
Sunākstes pagasts 546

Kopā 6606
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

Vidējais  iedzīvotāju  blīvums  novadā  ir  9,64  cilvēki  uz  kvadrātkilometru 
(skat.1.tabulu).

4. tabula. Apdzīvotās vietas pašvaldībās

Daudzeses 
pagasts 

Daudzese, 
Daudzeva

Lāči

Seces 
pagasts 

Sece,
Purviņi,

Dalbes, Kaļandri, 
Kauļi, Kampāni, 
Pučiņas, Škutāni, 
Zemgaļi, Ziedāni

Biķernieki Andzēni, 
Brunava, Čoči, 
Bitāni, Jauči, 
Kuriņas, Vēsmas, 
Salsanči

Sērenes
pagasts 

Sērene Mellēni, Dīķi,
Talsiņi, Vecsērene

Lielziedi

Staburaga 
pagasts 

Staburags, 
Robežkrogs

Muktiņi, Mākuļi, Ūbeļi, Zvilnas

Sunākstes
pagasts 

Sunākste, 
Pikslauki,
Zilkalne

Lielsunākste, Mazsunākste Sviļi

Avots: pašvaldības dati

Visvairāk pašvaldību apdzīvotās vietas ir koncentrējušās ap Daugavas kreiso krastu. 
Nelieli apdzīvoti areāli veidojas gandrīz ap visiem pagastu centriem un lielākām apdzīvotām 
vietām.
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Daugavas kreisajā krastā ir diezgan sarežģīta situācija, jo ir mazāka apdzīvoto vietu 
biezība  un  vājāk  attīstīta  transporta  infrastruktūra.  Aizkraukles  un  Jaunjelgavas  apkalpes 
zonas  ietver  Sērenes,  Daudzeses,  un  lielāko  daļu  Staburaga  un  Seces  pagastu.  Būtiskas 
problēmas rodas ar Sunākstes pagastu, kas praktiski izkrīt ārpus Aizkraukles rajona lielāko 
apdzīvoto vietu apkalpes zonām, 

Papildus  sarežģījumus  rada  šo  apkalpes  zonu  sadalījums  starp  atsevišķām 
apdzīvotajām vietām. problēmas rada gan apdzīvoto vietu nevienmērīgais izvietojums, gan to 
stipri atšķirīgais infrastruktūras līmenis.

Triju apdzīvoto vietu 10, 15 un 25 km apkalpes zonu ietvaros Aizkraukle praktiski 
nosedz Jaunjelgavas 25 km apkalpes zonu Sērenes, Daudzeses un Seces pagastos, tajā ietverot 
arī  pašu  Jaunjelgavu.  15  km  apkalpes  zonā  Seces,  Daudzeses  un  daļai  Sērenes  pagastu 
iedzīvotāju tuvāka ir Aizkraukle. Jāņem vērā arī dabiskā robeža, ko veido Daugava, atdalot 
tās abos krastos esošās pašvaldības.

1.1.3. Sasniedzamība

Jaunjelgavas novadā valsts autoceļi veido 436,843 km garu tīklu (skat. 5.tabulu).

5. tabula. Jaunjelgavas novadā esošo autoceļu un ielu garums (km)

Pašvaldība
Valsts 

autoceļi
Pašvaldību 

autoceļi Ielas 
Kopā 

pašvaldībā 
Daudzeses pagasts 33,1 64,160 3,940 101,200
Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju

4,1 9,055 24,338 37,493

Seces pagasts 48,4 58,830 - 107,230
Sērenes pagasts 19,5 28,2 - 47,700
Staburaga pagasts 22,9 41,2 0,270 64,370
Sunākstes pagasts 24,9 52,960 0,990 78,850

Kopā 152,9 254,405 29,538 436,843
Avots: pašvaldības dati

Pagastus  ar  Jaunjelgavas  pilsētu  savieno  autoceļu  tīkls,  kas  ir  vērsts  vairāk 
Aizkraukles rajona centra pilsētas – Aizkraukles - virzienā (skat. 3. attēlu).

Pašvaldību grupas šķērso autoceļi: 1. šķiras autoceļi: P 87 Bauska – Aizkraukle; P 76 
Aizkraukle – Jēkabpils; P 86 Sērene – Kalnieši  un 2.šķiras autoceļi:  nozīmīgākie - V 926 
Sunākste – Zilkalne; V 927 Tenči – Daudzeva – Lāči – Vīgante – Zilkalne; V 928 Sece – 
Seces stacija u.c. Perspektīvā plānots būvēt Jaunjelgavas apvedceļu.

Teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Krustpils – Jelgava ar stacijām Secē, Daudzesē  un 
Mentā  (Sērenes  pagasts),  pa  kuru  no  2000.gada  pārvadā  tikai  kravas,  bet  iedzīvotāju 
pieprasījuma gadījumā varētu atjaunot pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu abos virzienos.

6.tabula. Attālums no pašvaldību centriem līdz potenciālam novada centram 
6.1. tabula – ja novada centrs ir Jaunjelgava

10



JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBU APVIENOŠANĀS PROJEKTS

centri pašvaldība
attālums līdz novada 

centram Jaunjelgavai (km)
Daudzeva Daudzeses 24
Sece Seces 21
Sērene Sērenes 10
Staburags Staburaga 34
Sunākste Sunākstes 32

6.2. tabula – ja novada centrs ir Sērene

centri pašvaldība
attālums līdz novada 
centram Sērenei (km)

Daudzeva Daudzeses 14
Sece Seces 11
Jaunjelgava Jaunjelgavas 10
Staburags Staburaga 23
Sunākste Sunākstes 24

Avots: pašvaldības dati

3. attēls. Novada transporta infrastruktūra

No pagastu grupas tikai trīs pagastu centri atrodas asfaltētu 1. šķiras autoceļu tuvumā, 
Seces,  Staburaga  un  Sunākstes  pagastu  teritorijās  valsts  autoceļi  nav  asfaltēti,  kas  rada 
papildus spriedzi un grūtības pavasara un rudens periodos. Nepietiekamie līdzekļi ceļu tīkla 
attīstībai  nav  ļāvuši  veikt  plānotos  rekonstrukcijas  darbus  autoceļa  P  76  Aizkraukle  – 
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Jēkabpils  asfaltēšanai  Aizkraukles  rajona  teritorijā,  kas  kavē  Seces  un  Staburaga  pagastu 
attīstību.

Nopietna problēma, kas skar ne tikai novada, bet visus valsts ceļus, ir tā, ka smagsvara 
auto pārvadātāji visai bieži neievēro atļauto pārvadājamo tonnāžu, līdz ar to ceļi tiek sabojāti. 
Seguma noturība neatbilst smagsvara transportlīdzekļu svaram. 

4. attēls Novada iedzīvotāju nodrošinājums ar sabiedrisko transportu

Jāatzīmē,  ka  līdz  ar  novada  centra  izveidi  Jaunjelgavas  pilsētā,  diez  vai  būtiski 
mainīsies  iedzīvotāju  plūsma šajā  virzienā,  tāpat  lielākais  nodarbinātības  un  pakalpojumu 
centrs  paliks  Aizkraukles  pilsēta,  tā,  piemēram,  no  Staburaga  pagasta  ceļu  uz  darbu 
Aizkrauklē mēro 25 cilvēki.

Sabiedriskajam transportam vajadzētu nodrošināt cilvēkiem stabilu, ātru un ērtu saikni 
ar  darbavietām,  ārstniecības,  izglītības  u.c.  iestādēm.  Diemžēl  šis  nodrošinājums  kopumā 
Jaunjelgavas novadā nav pietiekošs. Pasažieru pārvadājumus no vienas puses ietekmē to zemā 
maksātspēja, tarifu maiņas, no otras - nodarbinātība, komforts, individuālo transportlīdzekļu 
skaita palielināšanās un to izmantošana, kā arī transporta kursēšanas izdevīgie vai neizdevīgie 
laiki, kas ietekmē strādājošo nokļūšanu no pagastiem uz Aizkraukli un atpakaļ.

Par  cik  sabiedriskā  transporta  plūsma nav pietiekama visu iedzīvotāju  vajadzībām, 
īpaši skolēniem, un sabiedriskā transporta maršruti neiet caur visām apdzīvotām vietām, tad 
pašvaldības pašas organizē skolēnu pārvadājumus (skat. 4.attēlu).
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1.1.4. Pamatbudžeta ieņēmumi 

Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai katrai pašvaldībai ir nepieciešami līdzekļi, 
jeb  finanšu  resursi.  Pašvaldību  finanšu  resursus  veido  pašvaldību  budžets.  Pašvaldības 
budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms pašvaldībai ir nepieciešams ar 
likumu noteikto funkciju realizēšanai.

Pašvaldību  budžeta  veidošanās  ir  sarežģīts  process,  kuru  nosaka  un  regulē  valsts. 
Pašvaldību budžetu  veidošanās  kārtību reglamentē  likums “Par  pašvaldību budžetiem” un 
likums “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”. Pašvaldību budžets lielā mērā ir atkarīgs no 
iedzīvotāju skaita un struktūras attiecīgās pašvaldības teritorijā. 

Apkopojot Jaunjelgavas novadu veidojošo pašvaldību pamatbudžetu ieņēmumus, kas 
par 2007.gadu sastāda 2 803 843 Ls var secināt, ka lielāko īpatsvaru vai 51,5% veido nodokļu 
ieņēmumi, kas sastāda 1 443 221 Ls. Vislielāko daļu no kuriem sastāda iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis – 1 339 695 Ls vai 92,8%. Ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa sastāda 103 526 
Ls vai 7,2% no nodokļu ieņēmumiem. 

Otra  lielākā  ieņēmumu  sadaļa  budžetos  ir  ieņēmumi  no  transfertiem,  kas  sastāda 
36,9% no  kopējiem budžeta  ieņēmumiem vai  1 033  505  Ls,  kur  attiecīgi  Valsts  budžeta 
transferti veido 35,3%, bet Pašvaldību budžeta transferti 64,7% no saņemtajiem ieņēmumiem. 

Pārējās  budžetu  ieņēmumu sadaļas  veido  atlikušos  11,6%  no  kopējiem 2007.gada 
ieņēmumiem, tie ir: nenodokļu ieņēmumi – 51 748 Ls vai 1,8% un budžeta iestāžu ieņēmumi 
– 275 369 Ls vai 9,8%. 

Izvērtējot Jaunjelgavas novadu veidojošo pašvaldību budžeta ieņēmumus 2007.gadā 
pašvaldību  griezumā  tad  var  secināt,  ka  lielāko  budžeta  ieņēmumu  īpatsvaru  veido 
Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības budžeta ieņēmumi, kas ir  1 104 856 Ls 
apmērā  un  sastāda  39,4% no  visiem novada pašvaldību  budžetu  ieņēmumiem.  Tas  ir  arī 
loģiski,  jo  šeit  iedzīvotāju  skaits  proporcionāli  ir  vislielākais  salīdzinot  ar  pārējām 
pašvaldībām.  Otrā  lielākā  pašvaldība  pēc  budžeta  ieņēmumu  apjoma  ir  Seces  pagasta 
pašvaldība, kuras ieņēmumu apjoms ir 523 832 Ls, kas sastāda 18,7% no kopējiem novada 
pašvaldību ieņēmumiem. Daudzeses pagasta pašvaldības ieņēmumi ir 15,4%, Sērenes pagasta 
–  9,5%,  Staburaga  pagasta  –  8,6%, Sunākstes  pagasta  -  8,4% no kopējiem ieņēmumiem. 
Pašvaldību budžeta ieņēmumu sadalījumu skat. zemāk.

7. tabula. Jaunjelgavas novada pašvaldību ieņēmumi

Pašvaldība
Ieņēmumi (LVL) 
2007. gadā

% no novada 
ieņēmumiem

Daudzeses pagasts 432 170 15,4
Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju 1 104 856 39,4
Seces pagasts 523 832 18,7
Sērenes pagasts 266 065 9,5
Staburaga pagasts 240 684 8,6
Sunākstes pagasts 236 236 8,4

Kopā 2 803 843 100
Avots: pašvaldības dati
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Pašvaldību grupā  pašu ieņēmumi sastāda kopā  1 77 338 Ls  vai 63,1%. Vislielākais 
pašu ieņēmumu īpatsvars ir Sērenes pagastam – 98%, tam seko Jaunjelgavas pašvaldība ar 
68,9%. Vismazākais pašu ieņēmumu īpatsvars ir Seces pašvaldībai – 41,8% un Sunākstei – 
44,4% (skat. 8.tabulu).

8. tabula. Jaunjelgavas novada pašvaldību ieņēmumu īpatsvars

Pašvaldība

Pašu ieņēmumi 
(LVL)

2007.gadā

Saņemtie 
maksājumi (LVL) 

2007.gadā

Pašu 
ieņēmumu 
īpatsvars (%)

Daudzeses pagasts 268 559 163 571 62,3

Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju 761 801 343 055 68,9

Seces pagasts 219 191 304 641 41,8

Sērenes pagasts 260 732 5 333 98,0

Staburaga pagasts 155 086 85 598 64,4

Sunākstes pagasts 104 929 131 307 44,4
KOPĀ 1 770 338 1 033 505 63,1
Avots: pašvaldības dati

Ja analizē Jaunjelgavas novadu veidojošo pašvaldību budžetu izdevums 2007.gadam, 
kuru kopējais apjoms ir 2 785 549 Ls, tad pašvaldību griezumā aina ir līdzīga kā ieņēmumu 
sadaļā. Vislielākais īpatsvars ir Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldībai –  1 160 
848 Ls vai 41,7% no kopējiem izdevumiem. Tas izskaidrojams ar lielāku pašvaldības iestāžu 
un struktūru skaitu, kā arī ar lielāku pašvaldībā strādājošo skaitu, salīdzinājumā ar pārējām 
pašvaldībām. Jāatzīmē, ka šai pašvaldībai budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmums par 55 992 
Ls. 

Otrā lielākā pašvaldība pēc izdevumiem 2007.gadā ir Seces pagasta pašvaldība, kuras 
izdevumi ir 496 957 Ls apjomā un kas sastāda 17,8% no kopējiem izdevumiem. Vismazākie 
izdevumi  ir  Sunākstes  pagastam  226  849  Ls  vai  8,1%  no  kopējiem  izdevumiem.  Visu 
Jaunjelgavas novada pašvaldību izdevumus un to procentuālo sadalījumu skat. zemāk.

9. tabula. Jaunjelgavas novada pašvaldību izdevumi

Pašvaldība
Izdevumi  (LVL) 
2007. gadā

% no novada 
izdevumiem

Daudzeses pagasts 439 230 15,8
Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju 1 160 848 41,7
Seces pagasts 496 957 17,8
Sērenes pagasts 230 045 8,3
Staburaga pagasts 231 620 8,3
Sunākstes pagasts 226 849 8,1

KOPĀ 2 785 549 100
Avots: pašvaldības dati
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Attiecīgi  vērtējot  Jaunjelgavas  novadu  veidojošo  pašvaldību  budžetu  izdevumus 
2007.gadam  pa  izdevumu  veidiem,  var  secināt,  ka  vislielāko  īpatsvaru  veido  izdevumi 
izglītībai, kas sastāda 1 304 071 Ls un veido 46,8 % no visiem pašvaldību izdevumiem. 

Otro lielāko īpatsvaru izdevumos sastāda izdevumi vispārējiem valdības dienestiem, 
kas sastāda 641 771 Ls vai 23 % no kopējiem izdevumiem. Īpatsvars ir salīdzinoši liels. 

Kā trešā lielākā izdevumu nozare novada teritorijā ir Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana,  kas sastāda  331 942 Ls un veido 11,9% no visiem izdevumiem. Pārējie 
izdevumu veidi un procentuālais to sadalījums apkopots tabulā.

10. tabula. Jaunjelgavas novada pašvaldību izdevumi pa izdevumu veidiem

Izdevumu veids

Izdevumi 
(LVL), 2007. 
gadā

% no novada 
izdevumiem

Izglītība 1 304 071 46,8

Vispārējie valdības dienesti 641 771 23,0
Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 331 942 11,9
Atpūta, kultūra un reliģija 175 633 6,3
Sociālā aizsardzība 111 191 4,0
Vides aizsardzība 66 031 2,4
Ekonomiskā darbība 124 895 4,5
Sabiedriskā kārtība un 
drošība 30 015 1,1
Veselība - -
Kopā 2 785 549 100

Avots: pašvaldības dati

Analizējot Jaunjelgavas novadu veidojošo pašvaldību budžetus, svarīgs rādītājs ir arī 
pašvaldību saistību apjoms. Tas atspoguļo pašvaldību ņemtos aizņēmumus līdz 2008.gada 9 
mēnešos.  Pētot  esošo  situāciju,  var  secināt,  ka  no  6  Jaunjelgavas  novadu  veidojošām 
pašvaldībām visās ir ņemti aizņēmumi. Kopējais saistību apjoms 1 337 978  Ls, Jaunjelgavai 
vēl arī 65 655 USD un 100 964 EUR. 

 Pašvaldību griezumā vislielākais saistību apjoms ir Daudzeses pagastam 604 000 Ls 
(45%  no  kopējām  saistībām),  lielākais  atgriešanas  termiņš  ir  līdz  pat  2038.gadam  un 
Jaunjelgavas pašvaldībai 576 256 Ls, kas sastāda 43% no visām pašvaldību saistībām. 

11.tabula. Jaunjelgavas novada pašvaldību saistības

Pagasts

Mērķis Atmaksas 
termiņš

Kopējā 
summa

(Ls)
KOPĀ

Daudzeses pagasts
Daudzeses skolas renovācija 2001.-2011. 15 000

Sporta zāles būvniecība 2008.-2038. 589 000 604 000 (Ls)
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Jaunjelgavas 
pilsēta ar lauku 
teritoriju

Centralizētā siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija 2003.-2022.

65 655 
(USD)

Centralizētā siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija 2003.-2022.

87 713 
(EUR)

Projektu realizācijas 
finansēšana P-114 2004.-2008. 70 000
Pilsētas infrastruktūras 
sakārtošana P-3 2005.-2014. 81 300
Projektu realizācijas 
finansēšana P-111 2005.-2025. 75 000
Projektu realizācijas 
finansēšana P-187 2005.-2015. 18 000
Remonta darbu veikšana 
skolā P-203 2005.-2015. 10 973
Finanšu līzings – automašīna 
VW Passat Variant 2006.-2009. 5 210
Remonta darbu veikšana PII 
Atvasīte P-188 2005.-2015. 6 450
Siltumtrases izbūve un 
apkures katlu uzstādīšana P-
325 2007.-2017. 100 086
Finanšu līzings – automašīna 
Škoda Octavia 2007.-2012.

13 251
(EUR)

Automašīnas  un  autobusa 
iegādei 2008.-2018 51 870
Pirmskolas  bērnu  iestādes 
„Atvasīte” remontam 2008.-2018. 53 389

65 655 (USD)
100 964 (EUR)
472 278 (Ls)

Sērenes pagasts
Finanšu  līzings  automašīnas 
iegādei 2008.-2011. 21 700 21 700 (Ls)

Seces pagasts

Seces pamatskolas remonts 
un rekonstrukcija 2003.-2013. 60 000
Seces pamatskolas sporta 
zāles celtniecība 2004.-2024. 100 000 160 000 (Ls)

Sunākstes pagasts
Sporta centra renovācija 2004.-2024. 80 000 80 000 (Ls)

Kopā  Ls 1 337 978
USD 65 655
EUR 100 964

Avots: pašvaldības dati

Kopējais  pašvaldību  saistību  apjoms  liecina  par  to,  ka  vairākas  pašvaldības  ir 
iesākušas  risināt  vai  atrisinājušas  tādas  aktuālas  problēmas  kā  siltumapgādes  sektora 
sakārtošana vai pašvaldības ēku renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana. 

Analizējot pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus kopumā,  salīdzinot pēdējo gadu 
griezumā,  var  secināt,  ka  ir  vērojama  tendence  budžeta  ieņēmumiem  un  izdevumiem 
palielināties. Tas lielā mērā ir izskaidrojams arī ar minimālās algas pieaugumu, energoresursu 
cenu pieaugumu un tam sekojošu augsto inflācijas līmeni valstī.

Līdz  ar  to  prognozēt  kāds  būs  pašvaldību  budžets  2009.gadā,  kad  ir  plānota 
Administratīvās reformas īstenošana valstī, ir samērā problemātiski. Jebkurā gadījumā, ņemot 
vērā  patreizējos  inflācijas  tempus  valstī,  pašvaldību  budžetiem  jābūt  būtiski  lielākiem, 
salīdzinājumā ar patreizējo stāvokli.
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Vērtējot administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību finansiālās 
iespējas,  var  secināt,  ka  reformas  rezultātā  novada  struktūrā  darbinieku  skaitu  plānots 
palielināt.  Tas  ir  izraisīts  objektīvu  apstākļu  dēļ,  jo  tik  liela  novada,  kāds  ir  plānots 
Jaunjelgavas novads, efektīvai pārvaldei ir nepieciešami papildus finanšu resursi. Taču arī uz 
vietām esošajās pašvaldību teritorijās ar likumu pašvaldībām uzliktās funkcijas ne viens nav 
atcēlis vai samazinājis. 

Valdībai un Saeimai  ir  jādara viss,  lai  visas,  to iniciatīvas rezultātā,  jaunizveidotās 
novadu pašvaldības būtu finansiāli patstāvīgas un vienādā mērā spējīgas pilnā apjomā veikt 
tām ar likumu uzliktās funkcijas.

1.2. Potenciālā novada priekšrocības un problēmas

Novada stiprās puses:
 ģeogrāfiski ainaviska teritorija;
 Aizkraukles pilsētas tuvums;
 nozīmīgi meža resursi;
 bagāti zemes dzīļu resursi;
 attīstīta mežsaimniecība un kokapstrāde;
 salīdzinoši attīstīts ceļu tīkls;
 dzelzceļa līnija Krustpils – Jelgava;
 brīvas teritorijas rūpnieciskai un privātmāju apbūvei;
 interneta pakalpojumu pieejamība;
 nav jūtamas īpašas atškirības iedzīvotāju etniskās un reliģiskās piederības ziņā;
 salīdzinoši augsta vides kvalitāte;
 saglabātas kultūras, sporta tradīcijas un pašdarbība;
 veidojas jauniešu klubiņi brīvā laika saturīgai pavadīšanai;
 iespēja attīstīt tūrismu;

Problēmas:
 mazattīstīta uzņēmējdarbība lauku teritorijā;
 slikta  ceļu  kvalitāte  un  salīdzinoši  mazs  melnā  seguma  īpatsvars  reģionālas 

nozīmes ceļiem; 
 nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums;
 komunikācijas,  inženiertīklu  tehniskais  stāvoklis neatbilst  modernajām 

tehnoloģiju  prasībām;  nolietojies  dzīvojamais  fonds  un  zema  ēku 
energoefektivitāte;

 finansējuma samazināšanās risks pagastu teritorijām;
 atškirīgas prioritāri risināmas problēmas centrā un lauku teritorijās;
 iedzīvotāju skaita samazināšanās un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju izbraukšana uz 

citiem reģioniem vai ārvalstīm;
 pašvaldības tiešā kontakta ar iedzīvotājiem samazināšanās risks;
 pagastu iedzīvotāju politiskās pārstāvniecības nodrošināšana.

Daļa  no  problēmām  ir  risināmas  valsts  līmenī.  Novada  mērogā  būs  iespējams 
veiksmīgāk risināt ietekmējamās problēmas, kā arī sadarboties ar uzņēmējsabiedrībām, valsts 
institūcijām, NVO un citām ieinteresētajām pusēm.

1.3. Novada izveidošanas un darbības principi
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Jaunjelgavas novada  izveidošanas  mērķis  ir  attīstības  spējīga  un  funkcionāla 
pašvaldība, kas spēj piesaistīt nacionālo, Eiropas struktūrfondu un cita veida finansējumu, kā 
arī nodrošina kvalitatīvu un pieejamu likumā noteikto funkciju izpildi.

Jaunjelgavas  novada pamatvērtība – novada iedzīvotāji un viņu intereses: ienākumu 
gūšanas  iespējas,  kvalitatīva  izglītības  iegūšana,  lietderīga  brīvā  laika  pavadīšana,  kā  arī 
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība.

Jaunjelgavas novada izveidošana tiek balstīta uz sekojošiem principiem:
 pašvaldības  struktūras  pilnveidošana  notiek  pakāpeniski  pēc  novada izveidošanas; 

novada  struktūras  veidošanā  un  pašvaldības  darbības  koordinācijā  tiek  ievērots 
teritoriālais un nozaru dalījums;

 efektīva, mūsdienīga pašvaldības pārvalde, labas pārvaldības principu ievērošana tās 
darbībā;

 pagastu  centros  –  pakalpojumu  sniegšanas  vietās  tiek  saglabāti  un  sniegti  tādi 
pašvaldības pakalpojumi, pēc kuriem ir pieprasījums;

 novada  teritorijas  attīstības  potenciāla  paaugstināšana,  t.sk.  pašvaldības  darbinieku 
specializācijas padziļināšana, kvalifikācijas, profesionalitātes paaugstināšana;

 pašvaldības pakalpojumu pieejamības saglabāšana un attīstīšana visā novada teritorijā;

 novada teritorijas līdzsvarota attīstība, pilsētas un lauku partnerība, pagastu partnerība;

 novada pašvaldības darbā tiek pārņemta un izmantota pilsētas un pagastu pašvaldību 
pozitīvā pieredze;

 vienreizējā  mērķdotācija  tiek  izmantota  pasākumiem  saistītiem  ar  visa  novada 
pilnveidošanu un attīstību;

 mērķdotācijas investīcijām izmantošanā tiek izmantots vienlīdzības un subsidaritātes 
princips  –  katrā  teritorijā  tiek  investēts  vienāds  mērķdotācijas  apjoms  noteiktajos 
prioritārajos infrastruktūras objektos, saskaņojot prioritātes novadā.

1.4.  Pašvaldību funkciju īstenošanas stratēģija novadā

ORGANIZĒT IEDZĪVOTĀJIEM KOMUNĀLOS PAKALPOJUMUS

Esošā situācija
12.tabula.Pašvaldības pakalpojumu iestādes un uzņēmumi

Pašvaldība Pakalpojumu iestādes Pakalpojumu 
uzņēmumi

Jaunjelgavas pilsēta
ar lauku teritoriju

Vidusskola, pirmskolas bērnu iestāde, mākslas skolas 
klase, kultūras nams, 2 bibliotēkas, trīs ģimenes ārstu 
prakšu vietas

Pašvaldības 
aģentūra 
“Nams”

Daudzeses pagasts Pamatskola, pirmskolas bērnu iestāde, kultūras nams, 
bibliotēka, ģimenes ārsta prakse

Komunālā daļa

Seces pagasts Pamatskola, pirmskolas bērnu iestāde, kultūras nams, 
bibliotēka, ģimenes ārsta prakse

Komunālā daļa

Sērenes pagasts Kultūras nams, bibliotēka Komunālā daļa
Staburaga pagasts Pamatskola, bibliotēka, ģimenes ārsta prakse Komunālā daļa
Sunākstes pagasts Pamatskola, bibliotēka, ģimenes ārsta prakse Komunālā daļa

Avots: pašvaldības dati
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Komunālos  pakalpojumos  ietilpst  ūdensapgādes,  kanalizācijas,  siltumapgādes 
nodrošināšana, kā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana un sadzīves atkritumu izvešanas 
organizēšana.

Pagastu pašvaldības savu iespēju robežās pilda ar likumu noteiktās funkcijas, uzturot 
komunālās  daļas.  Tās  nodarbojas  ne  tikai  ar  komunālo  jautājumu  risināšanu,  bet  arī  ar 
teritorijas labiekārtošanu.

Jaunjelgavas  pilsētā  ar  lauku  teritoriju  komunālos  pakalpojumus  nodrošina 
pašvaldības aģentūra “Nams”.

Novada  prioritātes  komunālo  pakalpojumu  jomā  visās  pašvaldībās  ir 
ūdenssaimniecības, siltumapgādes un kanalizācijas uzlabošana un rekonstrukcija. Patreiz tiek 
plānoti  un  realizēti  dažādi  attīstības  projekti.  Taču  arī  nākotnē  būs  nepieciešamas  lielas 
investīcijas infrastruktūras sakārtošanai.

Viena  no  pašreizējām problēmām, iespējams  arī  nākotnē,  ir  iedzīvotāju  parādi  par 
komunālajiem  pakalpojumiem.  Daļai  iedzīvotāju  (pensionāri,  invalīdi,  maznodrošinātie) 
parādu varētu nomaksāt novada dome, ieviešot šim mērķim paredzētu sociālo pabalstu. Taču 
no darbspējīgiem iedzīvotājiem šo parādu nāksies piedzīt tiesas ceļā.

Attiecībā uz komunālo pakalpojumu nodrošināšanas organizāciju šobrīd pašvaldībās 
vērojama ļoti plaša daudzveidība gan pēc institūcijas veida (pašvaldības aģentūra, komunālā 
daļa, struktūrvienība), gan pēc sniegtajiem pakalpojumiem. Taču vislielākā  atšķirība ir pēc 
tarifiem, kas noteikti dažādās administratīvajās teritorijās.

13.tabula. Iedzīvotāju parādi novadā par komunālajiem pakalpojumiem

Komunālā sfēra Parāds uz 01.01.08., Ls
Ūdensapgāde un kanalizācija 6 872
Siltumapgāde 10 428
Citi pakalpojumi 13 067

Kopā 30 367
Avots: pašvaldības dati

Plānotā situācija novadā

Jaunjelgavas pilsētā ar lauku teritoriju komunālos pakalpojumus arī turpmāk piedāvās 
pašvaldības  aģentūra  “Nams”.  Pakalpojumu  tarifus  noteiks  Sabiedrisko  pakalpojumu 
regulators.

Pagastos  vietējo  administrāciju  paspārnē  darbosies  komunālās  daļas.  Pakalpojumu 
tarifi tiks apstiprināti ar novada domes lēmumu. 

Ja  komunālo  pakalpojumu  un  labiekārtošanas  darbu  nodrošināšana  ir  vairāku 
institūciju kompetencē, pakalpojuma nodrošināšana netiek centralizēta, novada administrācijā 
nepieciešams viens  atbildīgais  darbinieks  par  komunālo  saimniecību un ceļu saimniecības 
uzraudzību.

GĀDĀT PAR SAVAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU UN 
SANITĀRO TĪRĪBU

Esošā situācija
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 Jaunjelgavas  pilsētā  ar  lauku  teritoriju  labiekārtošanas  darbu  funkcijas  izpildi 
nodrošina  pašvaldības  aģentūra  „Nams”.  Sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanu  saskaņā  ar 
noslēgtajiem līgumiem nodrošina SIA „Euro Concord”.

Daudzesē,  Secē,  Staburagā  un  Sunākstē  ar  sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanu 
nodarbojas Aizkraukles rajona SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts”, Jaunjelgavas pilsētā 
un Sērenes pagastā - SIA „Euro Concord”. 

Sērenes  pagastā  atrodas rajona lielākā  sadzīves  atkritumu izgāztuve „Totēni”,  kuru 
apsaimnieko Aizkraukles rajona SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts”. 

Visas novada pašvaldības ir  iesaistījušās  Aizkraukles,  Jēkabpils  un daļēji  Madonas 
rajona  projektā  par  Vidusdaugavas  atkritumu  apsaimniekošanas  saimniecības  (poligona) 
izveidi.  Ir  nodibināta  kopīga  SIA  “Vidusdaugavas  starppašvaldību  atkritumu 
apsaimniekošanas  organizācija”.  Izvēlētā  sadzīves  atkritumu  noglabāšanas  poligona 
būvniecības vieta – Jēkabpils rajona Mežāres pagasta „Dziļā vāda”.

Teritorijas labiekārtošanas darbi pašvaldībās ir saistīti galvenokārt ar pilsētas un ciemu 
labiekārtošanu, kā arī ar kapsētu un pašvaldības ceļu uzturēšanu kārtībā. Pašvaldības iesaistās 
valsts nodarbinātības aģentūras projektos un organizē algotos pagaidu sabiedriskos darbus.

Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana pašvaldībās tiek organizēta rīkojot iepirkumus un 
slēdzot līgumus ar privātuzņēmējiem.

Plānotā situācija novadā

Pagastos  vietējo  administrāciju  paspārnē  darbosies  komunālās  nodaļas,  kas  arī 
turpmāk organizēs un nodrošinās teritorijas labiekārtošanas darbus. Jāizvērtē nepieciešamībā 
katrā  pakalpojumu  centrā  nodrošināt  kapsētu  uzturēšanu  kārtībā,  šim  nolūkam  paredzot 
kapsētu pārziņa amatu vai veidojot vienotu kapsētu uzkopšanas brigādi visā novada teritorijā.

Jaunjelgavas  pilsētā  ar  lauku  teritoriju  turpinās  darboties  pašvaldības  aģentūra 
„Nams”.

NOTEIKT KĀRTĪBU KĀDĀ IZMANTOJAMI PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠIE 
MEŽI UN ŪDEŅI

Esošā situācija

Līdz šim katra pašvaldība apstiprina vienotus saistošos noteikumus par kārtību, kādā 
izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi. 

Plānotā situācija novadā

Arī  novada domē  tiks apstiprināti  šādi saistošie noteikumi.  Par noteikumu projekta 
sagatavošanu, balstoties uz pagastu pašvaldībās jau pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, 
atbildīgs būs novada izpilddirektors.

GĀDĀT PAR IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTĪBU

Esošā situācija

Viena  no  svarīgākajām  pašvaldību  funkcijām  ir  gādāt  par  iedzīvotāju  izglītību.  Šim 
mērķim pašvaldībās darbojas:
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 3 pirmskolas izglītības iestādes – Jaunjelgavā, Daudzesē un Secē
 Jaunjelgavas vidusskola
 4 – Daudzeses, Seces, Vīgantes (Staburaga pagasts) un Sunākstes pamatskolas
 brīvā laika pavadīšanai bērni un jaunieši var apmeklēt Aizkraukles mākslas skolas 

Jaunjelgavas klasi, rajona sporta skolas nodarbības un interešu izglītības pulciņus 
uz vietas pašvaldībās.

Plānotā situācija novadā

Tā kā skolas lauku pašvaldībās ir nozīmīgs sabiedriskās dzīves centrs un arī nozīmīgs 
darba devējs, novadā ir svarīgi saglabāt skolu darbību. Tai pašā laikā, jāņem vērā, ka skolu 
darbība ir atkarīga no skolēnu skaita, bet Jaunjelgavas novada teritorijā vērojama dzimstības 
samazināšanās  un  līdz  ar  to  arī  bērnu  skaita  samazināšanās  tendence.  Tas  var  apdraudēt 
Vīgantes pamatskolas (Staburaga pagasts) turpmāko pastāvēšanu.

Plānots, ka turpinās darbību 3 pirmskolas izglītības iestādes un 5 vispārējās mācību 
iestādes.  Katra  skola  un  pirmskolas  mācību  iestāde  tradicionāli  ir  atsevišķa  iestāde.  Lai 
nodrošinātu  izglītības iestāžu koordinētu darbību, pieredzes apmaiņas iespējas,  savstarpēju 
palīdzību,  plānots  izveidot  Izglītības,  kultūras  un  sporta  darba  koordinatora  štata  vienību 
novada  domē,  bet  pārraudzību  par  šo  darbības  jomu  veiks  novada  domes  priekšsēdētāja 
vietnieks.

 Arī dažāda veida pulciņi atradīsies gan novada centrā, gan ārpus tā. Nokļūšanu līdz 
skolai,  kā  arī  no  skolas  līdz  mājām  nodrošinās  skolēnu  autobusi,  kas  kursēs  pēc  katra 
pakalpojumu centrā noteikta maršruta un nepieciešamības.

RŪPĒTIES PAR KULTŪRU UN SEKMĒT TRADICIONĀLO KULTŪRAS VĒRTĪBU 
SAGLABĀŠANU UN TAUTAS JAUNRADES ATTĪSTĪBU

Esošā situācija

Galvenās kultūras iestādes pašvaldībās ir bibliotēkas un tautas nami (kultūras nami).
Jaunjelgavas novada teritorijā darbojas 4 Tautas nami vai klubi. Kultūras iestāžu nav 

Staburaga un Sunākstes pagastos.
Novadā  darbojas  7  bibliotēkas.  Novada  bibliotēku  tīklā  ietilpst  2  Jaunjelgavas, 

Daudzevas, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes bibliotēkas.
Visās  pilsētas  un  pagastu  bibliotēkās  bez  maksas  pieejami  sabiedriskie  interneta 

pieejas punkti.

Plānotā situācija novadā

Domē būs izglītības, kultūras un sporta darba koordinators, kas koordinēs arī kultūras 
darbību novadā. 

Bibliotēkas pagastos paliek kā vairākas atsevišķas iestādes, bet viena bibliotēka tiek 
noteikta kā centrālā bibliotēka, kas nodrošina sadarbību starp visām bibliotēkām, tai skaitā, 
gan grāmatu apmaiņu, gan centralizētu pasūtījumu veikšanu. Novadā darbosies Jaunjelgavas 
novada centrālā bibliotēka. 

NODROŠINĀT VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBU, KĀ ARĪ VEICINĀT 
IEDZĪVOTĀJU VESELĪGU DZĪVESVEIDU
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Esošā situācija
Kā viens no pozitīvākajiem rādītājiem par veselības aprūpes pieejamību Jaunjelgavas 

novada iedzīvotājiem ir tas, ka teritorija atrodas samērā tuvu Aizkrauklei, kur atrodas rajona 
slimnīca (ar 185 gultām), poliklīniku un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 

Sērenes pagasta iedzīvotāji (šajā teritorijā nav reģistrētas ārstu privātprakses) pārsvarā 
izmanto  tuvumā  esošo  pilsētu  -  Jaunjelgavas  un  Aizkraukles  medicīnas  iestāžu  un  ārstu 
privātprakšu pakalpojumus.  Pārējās pašvaldībās  ir  ārstu prakses un ģimenes ārstu palīgi – 
feldšeri. Topošajā novadā zobārstniecības pakalpojumi pieejami tikai Jaunjelgavā. Primārās 
veselības aprūpes ārstu apkalpes teritoriju un aptieku izvietojumu skatīt tabulās.

14. tabula.Primarās veselības aprūpes ārstu prakšu apkalpes teritorijas 

Pašvaldība Ārstu prakses Reģistrēto 
pacientu skaits

Daudzeses pagasts 1 ģimenes ārsta prakse, 1 ārsta palīgs - 
feldšeris

1597

Jaunjelgavas pilsēta ar 
lauku teritoriju

3 ģimenes ārstu prakses, 3 ārstu palīgi – 
ambulatorās medicīnas māsas, 
zobārstniecības privātprakse;
apkalpo arī Sērenes pagasta iedzīvotājus

2748

Seces pagasts 1 ģimenes ārsta prakse, 1 ārsta palīgs – 
medicīnas māsa

1303

Staburaga pagasts apkalpo Seces pagasta ģimenes ārsts, 1 ārsta 
palīgs – feldšeris Staburaga pagastā

531

Sunākstes pagasts apkalpo Daudzeses pagasta ģimenes ārsts, 1 
ārsta palīgs – feldšeris Sunākstes pagastā

610

Avots: Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras informācija

15. tabula. Aptiekas 

Pašvaldība Aptiekas
Daudzeses pagasts Daudzevas aptieka
Jaunjelgavas pilsēta ar lauku 
teritoriju

Jaunjelgavas aptieka

Sunākstes pagasts Sunākstes aptieka IK
Avots: pašvaldības dati

Plānotā situāc  ija novadā  

Veselības problēmu gadījumā  iedzīvotājiem jābūt  pieejamai visa veida medicīniskai 
palīdzībai,  līdz ar  to  novadā  pagastu  administratīvajās  teritorijās  ir  maksimāli  jānodrošina 
veselības aprūpe un nokļūšana līdz feldšeru punktiem, doktorātiem, ģimenes ārstu praksēm. 

Saskaņā  ar  izstrādātajiem Veselības aprūpes attīstības  plāniem Latvijā,  Aizkraukles 
rajona slimnīcu paredzēts  saglabāt  kā  lokālo  slimnīcu,  kas sadarbībā  ar  primāro  veselības 
aprūpi nodrošinātu pietiekamu neatliekamo palīdzību un starpposma veselības aprūpi, zemas 
intensitātes  akūto  veselības  aprūpi  un  speciālistu  ambulatoro  veselības  aprūpi,  kas  būs 
pieejama arī Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem.

Pagastos darbu turpinās feldšeru punkti - ģimenes ārstu prakses un aptiekas.
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Novada  pašvaldībai  jānodrošina  sociālā  dienesta  sadarbība  ar  veselības  aprūpes 
institūcijām, un jāveicina veselības aprūpes nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju 
grupām. 

NODROŠINĀT IEDZĪVOTĀJIEM SOCIĀLO PALĪDZĪBU UN SOCIĀLO APRŪPI

Esošā situācija

Saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, patreiz Jaunjelgavas 
novadu  veidojošajās  pašvaldībās  strādā  sociālie  darbinieki  (pagastos  –  viens  darbinieks, 
pilsētā – 2 darbinieki) un atkarībā no pieprasījuma arī sociālie aprūpētāji.

Sociālie darbinieki organizē sekojošus pakalpojumus:  
 materiālo palīdzību: 

 Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem
 Pašvaldības sociālie pabalsti un palīdzība naudā

 vientuļo pensionāru un invalīdu aprūpe viņu dzīves vietā;
 konsultācijas, informācijas sniegšanu;
 individuālā sociālā darba veikšanu

Pašvaldību  pirktie  pakalpojumi  ir veco  ļaužu  aprūpe  institūcijās,  bāreņu  un  bez 
vecāku gādības  palikušo bērnu  aprūpe institūcijās,  psiholoģiskā  un  logopēdiskā  palīdzība, 
pakalpojumi  veselības  aprūpes  iestādēs  (sociālās  gultas  slimnīcā).  Sociālās  aprūpes 
pakalpojumu  iestāžu  Jaunjelgavas  novadā  pagaidām  nav,  bet  Jaunjelgavā  plānots  izbūvēt 
sociālās palīdzības centru ar apmēram 20 vietām.

Sociālās  aprūpes  pakalpojumus  pensijas  vecuma  personām un  invalīdiem rajona 
teritorijā nodrošina 4 institūcijas - Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūra "Skrīveru sociālās 
aprūpes centrs" (95 vietas), Pļaviņu pilsētas pašvaldības pansionāts "Pļaviņas" (35 vietas), 
2002.gadā izveidotā pansionāta nodaļa SIA „Aizkraukles slimnīca” Neretas filiālē (10 vietas) 
un specializētais sociālās aprūpes centrs "Mēmele" (205 vietas). 

Aizkraukles  rajona  sociālās  aprūpes  institūcija  bērniem -  bērnu  nams  patversme 
"Dzeguzīte" Iršu pagastā nodrošina ar mājvietu un aprūpi 60 bez vecāku gādības palikušos 
bērnus un bērnus bāreņus vecumā no 2 līdz 18 gadiem. 

Pēc  rajona  reorganizācijas  sociālās  aprūpes  iestādes  atradīsies  jaunizveidotajos 
novados pēc to atrašanās vietas.

Sociālā aprūpe tiek nodrošināta visās pašvaldībās, bet aprūpe tiek realizēta atšķirīgi. 
Saskaņā ar izstrādātajiem nolikumiem pašvaldībās, dažādi ir pabalstu piešķiršanas mehānismi. 

Plānotā situācija novadā

Saskaņā  ar  “Sociālo  pakalpojumu un sociālās palīdzības  likumu” novadā  paredzēts 
veidot vienotu Novada sociālo dienestu, kas darbosies kā pašvaldības iestāde un koordinēs 
sociālo darbinieku un sociālo aprūpētāju darbu pakalpojumu centros. 

Šobrīd valstī par primāriem uzskata tos pakalpojumus, kas ir balstīti uz ģimenes vides 
saglabāšanu,  līdz  ar  to  sociālajā  dienestā  nākotnē  būtu  jānodrošina  sociālo  specialitāšu 
daudzveidība un visas novada teritorijas apkalpošanas iespējas. 

Katrā  pakalpojumu  centrā  paredzēts  sociālais  darbinieks  un,  vadoties  pēc 
pieprasījuma, sociālais aprūpētājs. 

Novada  domē  tiks  apstiprināts  vienots  nolikums  par  sociālās  palīdzības  pabalstu 
piešķiršanas kārtību, balstoties uz Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu. MK 
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noteikumi  paredz,  ka  pašvaldībai  primāri  jāizmaksā  pabalsti  GMI  līmeņa  nodrošināšanai 
visiem trūkumcietējiem un tikai pēc tam var atbalstīt citus. 

Novada pašvaldības pabalstu piešķiršanu, balstoties uz domes apstiprināto nolikumu, 
paredzēts  veikt  sociālajiem darbiniekiem,  kas  strādās  pilsētas  un  pagastu  administrācijās. 
Iedzīvotājiem  pabalstu  izmaksas  tiks  nodrošinātas  visos  pakalpojumu  centros  –  vietējās 
administrācijās.

Novada  sociālajam  dienestam  ir  jāveido  sadarbība  ar  veselības  aprūpes  iestādēm, 
nevalstiskām organizācijām un izglītības iestādēm.

KĀRTOT AIZBILDNĪBAS, AIZGĀDNĪBAS UN ADOPCIJAS LIETAS, KĀ ARĪ AR 
AUDŽUĢIMENĒM SAISTĪTOS JAUTĀJUMUS

Esošā situācija

Bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Tā attiecīgās 
pašvaldības  teritorijā  veic  bāriņtiesas  uzdevumus  un  sniedz  Civillikumā  paredzētajos 
gadījumos  palīdzību  mantojuma  lietu  kārtošanā,  veic  mantojuma  apsardzību  un  izdara 
apliecinājumus.  Bāriņtiesas  sastāvā  ir  priekšsēdētājs  un  tiesas  locekļi,  kuru  skaitu  nosaka 
attiecīgā  pašvaldība.  Bāriņtiesu  vada  pašvaldības  ievēlēts  priekšsēdētājs.  Gan 
priekšsēdētājam,  gan  –  locekļiem  ir  jābūt  attiecīgajai  izglītībai,  kāda  noteikta  likumā 
“Bāriņtiesu likums”.

Ar  sociālā  dienesta,  izglītības  un  tiesībsargājošo  iestāžu  palīdzību  rūpējas  par 
nepilngadīgo  tiesību  ievērošanu:  sniedz  palīdzību  bez  vecāku  gādības  palikušajiem 
nepilngadīgajiem,  nodrošina  ārpus  ģimenes  aprūpes  pieejamību,  seko  aizbildnības  un 
adopcijas lietām.

Pašreiz visās pašvaldībās darbojas Bāriņtiesas.

Plānotā situācija novadā

Izvēloties piemērotāko bāriņtiesas organizācijas veidu novadā,  pašvaldībai vispirms 
jāizvēlas  vai  veidot  novadā  vienu  bāriņtiesu,  vai  vairākas  institūcijas  –  katrai  teritoriālai 
vienībai savu vai vienu pilsētas teritorijai un otru lauku teritorijai. Lēmums par to jāpieņem, 
balstoties uz situācijas apzināšanu par nelabvēlīgām ģimenēm, par vecāku varas pārtraukšanu, 
par  aizbildņiem  un  aizbildnībā  esošiem  bērniem,  par  aizgādņiem  un  aizgādnībā  esošiem 
bērniem, par veikto notariālo funkciju apjomu, par bāriņtiesu locekļu izglītību.

Izvērtējot esošo situāciju, paredzēts veidot vienu Bāriņtiesu uz novadu.
Notariālās  darbības  tiks  veiktas  visās  pagastu  administrācijās.  Katrā  administrācijā 

darbosies vai nu bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis, kuram būs tiesības veikt 
notariālas darbības.

Bāriņtiesas darbu organizēs bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi.
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SNIEGT PALĪDZĪBU IEDZĪVOTĀJIEM DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

Esošā situācija

Izpētot  situāciju  pašvaldībās,  var  redzēt,  ka  ir  pieprasījums  pēc  sociālajiem 
dzīvokļiem.  Jaunjelgavā  ir  veidota  uz  dzīvokļiem,  kas  sastāv no  6 cilvēkiem,  bet  pārējās 
pašvaldībās nav pieprasījuma uz dzīvokļiem. Lauku pašvaldībās ir brīvā zeme, kuru piedāvā 
privātmāju būvniecībai.

Plānotā situācija novadā

Pašvaldībās  ir  pieprasījums  pēc  sociāliem  dzīvokļiem,  par  kuru  iekārtošanu  būs 
jādomā novada domei. Jaunjelgavā tiks izveidots sociālais centrs ar 20 vietām.

Novada domei ir jāizstrādā nolikums par pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas kārtību un 
prioritātēm.

SEKMĒT SAIMNIECISKO DARBĪBU ATTIECĪGAJĀ TERITORIJĀ, RŪPĒTIES 
PAR BEZDARBA SAMAZINĀŠANU

Esošā situācija

Jaunjelgavas pilsēta  ar  lauku teritoriju  un pagastu  pašvaldības  piedalās  un atbalsta 
dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, turisma informācijas centra darbību, kad 
nepieciešams, nodrošina telpas bezdarbnieku apmācību veikšanai,  atbalsta publiskās telpas 
labiekārtošanu.

Visās pašvaldībās bezdarbnieki tiek iesaistīti pagaidu sabiedriskajos darbos.

Plānotā situācija novadā

Nodarbinātības  pasākumos arī  turpmāk regulāri  tiks  iesaistīti  Nodarbinātības valsts 
aģentūrā reģistrētie darba meklētāji (tai skaitā skolēni vasaras periodos). 

Tiks  veicināta  uzņēmējdarbība  novada  teritorijā,  kas  sekmēs  bezdarba  līmeņa 
samazināšanos. 

Visos pagastos darbu turpinās lauksaimniecības konsultanti, novada dome nodrošinās 
šo  speciālistu  darba  vietas,  ja  neizmainīsies  esošā  valsts  politika.  Vēlams  saglabāt 
lauksaimniecības konsultantu darba vietas katrā lauku pagasta administrācijā, jo iedzīvotājiem 
šī pakalpojuma pieejamība uz vietas ir ļoti svarīga. 

GĀDĀT PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU, APKAROT ŽŪPĪBU UN NETIKLĪBU

Esošā situācija

Sabiedrisko  kārtību  vadoties  no  pašvaldību  saistošajiem  noteikumiem  veic  valsts 
policija, kurai daļēji no pašvaldību puses tiek apmaksāta degviela, kā arī sniegta cita veida 
palīdzība (telpas, transports).

Plānotā situācija novadā

Veidojot  novadu,  tiek  plānota  vienota  pašvaldības  policijas  izveide  ar  divām štata 
vienībām,  nodrošinot  to  ar  transportu  un  mobilajiem sakariem.  Paralēli  tam pakalpojumu 
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centros  pēc  nepieciešamības  tiks  slēgti  sadarbības  līgumi  ar  zemessargiem.  Pašvaldības 
policijas koordinācijas funkcijas veiks novada domes priekšsēdētājs.

NOTEIKT ZEMES IZMANTOŠANAS KĀRTĪBU

Esošā situācija

Likums  Par  pašvaldībām un  Reģionālās  attīstības  likums  nosaka,  ka  pašvaldībām, 
tātad arī jaunizveidotajai novada pašvaldībai ir pienākums: 

 izstrādāt  pašvaldības  teritorijas  attīstības  programmu  un  teritorijas 
plānojumu;

 nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju;
 nodrošināt teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.

Jaunjelgavas novadu veidojošās pašvaldībās ir spēkā esoši teritorijas plānojumi. Šie 
plānojumi būs spēkā līdz jaunā novada teritorijas plānojuma pieņemšanai. 

Plānotā situācija novadā

Novada  dome  izvērtē  esošos  teritorijas  plānojumus,  un,  ja  nepieciešams,  pieņem 
lēmumu par attiecīgu grozījumu izdarīšanu vai jauna plānojuma izstrādāšanu.

Balstoties  uz  pagastu  teritorijas  plānojumiem,  novada  pašvaldība  izstrādās  un 
apstiprinās Novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.  

Lai izpildītu likumos noteiktos uzdevumus, novada pašvaldībai ir jāizveido atsevišķa 
izpildinstitūcija – Teritorijas attīstības  nodaļa, kas veiks arī attīstības projektu izstrādi un to 
īstenošanas koordināciju. 

PĀRZINĀT BŪVNIECĪBU ATTIECĪGAJĀ TERITORIJĀ

Esošā situācija

 Pašvaldībai saskaņā  ar  attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu jānosaka 
zemes  izmantošanas  un  apbūves  kārtība,  kā  arī  jāpārzina  būvniecība 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

 Ir noslēgts līgums ar Aizkraukles rajona pašvaldību būvvaldi.

Plānotā situācija novadā

Divi varianti:
1. Būvvaldes  pakalpojumi  tiks  pirkti  no  citas  novada  pašvaldības noslēdzot 

līgumu.
2. Novadā tiks izveidota sava Būvvalde ar sekojošām štata vienībām: 

2.1. būvinspektors – būvvaldes vadītājs
2.2. galvenais arhitekts
2.3. teritorijas plānotājs

VEIKT CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJU
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Esošā situācija

 Jaunjelgavas  pilsētā  ar  lauku  teritoriju  un  veidojamā  novada  pagastos  šo 
funkciju veic dzimtsarakstu nodaļas. 

Plānotā situācija novadā

 Dzimtsarakstu  nodaļas  izveidošana  ir  katra  novada,  pagasta  un  pilsētas 
pašvaldības  kompetencē.  Dzimtsarakstu nodaļas  darbības  iecirknis sakrīt  ar 
attiecīgā novada, pagasta vai pilsētas administratīvās teritorijas robežām. Ar 
tieslietu  ministra  atļauju  vairākiem  pagastiem  var  izveidot  kopīgu 
dzimtsarakstu nodaļu vai vienā  pilsētā  vai novadā  – vairākas dzimtsarakstu 
nodaļas.

 Novadā būs viena Dzimtsarakstu nodaļa, pagastos būs dzimtsarakstu nodaļas 
pārziņa vietnieki amatu apvienošanas kārtībā.

 Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis un tā vietnieki veiks jaundzimušo un mirušo 
reģistrāciju.

SAVĀKT UN SNIEGT STATISTIKAI NEPIECIEŠAMĀS ZIŅAS

 Novada  Biroja  administrācija  nodrošinās,  lai  no  visām pakalpojumu centru 
administrācijām  un  institūcijām  tiktu  vienkopus  savākta  un  tālāk  nosūtīta 
nepieciešamā informācija.

ORGANIZĒT TIESU PIESĒDĒTĀJU VĒLĒŠANAS UN VEIKT NEPIECIEŠAMOS 
PASĀKUMUS VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS DOMES VĒLĒŠANĀS

Esošā situācija

Atbilstoši “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam” un 
likumam “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu 
komisijām” Saeimas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanas, tautas nobalsošanas un novada 
domes  un  pagastu  padomju  vēlēšanas  sagatavo  un  sarīko  vietējo  pašvaldību  izveidotas 
vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas. 

Plānotā situācija novadā

Pēc  novada  izveides  vēlēšanas  sagatavos  un  sarīkos  Jaunjelgavas  novada  domes 
izveidota vēlēšanu komisija un vēlēšanu iecirkņu komisijas pilsētā un katrā pagastā.

PIEDALĪTIES CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANĀ

Esošā situācija

Civilās  aizsardzības  pasākumus  pašvaldībās  organizē  pašvaldības  un  iestāžu  vadītāji  un 
darbinieki, kam deleģēta šī funkcija. 

Plānotā situācija novadā
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Pēc novada apvienošanas civilās aizsardzības jautājumus pašvaldībā  organizē  pakalpojumu 
centru un iestāžu vadītāji un darbinieki, kam deleģēta šī funkcija, koordinējošo un kontrolējošo darbu 
veiks darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists.

VEIKT BĒRNU UZSKAITI. ĪSTENOT BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBU

 Jaunjelgavas novada pakalpojumu centri veic teritorijā dzīvojošo bērnu uzskati 
un līgumu „par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” kontroli.

 Šajā  jomā  nepieciešama  novada  bāriņtiesas,  izglītības  iestāžu  un  sociālā 
dienesta sadarbība.

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU ORGANIZĒŠANA

Esošā situācija

Aizkraukles rajonā pašreiz sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē Aizkraukles 
rajona padome un maršrutus apstiprina Aizkraukles rajona pasažieru pārvadājumu dotāciju un 
licencēšanas komisija. 

Plānotā situācija novadā

Pēc rajona pašvaldības reorganizācijas sabiedriskā transporta pakalpojumus organizēs 
Zemgales plānošanas reģiona struktūras sadarbībā ar Jaunjelgavas novada domi. 

Sabiedriskā  transporta pakalpojumus apvienotajā  Jaunjelgavas novadā,  tāpat kā  līdz 
šim, nodrošinās SIA “Aizkraukles ATU” un citi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji.

1.5. Rajona pašvaldību funkciju un īpašuma pārņemšana

Saskaņā  ar  Rajonu  pašvaldību  reorganizācijas  likumprojektu,  reorganizācijas  gaitā 
vietējās  pašvaldības  saskaņā  ar  rajona  pašvaldības  reorganizācijas  plānu  pārņem attiecīgā 
rajona pašvaldības institūcijas, mantu, tiesības un saistības. 

Jaunjelgavas novadam jāpārņem sekojošs īpašums: 
 Rajona  padomes  administratīvā  ēka  Aizkrauklē,  Lāčplēša  ielā  1  ar  tai  piekrītošu 

kustamo mantu.
Pēc  rajona  padomes  pilnvaru  izbeigšanās,  lai  nodrošinātu  pakāpenisku  rajona 

pašvaldības  institūciju,  mantas,  tiesību  un  saistību  nodošanu,  rajona  pašvaldība  līdz 
institūciju, mantas, tiesību un saistību nodošanai vai izbeigšanai, bet ne ilgāk par 2009.gada 
31.decembri turpina pastāvēt kā publisko tiesību juridiskā persona.

1.6. Efektīvas pārvaldes un labas pārvaldības izveides 
stratēģija novadā 

Pašvaldībām, kā  publiskām personām blakus  valsts  pārvaldes  institūcijām jāievēro  tie 
paši pārvaldes principi, kas “Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (06.06.2002.) noteikti valsts 
pārvaldei (10.pants). Attiecīgi piemērojot likumā minētos principus pašvaldību pārvaldei un 
publiskai pārvaldei kopumā, tie ir sekojoši: 
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 Pašvaldības pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos 
aktos  noteiktās  kompetences  ietvaros.  Pašvaldības  pārvalde  savas  pilnvaras  var 
izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

 Pašvaldības pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības.
 Pašvaldības  pārvalde  darbojas  sabiedrības  interesēs.  Pie  sabiedrības  interesēm 

pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.
 Pašvaldības pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot pašvaldības 

pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.
 Pašvaldības pārvalde savā  darbībā  ievēro  labas pārvaldības principu.  Tas ietver 

atklātību pret  privātpersonu un sabiedrību,  datu aizsardzību,  taisnīgu procedūru 
īstenošanu  saprātīgā  laikā  un  citus  noteikumus,  kuru  mērķis  ir  panākt,  lai 
pašvaldības pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.

 Pašvaldības  pārvalde  savā  darbībā  pastāvīgi  pārbauda  un  uzlabo  sabiedrībai 
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras 
privātpersonas labā.

 Pašvaldības  pārvaldes  pienākums  ir  informēt  sabiedrību  par  savu  darbību.  Tas 
attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai 
tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.

 Pašvaldības pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai.
 Publisko pārvaldi organizē, ievērojot subsidiaritātes principu.
 Pašvaldības  pārvaldi  organizē  pēc  iespējas  efektīvi.  Pašvaldības  pārvaldes 

institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido.
 Publiskā pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, 

kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē.

Pašvaldības  organizatoriskās  struktūras  modelis  tiek  veidots  ievērojot  sekojošus 
principus:

 Organizatoriskai struktūrai  ir  jābūt  veidotai tā,  lai  tā  nodrošinātu visu funkciju 
efektīvu izpildi. 

 Politikas izstrādes funkcijas (lēmējvara) iespēju robežās ir jānodala no politikas 
ieviešanas (izpildvara).

 Iedzīvotāju vajadzības un ērtība ir funkciju izpildes organizācijas pamatā. Veicot 
vairāku  organizāciju  apvienošanu,  administratīvās  (pārvaldes)  funkcijas 
maksimāli  jākoncentrē,  bet  pakalpojumu  funkcijas  jāorganizē  saskaņā  ar 
subsidiaritātes  principu.  Jāizvairās  no tādu iestāžu,  kā  skolu,  bibliotēku,  tautas 
namu darbības koncentrēšanas, jo šo iestāžu un, pirmām kārtām, skolu darbība 
aktivizē pagastu sabiedrisko dzīvi.

 Ārpus novada administratīvā centra bijušajos pašvaldību centros jānodrošina līdz 
novada  izveidošanai  sniegto  pakalpojumu  pieejamība,  izveidojot  pakalpojumu 
centrus.

 Darbībā jānodrošina gan nozaru, jomu institūciju koordinācija, gan arī teritoriālo 
vienību institūciju koordinācija;

 Pārejai uz jauno organizatorisko struktūru jeb reorganizācijai ir jāsaglabā funkciju 
izpildes nepārtrauktība, tā nedrīkstētu prasīt ievērojamas izmaksas.

1.7. Investīciju prioritātes, reformas dotāciju no valsts 
budžeta izlietošanas plāns

Novada attīstības prioritātes
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Balstoties uz esošās situācijas izpēti, Jaunjelgavas  novada pašvaldības ir izvirzījušas 
un apstiprinājušas sekojošas investīciju prioritātes:

1. Pamata  un  vispārējās  izglītības  iegūšanas  nodrošināšana  administratīvajā 
teritorijā, sporta aktivitāšu veicināšana.

2. Kultūras  tradīciju  saglabāšana  un  attīstība,  publisko  interneta  pieejas  punktu 
attīstība.

3. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu, kā arī veselības aprūpes pieejamības 
nodrošināšana.

4. Komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana.
5. Pašvaldības  autoceļu  sakārtošana,  apgaismojuma  ierīkošana,  administratīvās 

teritorijas labiekārtošana.
6. Dzīvokļu jautājumu risināšana.
7. Infrastruktūras sakārtošana iedzīvotāju pakalpojumu punktu izveidošanai.

Vadoties pēc augstāk minētajām investīciju prioritātēm, paredzēts strādāt līdz Novada 
domes  izveidošanai.  Attīstības  prioritātes  var  tikt  pārskatītas,  uzsākot  novada  pašvaldības 
darbību pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. 

Reformas dotāciju izlietošanas plāns

Valsts budžeta programmā „Atbalsts novadiem” paredzēti 30 miljoni latu. Saskaņā ar 
Administratīvi teritoriālās reformas likumu finanšu līdzekļus 200 000 latu apmērā  novada 
infrastruktūras  attīstībai  piešķir  par  katru  novadā  ietilpstošo teritoriālo  vienību (pilsētu  un 
pagastu).

Atbilstoši  10.04.2007.  MK noteikumiem Nr.  248  „Noteikumi  par  finanšu  līdzekļu 
sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai”, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par 
valsts budžetu 2007.gadam” 39.pantu un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1 panta 
ceturto daļu, ja novadu veidojošās pašvaldības ir pieņēmušas lēmumu par apvienošanos un 
novada pašvaldības  darbības  sākšanu pēc  vietējo  pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā,  kā  arī 
iesniegušas  novada  pašvaldību  veidojošo  vietējo  pašvaldību  priekšsēdētāju  kopsapulces 
lēmumu un prioritāro projektu sarakstu ar izmaksu tāmēm un zemesgrāmatu aktu kopijas vai 
citu dokumentu kopijas, kas apliecina novadu veidojošo vietējo pašvaldību īpašuma tiesības 
uz finansējamo infrastruktūras objektu.

Jaunjelgavas  novadu  veidojošās  pašvaldības  ir  identificējušas  sekojošas  prioritārās 
projektu idejas pašvaldības infrastruktūras attīstībai, kas nepieciešamas Jaunjelgavas novada 
pašvaldības  funkciju  sekmīgai  nodrošināšanai,  kā  arī  iedzīvotāju  un  iestāžu saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai:

16. tabula. Reformas dotāciju izlietošanas plāns

N. 
p.k. Pašvaldība Objekta nosaukums

Valsts 
budžeta 

finansējuma 
pieprasījums 

LVL

Pašvaldībai 
kopā LVL

Atbilst 
likumā "Par 

pašvaldībām" 
noteiktajai 
funkcijai

Atbilst 
kopsapulcē 

apstiprinātajai 
novada 

attīstības 
prioritātei

1. Daudzeses
pagasts

Bērnu dārza „Čiekuriņš“ 
piebūves būvniecība 200 000 200 000

15.pants 
4.punkts Prioritāte - 1

2. Jaunjelgavas
pilsēta 

Sociālās palīdzības centra 
projektēšana un 
renovācija 200 000 200 000

15.pants 
7.punkts Prioritāte - 3
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3.
 

Seces 
pagasts

Kultūras nama fasādes un 
jumta remonts 48 088
Ūdens apgādes sistēmas 
renovācija Seces pagasta 
ciemā Sece 126 912
Pagastmājas jumta 
remonts 18 000
Ielu apgaismojuma 
ierīkošana Seces pagasta 
Seces ciemā un Purviņu 
ciemā 7 000

200 000
 

15.pants 
5.punkts Prioritāte - 2
15.pants 
1.punkts Prioritāte - 4
Novada 

autonomo 
funkciju 
veikšanai Prioritāte - 7

15.pants 
2.punkts Prioritāte - 5

4. Sērenes 
pagasts

Tautas nama (bibliotēkas) 
renovācija 89 866
Jaunas kapličas izbūve 
Totēnu kapos 40 245
Autoceļa „Grāvkalēji – 
Dobelnieki” melnā 
seguma izbūves 
pabeigšana 61 291
Tehniskā projekta 
izstradāšana jaunas 
kapličas izbūvei 8 598 200 000

15.pants 
5.punkts Prioritāte - 2
15.pants 
2.punkts Prioritāte - 5
15.pants 
2.punkts Prioritāte - 5

15.pants 
2.punkts Prioritāte - 5

5. 
 Staburaga 

pagasts

Vīgantes pamatskolas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana un 
inženierkomunikāciju 
izbūve 90 822
Autobusa iegāde skolēnu 
pārvadāšanai 99 120
Atdzelžošanas iekārtu 
uzstādīšana pie 
ūdenstorņa 8 915
Staburaga pagasta 
padomes administrācijas 
telpu logu nomaiņa 1 143

200 000 
 

15.pants 
4.punkts

Prioritāte - 1 
15.pants 
4.punkts Prioritāte - 1
15.pants 
1.punkts Prioritāte - 4

Novada 
autonomo 
funkciju 
veikšanai Prioritāte - 7
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 6.
 

Sunākstes 
pagasts

Sunākstes pamatskolas 
energoefektivitātes 
paaugstināšana (logu, 
durvju nomaiņa) 24 278
Autobusa iegāde 
Sunākstes pamatskolas 
skolēnu pārvadāšanai 50 000
Pašvaldības ēkas 
„Kalnāji” renovācija 
(ģimenes ārsta prakses 
vieta) 33 703
Atdzelžošanas iekārtu 
uzstādīšana Sunākstes 
ciemā akas „Darbnīcas” 
ūdensapgādes sistēmai 8 048
Apgaismojuma ierīkošana 
Sunākstes ciemā 26 877
Pašvaldības dzīvojamās 
mājas „Dailes” jumta 
seguma nomaiņa 13 353
Skolas ielas asfaltbetona 
seguma rekonstrukcija 12 000
Tehnisko projektu izstrāde 
augstākminētajiem 
objektiem 10 126

200 000
 

15.pants 
4.punkts Prioritāte - 1
15.pants 
4.punkts Prioritāte - 1

15.pants 
6.punkts Prioritāte - 3

15.pants 
1.punkts Prioritāte - 4
15.pants 
2.punkts Prioritāte - 5

15.pants 
9.punkts Prioritāte - 6
15.pants 
2.punkts

Sunākstes  pagasta 
padomes ēkas,  veidojamā 
iedzīvotāju  pakalpojumu 
punkta,  renovācija 21 616

Novada 
autonomo 
funkciju 
veikšanai Prioritāte - 7

  Kopā novadam: 1 200 000    
Avots: pašvaldības dati

Bez reformas dotācijas pašvaldībām perspektīvā ir nepieciešamas sekojošas investīcijas:

17. tabula. Investīciju prioritātes pašvaldībās
Pašvaldība Nozare/joma, objekts Investīciju 

apjoms (Ls)
Kopā
(Ls)

Daudzeses pagasts Ūdens saimniecības sakārtošana 700 000 līdz 
1 000 000

Ielu un ceļu remontdarbi 500 000 līdz 
1 000 000

Apkures un siltā ūdens sistēmas sakārtošana 200 000
Dzīvojamā fonda renovācija 200 000 līdz 

400 000

1 600 000 līdz
2 600 000

Jaunjelgavas pilsēta 
ar lauku teritoriju

Vēsturiskā pilsētas centra māju atjaunošana un 
remonts 2 000 000 2 000 000

Seces pagasts Dzīvojamā fonda kapitālais remonts 100 000
Attīrīšanas iekārtu nomaiņa Seces ciemā 80 000
Kultūras nama iekštelpu remonts un aprīkojums, 
estrādes labiekārtošana

140 000

320 000

Sērenes pagasts Ūdens saimniecības sakārtošana 230 000 230 000
Staburaga pagasts Administratīvās ēkas būvniecība 500 000

Ūdens saimniecības renovācija 140 000 640 000
Sunākstes pagasts Kluba rekonstrukcija 200 000

Ūdens saimniecības attīstība 500 000
Pašvaldības ceļu sakārtošana 500 000
Sociālās mājas ierīkošana 300 000

1 500 000
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Avots: pašvaldības dati

2. Novada pašvaldības administratīvā struktūra

2.1. Lēmējvara

Novada dome

Vietējās  pašvaldības  kodolu  veido  tās  lēmējinstitūcija.  Novada  lēmējinstitūcija  ir 
dome, ko veido vēlēti deputāti.

Domes funkcijas:
 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  uzdevumu 
izpildi;

 izstrādā pašvaldības budžetu un kontrolē tā izpildi
Saskaņā  ar  ”Pilsētas  domes,  novada domes un pagasta  padomes vēlēšanu likumu” 

pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits mazāks par 2000 ir 7 deputāti, pašvaldībā, kur iedzīvotāju 
skaits no 2001 līdz 5000, – 9 deputāti un pašvaldības, kurās ir no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju 
- 11 deputāti.

Deputātu skaits potenciālajā novada domē līdz vēlēšanām:
18. tabula. Pašvaldību deputātu skaits

Pašvaldība Deputātu skaits
Daudzeses pagasts 7
Jaunjelgavas pilsēta ar 
lauku teritoriju 9
Seces pagasts 7
Sērenes pagasts 7
Staburaga pagasts 7
Sunākstes pagasts 7

Kopā: 44

Paredzams, ka deputātu skaits  potenciālajā  novada domē  pēc 2009.gada vēlēšanām 
būs 15 deputāti.

Dome  no  deputātu  vidus  ievēl  domes  priekšsēdētāju,  priekšsēdētāja  vietnieku, 
komiteju  un  komisiju  locekļus.  Lai  nodrošinātu  savu  darbību  un  sagatavotu  jautājumus 
izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido sekojošas komitejas:

 finanšu un attīstības komiteju, 
 sociālās un veselības aprūpes komiteju, 
 izglītības komiteju, kultūras un sporta komiteju. 

Jaunjelgavas novada domes funkciju realizēšanai novada domes pārziņā ir iestādes un 
uzņēmumi.  Iestāžu tiesības  un  pienākumi tiek  noteikti  saskaņā  ar  likumdošanu un domes 
apstiprinātiem Nolikumiem, Statūtsabiedrību  tiesības un pienākumi tiek noteikti ar saskaņā ar 
likumdošanu un domes apstiprinātiem Statūtiem.
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Par  piedalīšanos  novada  domes,  komitejas,  komisijas  sēdēs,  kā  arī  par  uzdoto 
pienākumu pildīšanu deputāti un komisiju locekļi un priekšsēdētāji saņem atlīdzību saskaņā ar 
domes apstiprināto novada domes darba samaksas nolikumu.

Komitejas

Vietējās  pašvaldības  dome  no  vietējās  pašvaldības  deputātiem  ievēlē  pastāvīgās 
komitejas.  Saskaņā  ar  likumu  “Par  pašvaldībām”  pašvaldībai  jāizveido  vismaz  divas 
komitejas:

 finanšu komiteja,
 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.

Jaunjelgavas novada domes komitejas:
 finanšu un attīstības komiteja, 
 sociālās un veselības aprūpes komiteja, 
 izglītības, kultūras un sporta komiteja. 

Katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim. Komitejas locekļu skaits 
nedrīkst būt mazāks par trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no novada 
domes deputātu  kopskaita,  izņemot finanšu komiteju.  Komitejas  priekšsēdētāju  no saviem 
locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja.

Finanšu un attīstības komiteja

Finanšu un attīstības komiteju vada novada domes priekšsēdētājs  un tā  saskaņā  ar 
likuma “Par pašvaldībām” 60.pantu:

 dod atzinumu par novada budžeta projektu;
 dod atzinumu par novada budžeta grozījumiem, kā  arī  par prioritātēm līdzekļu 

sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmuma daļa;
 dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par 

novada  domes  lēmumu  projektiem,  ja  šo  lēmumu  izpilde  saistīta  ar  budžetā 
neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

 dod priekšlikumus par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;
 dod priekšlikumus un atzinumus par pašvaldību nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 dod  atzinumus  par  pašvaldības  vai  tās  institūciju  lēmumu  projektiem  par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
 vada  pašvaldības  budžeta  projekta  sagatavošanu,  izskata  komiteju  sagatavotos 

budžeta  projekta  priekšlikumus  un  iesniedz  pašvaldības  budžeta  projektu 
izskatīšanai domes sēdē;

 kontrolē novada domes iestāžu, struktūrvienību un statūtsabiedrību darbu;
 izskata un apstiprina pašvaldības iestāžu budžeta projektus un izdevumu tāmes;
 izstrādā novada teritoriālās attīstības programmu;
 sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar novada infrastruktūras attīstību;
 izstrādā teritorijas attīstības projektus iesniegšanai valsts investīciju programmā;
 plāno valsts investīciju programmā  iekļauto projektu novada finansējuma daļas 

iestrādāšanu budžetā un iesniedz to finanšu un attīstības komitejā;
 sniedz atzinumus par lēmumprojektu atbilstību pašvaldības nekustama īpašuma 

atsavināšanai vai iegūšanai novada attīstības programmas ietvaros;
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 sniedz atzinumus par komiteju, struktūrvienību, iestāžu lēmumprojektiem, ja tie 
paredz izmaiņas teritoriālā plānojuma attīstības programmā. 

Sociālās un veselības aprūpes komiteja:

 lemj par sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 
personām;

 sagatavo sociālo jautājumu izskatīšanu domes sēdē;
 sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar sociālo un veselības aprūpes 

sfēru;
 izskata un apstiprina sociālās aprūpes  dienesta  budžeta projektus un izdevuma 

tāmes.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

  izskata  jautājumus,  kas  skar  izglītības,  kultūras  un  sporta  iestāžu  darbību, 
iedzīvotāju  brīvā laika pavadīšanas iespējas;

  sniedz  atzinumus  par  lēmumprojektiem,  kas  skar  pašvaldības  izglītības  un 
kultūras un sporta jautājumus;

  izskata  savā  kontrolē  esošo  amatpersonu,  iestāžu,  struktūrvienību  budžeta 
līdzekļu  pieprasījumus  un  projektus  un  iesniedz  tos  Finanšu  un  attīstības 
komitejā;

  apstiprina un kontrolē savā pārziņā esošo amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību 
izdevumu tāmes.

  izstrādā novada izglītības, kultūras un sporta attīstības plānus.

Domes  komitejām,  veicot  pašvaldības  amatpersonu,  struktūrvienību,  iestāžu, 
statūtsabiedrību darba kontroli, ir tiesības:

 iepazīties ar amatpersonu, struktūrvienību, iestāžu un statūtsabiedrību darbību un 
lietvedību,  pieprasīt  dokumentus,  kas  nepieciešami  jautājumu  izskatīšanai 
komitejas sēdē;

 uzaicināt un uzklausīt komiteju kontrolē esošo amatpersonu paskaidrojumus;
 uzaicināt uz komitejas sēdi speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

Domstarpības  starp  komitejām  un  pašvaldības  amatpersonām,  iestādēm, 
statūtsabiedrībām, izlemj novada domes priekšsēdētājs vai novada dome.

Komiteju  organizatorisko  un  tehnisko  apkalpošanu  nodrošina  ar  novada  domes 
nolikumu  noteikti  vai  priekšsēdētāja  norīkoti  novada  domes  attiecīgo  struktūrvienību 
darbinieki. 

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komitejas sēdes nedrīkst būt tajā pašā 
laikā, kad notiek domes sēdes. Komitejas sēdē var piedalīties katrs novada domes deputāts.

Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs.
Komitejas  priekšsēdētājs  sastāda  sēdes  darba  kārtību,  sagatavo,  sasauc  un  vada 

komitejas sēdes, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi.
Komitejām jāizskata:
 visi materiāli, kas attiecas uz šo komiteju;
 novada domes lēmumu projekti;
 komitejai iesniegtie priekšlikumi, iesniegumi un sūdzības.

Ja jāizskata materiāli, kas attiecas uz divām vai vairākām komitejām, komitejas var 
noturēt kopīgas sēdes. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs komitejas sēdi.
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Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs 
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne agrāk kā pēc divām un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām.

Ja  uz  atkārtotu  komitejas  sēdi  neierodas  komitejas  locekļu  vairākums,  komitejas 
priekšsēdētājam par to jāziņo novada domes priekšsēdētājam.

Komisijas

Pašvaldība  no  vietējās  domes  deputātiem,  darbiniekiem  un  iedzīvotājiem  izveido 
komisijas. 

Saskaņā ar normatīvos aktos iekļautām prasībām jebkurā pašvaldībā, tai skaitā jaunajā 
novadā, obligāti jāizveido:

 vēlēšanu komisija,
 administratīvā komisija. 

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai  Jaunjelgavas novadā  paredzēts,  ka 
dome no  domes  deputātiem,  izpildinstitūciju  darbiniekiem,  attiecīgo  nozaru  speciālistiem, 
pašvaldības iedzīvotājiem izveido šādas pastāvīgās komisijas:

 iepirkumu komisiju,
 administratīvo komisiju,
 ārkārtas situāciju operatīvo komisiju,
 vēlēšanu komisiju,
 privatizācijas un pašvaldības īpašuma komisiju.

Brīvprātīgu iniciatīvu un vienreizēju uzdevumu veikšanai novada dome var izveidot 
jaunas komisijas un darba grupas. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas saskaņā ar 
domes apstiprinātajiem nolikumiem, noteikumiem, vai to kompetence var tikt noteikta domes 
lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.

Novada  dome  ar  savu  lēmumu  apstiprina  komiteju,  komisiju  nolikumus,  kuros 
noteikts:

 komisijas nosaukums,
 komisijas izveidošanas kārtība,
 persona, kura ievēlēta par komisijas priekšsēdētāju,
 komisijas sastāvs,
 komisijas pienākumi,
 novada domes pārvaldes darbinieki vai iestāžu vadītāji, kuri nodrošina komisijas 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Konsultatīvās padomes

Konsultatīvās  padomes  darbojas  saskaņā  ar  likumu  „Par  pašvaldībām”  un  domes 
apstiprinātu  nolikumu.  Teritoriālo  konsultatīvo  padomju  sastāvā  teritorijas  iedzīvotāji 
iedzīvotāju  sapulcē  ievēl  savus  pārstāvjus,  kā  arī  katras  teritorijas  konsultatīvās  padomes 
sastāvā ir kāds novada deputāts.

Konsultatīvās  padomes  dod  atzinumus  vai  izsaka  savu  viedokli  par  atsevišķiem 
lēmumprojektiem, izstrādā priekšlikumus attiecībā uz savas teritorijas aktuāliem jautājumiem 
un attīstību.

Ar novada domes lēmumu vai  arī  novada pašvaldības nolikumā  var noteikt,  kurus 
jautājumus  nevar  izskatīt  domes  sēdē  bez  teritoriālās  konsultatīvās  padomes  viedokļa 
izzināšanas.

Tā  kā  līdz  2009.gada  jūnija  vēlēšanām  novada  domē  ir  pārstāvētas  visu  sešu 
pašvaldību teritorijas, tad, pašvaldību kā teritoriālo vienību līmenī nav nepieciešams veidot 
speciālas iedzīvotāju pārstāvniecības institūcijas.
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Pēc  jaunās  novada  domes  apstiprināšanas  jautājumu  par  iedzīvotāju  konsultatīvo 
padomju izveidošanu lems jaunā dome.

Pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā

Lai  nodrošinātu  iedzīvotāju  informēšanu  par  pašvaldības  aktualitātēm un  iesaistītu 
iedzīvotājus  pašvaldības  lēmumu  pieņemšanā,  bez  teritoriālo  konsultatīvo  padomju 
veidošanas, un lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar novada domi, tiks īstenoti šādi pasākumi:

 izbraukuma domes sēdes ārpus administratīvā centra;
 tikšanās  ar  atsevišķām interešu  grupām un  nevalstiskām organizācijām (bērnu 

vecāki,  pakalpojumu sfēras  darbinieki,  pensionāru  padomes  un  tml.),  kuras  ir 
ieinteresētas  vienu  vai  otru  speciālu  jautājumu  risinājumā.  Interešu  grupu 
pārstāvjus var uzaicināt uz komiteju un domes sēdēm;

 noteikto deputātu pieņemšanas laikus iedzīvotājiem ērtā laikā (pēc darba) un tml.
 novada avīzes izdošana, kurā iedzīvotājus informē par pašvaldības aktualitātēm, 

kur iedzīvotājiem iespēja publicēt savu viedokli;
 informācijas ievietošana novada mājas lapā;
 iedzīvotāju aptaujas.

Priekšsēdētājs

Apvienotās  administratīvās  teritorijas  domes  priekšsēdētāju  ievēlē  no  visiem 
apvienotās pašvaldības deputātiem saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” prasībām.

Novada  domes  priekšsēdētāja  amats  ir  algots.  Domes  priekšsēdētāja  amatalga  un 
piemaksas tiek noteiktas saskaņā ar domē apstiprināto Darba samaksas nolikumu.

Priekšsēdētāja un izpilddirektora amata pienākumu pildīšana nav savienojama ar citu 
algotu darbu, izņemot zinātnisko, pedagoģisko vai radošo darbu.

Domes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu par pašvaldībām:
 vada novada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās,
 pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām,
 bez īpaša pilnvarojuma pārstāv novada domi tiesā,
 novada domes vārdā izdot pilnvaras, paraksta līgumus un citus dokumentus, atver 

un slēdz kontus banku iestādēs,
 vada finanšu un attīstības komitejas darbu,
 dod  saistošus  rīkojumus  novada  domes  pārvaldes  darbiniekiem,  izņemot 

darbiniekus, kuri atrodas izpilddirektora pakļautībā,
 ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās,
 sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus,
 atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome,
 var  ierosināt  administratīvajā  teritorijā  esošo  vietējo  valsts  pārvaldes  iestāžu 

vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata,
 veic citus pienākumus, kas paredzēti  likumos,  MK noteikumos, novada domes 

nolikumā un novada domes lēmumos.

 Ja  domes  priekšsēdētājs  nepilda  likumā  vai  novada  domes  nolikumā  noteiktos 
pienākumus, novada domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus, Ministru kabineta 
noteikumus,  novada  dome  var  atbrīvot  novada  domes  priekšsēdētāju  likumā  “Par 
pašvaldībām” 65.pantā noteiktā kārtībā.
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Sanākot  jaunajam  pašvaldības  deputātu  sastāvam,  domes  priekšsēdētāju  ievēl  no 
attiecīgās domes deputātiem, aizklāti balsojot. Ikvienam domes deputātam ir tiesības izvirzīt 
kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam, saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ 19. pantu.

Pēc  domes  priekšsēdētāja  ievēlēšanas  no  attiecīgās  domes  deputātiem  ievēlē 
priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgās komitejas.  Domes priekšsēdētājs  pilnvaras iegūst  ar 
ievēlēšanas brīdi. 

Domes priekšsēdētāja, kā pašvaldības lēmējinstitūcijas vadītāja, kompetence noteikta 
tā, lai lēmējvara tiktu nodalīta no izpildvaras.

Domes priekšsēdētāja darbība ir vērsta uz:
 pašvaldības politisko darbību,
 domes darba vadību,
 darbu ar iedzīvotājiem,
 stratēģisko vadību,
 pašvaldības ārējo darbību (attiecības ar valsti un citām pašvaldībām, pārstāvēšana 

dažādās institūcijās).

Priekšsēdētāja vietnieks

Priekšsēdētāja  vietnieku  ievēlē  saskaņā  ar  likuma  “Par  pašvaldībām”  20.pantu. 
Novada domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots. Amatalgu un piemaksas nosaka Darba 
samaksas nolikums.

Priekšsēdētāja  vietnieks  priekšsēdētāja  prombūtnes  laikā  vai  viņa  uzdevumā  pilda 
novada domes priekšsēdētāja pienākumus.

Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kas atbildīgs par izglītības, kultūras, sporta, 
sociālas un veselības aprūpes pakalpojumiem novadā.

Priekšsēdētāja vietnieks nodrošina novada institūciju darbības koordinēšanu, attīstības 
vadlīniju sagatavošanu, kā arī nodrošina saiti starp izpildinstitūcijām un domi (attiecīgajām 
komitejām). Veic citus likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un domes 
nolikumā paredzētos uzdevumus.

38



6.attēls.  Jaunjelgavas novada domes struktūras shēma

Jaunjelgavas novada dome

Privatizācijas komisija

Vēlēšanu 
komisija

Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja

Sociālās un veselības
aprūpes komiteja

Bāriņtiesa

Priekšsēdētājs

Finanšu un attīstības 
komiteja

Priekšsēdētāja 
vietnieks

 Izpilddirektors

Administratīvā 
komisija

Zemes komisija Būvvalde

Privatizācijas un 
pašvaldības īpašuma 

komisija

Konsultatīvās padomes

operatīvā komisija

Iepirkumu komisija

Biroja 
administrācija

Finanšu un 
grāmatvedības 

nodaļa

Teritorijas 
attīstības nodaļa

Sociālais dienests

Daudzeses PPC
Izglītības, kultūras un 
sporta koordinators

Dzimtsarakstu nodaļa

Jaunjelgavas PPC

Seces PPC

Sērenes PPC

Staburaga PPC

Pašvaldības iestādes un 
uzņēmumi

Pašvaldības 
policija

Sunākstes PPC



JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBU APVIENOŠANĀS PROJEKTS

Izpildinstitūcijas Novada izpildvara ir atdalīta no lēmējvaras.

2.2. Izpildinstitūcijas

Izpilddirektors

Pēc  novada  domes  priekšsēdētāja  priekšlikuma  novada  dome  ieceļ  izpilddirektoru. 
Izpilddirektors pārrauga Jaunjelgavas novada iestāžu, statūtsabiedrību un struktūrvienību vadītāju 
darbu.  Izpilddirektora  amats  ir  algots.  Izpilddirektora  amatalgu  un  piemaksas  nosaka  Darba 
samaksas nolikums.

Novada domes izpilddirektors saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 69.pantu:
 organizē novada domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 dod rīkojumus novada domes iestāžu, struktūrvienību, statūtsabiedrību vadītājiem;
 sagatavo priekšlikumus novada domei par novada iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu 

lēmumu atcelšanu;
 ierosina novada domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata novada pakalpojumu centru 

vadītājus,  novada  iestāžu,  struktūrvienību,  statūtsabiedrību  vadītājus,  slēdz  darba 
līgumus un izbeidz darba attiecības ar novada domes darbiniekiem;

 iesniedz  novada  domei  priekšlikumus  par  pašvaldības  iestāžu  un  statūtsabiedrību 
izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

 novada  domes  budžetā  attiecīgajiem  mērķiem  apstiprināto  līdzekļu  ietvaros  un 
atbilstoši  novada  domes  lēmumiem  rīkojas  ar  pašvaldības  mantu  un  finanšu 
resursiem, slēdz saimnieciskus līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām un 
kontrolē saistību izpildi;

 organizē  novada  teritorijas  attīstības  programmas  projekta,  teritorijas  plānojuma 
projekta  un  budžeta  projekta  izstrādāšanu,  kā  arī  saimnieciskā  un  gada  publiskā 
pārskata sagatavošanu;

 veic citus pienākumus, kas paredzēti novada domes lēmumos.

Novada  pārvalde  un  izpildinstitūciju  struktūra  organizēta  gan  pēc  nozaru,  gan  pēc 
teritoriālā dalījuma principa. 

Organizatoriskā  struktūra  sastāv  no  novada  pārvaldes  darbiniekiem,  struktūrvienībām 
(nodaļas  un  dienesti),  novada  iestādēm  un  statūtsabiedrībām.  Administrācija  ir  pašvaldības 
izpildinstitūcija, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu. Novada dome apstiprina pārvaldes struktūrvienību, iestāžu nolikumus 
un statūtsabiedrību statūtus.

Biroja administrācija

Biroja administrators

Amata galvenie uzdevumi:

 reģistrēt ienākošos un izejošos dokumentus;
 veikt domes sēžu, komiteju sēžu un komisiju sēžu protokolēšanu;
 atbildēt par novada dokumentu glabāšanu/arhivēšanu;
 izstrādāt lietu nomenklatūru un saglabāt arhīvā pieņemtos dokumentus;
 izsniegt  izziņas  pēc  pilsoņu  un  iestāžu  pieprasījuma  uz  visu  arhīva  rīcībā  esošo 

dokumentu pamata;
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 uzkrāt,  uzskaitīt,  saglabāt  un  izmantot  pastāvīgi  un  ilgtermiņa  glabājamos 
dokumentus, to skaitā personālsastāva dokumentus;

 savlaicīgi sagatavot un noteiktā termiņā nodot valsts arhīviem pastāvīgi glabājamos 
dokumentus;

 piedalīties  lietu  iekārtošanas  kontrolē  lietvedībā  un  to  sagatavošanā  nodošanai 
Jaunjelgavas novada domes arhīvā;

 veidot  un  uzturēt  pastāvīgi  un  ilgtermiņa  glabājamo  dokumentu  (to  skaitā 
personālsastāva dokumentu) uzskaiti;

 Veidot un papildināt arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu (vēsturisko izziņu, 
kartotēkas u.c.);

 Valsts arhīvu noteiktā termiņā veikt arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastādī arhīva pasi 
un iesniegt to attiecīgajā valsts arhīvā.

 piedalīties lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā.

IT administrators

Amata galvenie uzdevumi:

 datortehnikas  uzturēšana  (uzstādīt  un  konfigurēt  datortehniku;  veikt  nepieciešamo 
datortehnikas apkopi;  modernizēt  datortehniku; diagnosticēt  un novērst  problēmas; 
veikt sīkus remontus); 

 programmatūras  uzturēšana  (instalēt  un  konfigurēt  programmatūru;  analizēt 
programmatūras uzlabojumu nepieciešamību; novērst nesankcionētu programmatūras 
lietošanu; diagnosticēt un novērst problēmas); 

 sistēmas administrēšana (piešķirt lietotāja tiesības sistēmai; uzturēt lietotāju kontus; 
administrēt servisus; administrēt failu sistēmu; veidot datu rezerves kopijas; informēt 
lietotājus par būtiskām izmaiņām; dokumentēt veiktos darbus); 

 sistēmas drošības nodrošināšana (nodrošināt sistēmas fizisko drošību; plānot lietotāju 
pieejas tiesības sistēmai; nodrošināt datortīklu drošību; nodrošināt sistēmas pretvīrusu 
aizsardzību; nodrošināt nepārtraukto elektropadevi); 

 atbalsta  sniegšana  lietotājiem (sagatavot  lietotāju  instrukcijas;  konsultēt  lietotājus; 
novērst problēmas); 

 IT  infrastruktūras  dokumentēšana  (dokumentēt  datortehniku  un  tajā  uzstādīto 
programmatūru;  dokumentēt  lietotāju  pieejas  tiesības  un  to  izmaiņas;  dokumentēt 
visus IT infrastruktūras elementus un izmaiņas); 

 IT  infrastruktūras  attīstības  plānošana  (analizēt  esošās  sistēmas  statistiku;  sekot 
notikumiem  nozarē;  sagatavot  priekšlikumus  jaunas  datortehnikas  ieviešanai; 
sagatavot  priekšlikumus  jaunas  programmatūras  ieviešanai;  plānot  datortīkla 
izmaiņas un uzlabošanu). 

Jurists

Amata galvenie uzdevumi:

 nodrošināt  novada dokumentu  atbilstību juridiskās  terminoloģijas  un likumdošanas 
prasībām;

 nodrošināt lēmumu projektu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 sagatavot dokumentāciju pašvaldības iepirkuma organizēšanai;
 sagatavot līgumu un vienošanos projektus; 
 uzturēt personas lietas;
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 sagatavot un pilnveidot Jaunjelgavas novada struktūrvienību amatu aprakstus;
 gatavot darba līgumus un veikt darba līgumu uzskaiti;
 sagatavot rīkojumus, izziņas un citus dokumentus personāla jautājumos. 
 pārstāvēt novada intereses tiesībsargājošās un tiesas instancēs.

7. attēls. Biroja administrācijas struktūras shēma
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Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Likumdošana  paredz,  ka  administratīvai  teritorijai  ir  vienots  budžets,  tas  nozīmē,  ka 
jāsastāda vienoti grāmatvedības un budžeta pārskati. Neskatoties uz to, ka pašvaldībā darbojas 
atsevišķas iestādes, nepieciešama vienota grāmatvedības pieeja, nepieciešams apstiprināt vienotu 
grāmatvedības nolikumu un kontu plānu.  Lai  nodrošinātu  grāmatvedības  un budžeta pārskatu 
ciešāku  sasaisti,  novadā  jāveido  vienots  grāmatvedības  dienests  –  finanšu  un  grāmatvedības 
nodaļa.

Tās uzdevumi:

Budžeta sagatavošanas jomā

 Vadīt un organizēt novada budžeta sagatavošanas procesu.
 Pēc nepieciešamības sagatavot pašvaldības budžetu grozījumus.
 Apkopot novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžeta pieprasījumus, veikt 

to izvērtēšanu.
 Sagatavot budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 Piedalīties no pašvaldības budžeta finansējamo investīciju projektu izvērtēšanā.
 Analizēt  un  sagatavot  pārskatus  par  pašvaldības  budžeta  kopējo  ieņēmumu  un 

izdevumu izpildes gaitu.
 Veikt nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu.
 Piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sastādīšanā.
 Kontrolēt bankas kontu apgrozījumus un atlikumus.
 Analizēt  un  uzraudzīt  domes,  tās  iestāžu  un  struktūrvienību  iekšējās  kontroles 

sistēmas efektivitāti.
 Sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju ārējiem auditoriem un revidentiem 

par finanšu uzskaites jautājumiem.
Grāmatvedības jomā

 Novada domei iedalīto līdzekļu uzskaite, atskaite un kontrole.
 Apkopot novada pašvaldības pagastu grāmatvedību iesniegtos mēneša, ceturkšņa un 

gada pārskatus.
 Sagatavot konsolidētos mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus iesniegšanai Valsts kasē.

Iepirkumu organizēšanas jomā
 Organizēt  preču,  pakalpojumu  un  būvdarbu  iepirkumu  procedūras  Jaunjelgavas 

novada domes vajadzībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 Nodrošināt iepirkumu procedūras dokumentēšanu.
 Nodrošināt kandidātu/ pretendentu atlasi un piedāvājumu izvēli. 
 Vērtēt kandidātus/ pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem 
aktiem. 

 Organizēt Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) statistikas pārskatu sagatavošanu un 
iesniegšanu IUB. 

Novada pakalpojumu centru grāmatvedības

 Pagastu budžeta iestādēm iedalīto līdzekļu uzskaite, atskaite un kontrole.
 Sagatavot mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus iesniegšanai novada grāmatvedības 

nodaļā.
 Piedalīties pagastu budžeta iestāžu budžetu sagatavošanas procesā.
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 Apkopot  pakalpojumu  centra  budžeta  iestāžu  budžeta  pieprasījumus,  veikt  to 
izvērtēšanu.

 Pēc nepieciešamības sagatavot pieteikumu pagasta budžeta iestāžu grozījumiem.

8. attēls. Finanšu un grāmatvedības nodaļas struktūras shēma
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Domes priekšsēdētājs

Nodaļas vadītājs –galvenais
Ekonomists - grāmatvedis

Galvenais 
grāmatvedis

Finanšu un attīstības komiteja

Izpilddirektors

Iestāžu un PPC
grāmatveži

Nodokļu 
administratori 
un kasieri PPC
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Izglītības, kultūras un sporta koordinators

Novadā būs  Izglītības,  kultūras  un  sporta  koordinators,  kas  pārraudzīs  visas  novada 
izglītības iestādes, kultūras iestādes un bibliotēkas. 

Gadījumā, ja rajonus likvidēs un reģioni nepārņems funkciju: konsultēt izglītības iestāžu 
vadītājus  metodiskos  jautājumos,  kultūras  iestāžu  vadītājus  un  bibliotekārus  metodiskos 
jautājumos, tad novadā būs jāpērk šie pakalpojumi.

Tā  kā  atsevišķos  pagastos  krasi  samazinās  dzimuso skaits,  nākotnē  jādomā  par  skolu 
optimizāciju. 

Kultūras  iestāžu  tīkls  ir  optimāls  pašreizējos  sociāli  ekonomiskajos  apstākļos,  nav 
pakļaujams destrukcijai, bet modernizējams nākotnē. 

Par  izglītības, kultūras  un  sporta  iestāžu  saimnieciskiem jautājumiem ir  atbildīgs  pagasta 
pakalpojumu centra vadītājs

9. attēls. Izglītības, kultūras un sporta struktūras shēma

Pamatuzdevumi

Sociālais dienests

Sociālais dienests ir Jaunjelgavas novada domes institūcija, kura nodrošina noteikta veida 
sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu – materiālu  un/vai morālu  atbalstu ar  padomu par 
tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi/ savu ģimeni un/ vai pārvarēt īpašas dzīves 
grūtības  tikai  saviem  spēkiem,  bez  sabiedrības  atbalsta  un  kurai  ir  vēlēšanās  mainīt  savu 
pašreizējo situāciju.

Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  likuma  10.panta  2.  daļa  nosaka:  „Lai 
nodrošinātu  sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  sniegšanu  un  pakalpojumu 
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Izglītības, kultūras un
sporta komiteja

Domes priekšsēdētāja
vietnieks

Izglītības, kultūras un 
sporta koordinators

Izglītības iestādes
Jaunjelgavas vidusskola, 
Daudzeses pamatskola, 
Seces pamatskola,
Vīgantes pamatskola,
Sunākstes pamatskola,
3 pirmskolas bērnu
iestādes (Jaunjelgavā, Daudzesē, 
Secē) 

Kultūras iestādes
Jaunjelgavas kultūras nams,
Daudzeses, Seces, Sērenes, 
pagastu kultūras nami; 

Bibliotēkas
Jaunjelgavas 2 bibliotēkas, 
Daudzeses, Seces, Sērenes, 
Staburaga pagastu 
bibliotēkas un Sunākstes 
pagasta bibliotēka (sakaru 
centrs)
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administrēšanu, katra pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz  
3000, veido pašvaldības sociālo dienestu”

Dienesta  galvenais  uzdevums  ir  sociālās  palīdzības  pakalpojumu  sniegšana  novada 
teritorijā dzīvojošām personām, veicinot šo personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā 
dzīvē. 

Sociālā dienesta vadītāja galvenie pienākumi
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai paredzēto pašvaldības budžeta 

līdzekļu plānošana un administrēšana.
 Sociālā dienesta darba vadīšana, organizēšana un kontrole. 
 Administratīvo aktu un dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrāde.
 Sociālā dienesta sniegto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes 

novērtēšana.
 Jaunu pakalpojumu ieviešanas plānošana un organizēšana.
 Iedzīvotāju informēšana par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
 Likumdošanai atbilstošas lietvedības organizēšana un uzraudzība.

Sociālais dienests veic sekojošus uzdevumus
 izvērtē katras personas – palīdzības pieprasītāja – materiālu un citu resursu iespējas un, ja 

nepieciešams, uzlabo šīs personas ekonomisko un sociālo stāvokli;
 nodrošina  un  sniedz  novada  teritorijā  dzīvojošiem  iedzīvotājiem  sociālās  palīdzības 

pakalpojumus;
 nodrošina  saņemtās  informācijas  par  sociālās  palīdzības  pieprasītāju  un  saņēmēju 

konfidencialitāti;
 izveido  informatīvo  datu  bāzi  par  sociālās  palīdzības  pieprasītāju  un  saņēmēju  loku, 

sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā 
klientam, finanšu līdzekļu izlietojumu;

 informē  iedzīvotājus  par  novadā  sniegtajiem sociālās  palīdzības  pakalpojumiem un to 
saņemšanas  kārtību,  par  iedzīvotāju  tiesībām  un  līdzdarbības  pienākumiem  sociālās 
palīdzības saņemšanā, par sociālā dienesta darba organizāciju, kā arī par citiem sociālās 
palīdzības jautājumiem;

 izpēta  un  analizē  sociāli  ekonomisko  situāciju  novada  teritorijā  un  prognozē  sociāli 
ekonomiskās situācijas attīstību;

 izstrādā sociālas palīdzības pakalpojumu attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;
 sagatavo  un  iesniedz  izskatīšanai  Jaunjelgavas  novada  domē  priekšlikumus  par  jaunu 

sociālās  palīdzības  pakalpojumu veidu  ieviešanu,  kā  arī  pastāvošo  sociālās  palīdzības 
pakalpojumu  pilnveidošanu,  veicinot  sociālās  palīdzības  pakalpojumu  tīkla  izveidi  un 
attīstību;

 pārrauga sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu;
 sniedz pārskatu un atskaites atbilstoši Labklājības ministrijas noteiktajām prasībām;
 sadarbojas sociālās palīdzības jautājumu risināšanā ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām.
Sociālais  dienests  atbildēs  par  bezdarbnieku  nodarbinātības  organizāciju  un  piespiedu 

darbu organizāciju.
Novadā  būs  jāizveido novada domes Sociālam dienestam pakārtotas  iestādes  (sociālās 

mājas, dienas aprūpes centrs u.c.), kā arī sociālo darbinieku mobilā vienība. Dienestam pakļausies 
pagastu pakalpojumu centru sociālie darbinieki.
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10. attēls. Sociālā dienesta struktūras shēma

Teritorijas attīstības nodaļa

Nodaļa pārraudzīs visus jautājumus, kas saistīti ar novada attīstības plānošanu, tai skaitā 
organizēs dažādu attīstības programmu, stratēģiju un teritorijas plānojuma izstrādi. 

Par projektu sagatavošanu un vadīšanu novadā būs atbildīgs Projekta vadītājs un projektu 
speciālists ar labām angļu valodas zināšanām projektu izstrādē.

Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs būs atbildīgs par civilās aizsardzības plāna izstrādi, 
viņam pakļausies darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists.

Perspektīvā jādomā par pieaugušo izglītības organizēšanu  un tūrisma informācijas centru 
– šie pakalpojumi tiks pirkti no citas novada pašvaldības.

Nekustamā  īpašuma  speciālists  risinās  zemes  ierīcības  un  nekustamā  īpašuma 
sakārtošanas jautājumus. 

Galvenās funkcijas un uzdevumi ir:
 Veikt Jaunjelgavas novada teritorijā esošo zemju pārraudzību un tehnisko uzskaiti.
 Sagatavot dokumentus zemes īpašumu robežu optimizācijai, iestrādāt tos plānojumos.
 Sagatavot priekšlikumus par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
 Veikt  novada  nekustamo  īpašumu  reģistrāciju  zemesgrāmatā,  sagatavot  tam 

nepieciešamos dokumentus.
  Sagatavot zemes nomas līgumus.
 Gatavot materiālus finanšu un attīstības komitejai.

Nodaļā  strādās komunālās saimniecības  un ceļu uzraudzības  speciālists,  kura galvenās 
funkcijas būs:

 Sadarbībā  ar  pakalpojumu  centru  komunālajiem  dienestiem,  pārraudzīt  novada 
komunālo saimniecību; 

 Organizēt  cenu aptaujas  un konkursus,  kas  saistīti  ar  novada īpašumu renovāciju, 
infrastruktūras būvniecību vai rekonstrukciju.

 Risināt novada infrastruktūras uzturēšanas un attīstības jautājumus.
  Pārzināt ceļu būvniecības un uzturēšanas jautājumus.
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Katra pakalpojuma centra vadītājs, ņemot vērā piešķirtos finanšu līdzekļus, izvēlēsies vai 
teritorijas uzturēšanas darbiem izmantot bezdarbniekus, vai algot daiļdārzniekus, vai samaksāt 
firmai.

11. attēls. Teritorijas attīstības nodaļas struktūras shēma
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Domes priekšsēdētājs

Izpilddirektors

Nodaļas vadītājs

Projektu 
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speciālists

Projektu 
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Būvvalde

Būvvalde  darbojas  saskaņā  ar  nolikumu,  tā  sastāv  no  sekojošiem  speciālistiem  – 
būvinspektora – būvvaldes vadītāja, teritorijas plānotāja un galvenā arhitekta.

Būvvalde  veic  Jaunjelgavas  novada  kompetencē  esošās  funkcijas  būvniecības  jomā. 
Būvvalde  savas  kompetences  ietvaros  veic  vides  veidošanas,  attīstības,  kontroles  un 
administrēšanas funkcijas. Galvenās būvvaldes funkcijas:

 pārzina  un  koordinē  būvniecību  novada  teritorijas  robežās,  ievērojot  teritorijas 
plānošanas,  sociālās  un ekonomiskās  prasības,  vides  aizsardzības,  kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības:

 piedalās novada teritorijas plānojuma izstrādē;
 iesniedz domei izskatīšanai ar būvniecību saistītus dokumentus;
 izskata  un  izvērtē  esošos  teritoriālplānojumus,  zemes  ierīcības  un  lietojuma 

dokumentus, apbūves noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja 
nepieciešams,  ierosina  domei  lemt  par  jaunu  saistošu  teritoriālplānojumu  un 
noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;

 atbilstoši domes lēmumiem organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves 
noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;

 izstrādā  vides  vizuālās  noformēšanas  prasības,  ievērojot  teritorijā  esošo 
kultūrvēstures  pieminekļu  un  citu  īpaši  aizsargājamu  objektu  saglabāšanu  un 
aizsardzību;

 pārrauga būvniecības procesu teritorijā;
 sadarbībā ar Valsts būvinspekciju kontrolē teritorijā veicamo atbilstību likumu un citu 

normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;
 organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Vispārējo būvnoteikumu un 

citu normatīvo aktu noteiktām prasībām.
 izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;
 reģistrē un izskata būvniecības pieteikumus.

Novada domes izveidošanas stadijā netiek veidota novada būvvalde, tās pakalpojumi 
tiek pirkti no tuvākā novada, noslēdzot pakalpojumu līgumu.

Dzimtsarakstu nodaļa

Novadā būs viena Dzimtsarakstu nodaļa, pakalpojumu centros būs dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja vietnieki. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un tā vietnieki veiks jaundzimušo un mirušo 
reģistrāciju.

Visās  pašvaldībās  dzimtsaraksta  nodaļas  darbinieku  pienākumus  veic  pašvaldību 
darbinieki amatu apvienošanas kārtībā. 

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa  ir  pašvaldības  izveidota  aizbildnības  un  aizgādnības  iestāde.  Tā  attiecīgās 
pašvaldības teritorijā veic bāriņtiesas uzdevumus un sniedz Civillikumā paredzētajos gadījumos 
palīdzību  mantojuma  lietu  kārtošanā,  veic  mantojuma  apsardzību  un  izdara  apliecinājumus. 
Bāriņtiesas sastāvā  ir  priekšsēdētājs un tiesas locekļi,  kuru skaitu nosaka attiecīgā  pašvaldība. 
Bāriņtiesu  vada  no  to  vidus  ievēlēts  priekšsēdētājs.  Gan  bāriņtiesas  priekšsēdētājam,  gan  – 
locekļiem ir jābūt attiecīgajai izglītībai, kāda noteikta likumā “Bāriņtiesu likums”.

Novada domē būs viena Bāriņtiesa uz novadu.
No katras pašvaldības Bāriņtiesā būs loceklis, kuram deleģēs notariālās funkcijas.
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12. attēls. Bāriņtiesas struktūras shēma

2.3. Pakalpojumu centri

Pakalpojumu centrs ir pašvaldības struktūrvienība, kura pilda saskaņā ar likumiem un ar 
novada domes lēmumu noteiktus uzdevumus.

Pakalpojumu  centra  mērķis  ir  nodrošināt  visa  novada  iedzīvotājiem  iespēju  jebkurā 
novada pagastā un pilsētā saņemt likumos noteiktos pašvaldību pakalpojumus, radīt iespēju gan 
juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties par novada domes, tās iestāžu un uzņēmumu 
noteiktajiem maksājumiem un saņemt novada domes noteikto palīdzību.

Novadā bijušo pašvaldību vietā tiek veidoti 6 Jaunjelgavas novada pakalpojumu centri.
13. attēls. Jaunjelgavas novada pakalpojumu centri

Pakalpojumu  centrā  uzskaitīto  funkciju  nodrošināšanai  visos  pakalpojumu  centros 
nepieciešami darbinieki – pakalpojumu centra vadītājs un sekretāre-lietvede. Bez šiem diviem 
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 5 Bāriņtiesas locekļi Bāriņtiesas sekretārs

Priekšsēdētājs

PC Secē 
1.Vadītājs
2.Sekretārs –lietvedis
3.Grāmatvedis
4.Kasieris - nodokļu 
inspektors 
5.Bāriņtiesas loceklis
6.Sociālais darbinieks
7.Komunālā daļa
8.L/s konsultants

PC Staburagā
1.Vadītājs
2.Sekretārs – lietvedis
3.Grāmatvedis - kasieris 
- nodokļu inspektors 
4.Bāriņtiesas loceklis ½
5.Sociālais darbinieks ½
6.Komunālā daļa
7.L/s konsultants

PC Daudzesē
1.Vadītājs
2.Sekretārs –lietvedis 
3.Grāmatvedis - 2
4.Kasieris - nodokļu 
inspektors 
5.Sociālais darbinieks
6.Bāriņtiesas loceklis
7.Komunālā daļa
8.L/s konsultants

PC Sunākstē
1.Vadītājs
2.Sekretārs - lietvedis,
3.Grāmatvedis - kasieris 
- nodokļu inspektors 
4.Bāriņtiesas loceklis ½
5.Sociālais darbinieks ½
6.L/s konsultants
7. Komunālā daļa

Novada DOME

Izpilddirektors

PC Sērenē
1.Vadītājs
2.Sekretāre-lietvede
3.Bāriņtiesas loceklis
4.Grāmatvedis ½
5.Kasieris - nodokļu 
inspektors 
6.Sociālais darbinieks
7.Komunālā daļa
8.L/s konsultants

PC Jaunjelgavā 
1.Vadītājs
2.Sekretārs – lietvede 
3.Grāmatvedis 
4.Grāmatvedis - kasieris 
5.Nodokļu inspektors 
6.Sociālie darbinieki - 2
7.Bāriņtiesas loceklis
8.Sabiedrisko darbu 
koordinators
9.P/a “Nams”
10.Projektu vadītājs
11.Informācijas centra direktors
12.Ceļu meistars
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amatiem  katrā  pakalpojumu  centrā  atkarībā  no  to  nepieciešamības  un  noslodzes,  kā  arī 
infrastruktūras objektu skaita ir arī citi amati.

Lai  nodrošinātu  operatīvu  un  mūsdienu  kvalitātes  prasībām  atbilstošu  pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem, pakalpojumu centriem jābūt mūsdienīgi nodrošinātiem ar datortehniku, 
interneta  pieslēgumu,  sakaru  līdzekļiem –  telefonu,  mobilo  telefonu,  faksu,  kā  arī  ar  vieglo 
autotransportu.

Nākotnē  kā  nopietns  pārvaldes  balsts  dažādu  reģistru  un  datu  bāžu  lietošanai  datu 
apmaiņai,  elektronisko  norēķinu  veikšanai  jāizveido  pakalpojumu  centru  un  novada  domes 
vienotā informācijas sistēma.

Pakalpojumu centra uzdevumi

1) pieņemt  un  reģistrēt  fizisko  un  juridisko  personu  iesniegumus,  sūdzības,  
priekšlikumus vai jautājumus;

/likums ”Iesniegumu likums”/

Ikvienai  fiziskai  vai  juridiskai  personai  ir  tiesības  griezties  pakalpojumu  centrā  ar 
individuāliem vai kolektīviem rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt 
atbildi likumdošanā  noteiktā  kārtībā  par jautājumiem, kuru risināšanas kompetence ir noteikta 
pašvaldībai. Atbilde uz saņemto dokumentu ir jāsniedz pakalpojuma centra speciālistiem, bet, ja 
tas nav iespējams, ir jānodrošina saņemtā dokumenta nosūtīšana novada domei.

Ja  iesniegums attiecas  uz  citu  iestādi,  iestāde,  kas  saņēmusi  iesniegumu,  ne vēlāk kā 
septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas pārsūta iesniegumu pilnībā vai kādā 
tā daļā kompetentajai iestādei un informē par to privātpersonu. Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto 
iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz 
atbildi  uz  to.  Šādā  gadījumā  atbildes  sniegšanas  termiņu  skaita  no  dienas,  kad  iesniegumu 
pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.

Pakalpojumu  centrā  ir  jānodrošina  iespēja  saņemt  un  aizpildīt  visa  veida  pašvaldības 
noteikto  iesniegumu veidlapas  (piemēram,  maznodrošinātās  personas  deklarāciju,  būvniecības 
pieteikumu utml.)

Lai kontrolētu savlaicīgu atbildes sniegšanu likumā noteiktā termiņā, centra reģistrācijas 
sistēmai  ir  jābūt  vienotai  ar  novada  domes  lietvedības  dokumentu  reģistru.  Tas  vienlaicīgi 
nodrošinātu iespēju kontrolēt saņemtā dokumenta virzību gan pakalpojuma centrā, gan novada 
domē.

Pakalpojumu centra darbiniekiem noteiktā laikā jāpieņem apmeklētāji un atbilstoši savai 
kompetencei  jāizskata  apmeklētāju  mutvārdos  izteiktās  sūdzības  un  priekšlikumi.  Centra 
darbinieku  pienākums  ir  sniegt  iedzīvotājiem  informāciju   par  personas  iespēju  griezties  ar 
konkrēto  jautājumu  novada  domē  vai  informēt  par  iespēju  atrisināt  personu  interesējošo 
jautājumu, ja tas ir pašvaldības kompetencē.

2) izsniegt pašvaldības kompetencē esošās izziņas;
/likums ”Par pašvaldībām”/

Personai ir jānodrošina iespēja saņemt pakalpojumu centrā  izziņas, kuru izsniegšana ir 
noteikta  pašvaldības  kompetencē.  Saskaņā  ar  normatīvajiem aktiem pašvaldībai  ir  pienākums 
izsniegt izziņas iedzīvotājiem sfērās, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, personas dzīvesvietas 
reģistrāciju, civilstāvokļa aktiem, komercdarbības jomā u.c.

3) reģistrēt personu dzīvesvietu; 
/27.12.2001.  MK  noteikumi  Nr.542  ”Personu  pierakstīšanas  un  izrakstīšanas  pagaidu 
kārtība”/
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Šis  uzdevums  pakalpojumu  centram  tiek  noteikts  kā  pagaidu  līdz  Dzīvesvietas 
deklarēšanas likumā noteiktās iestādes izveidošanai. Pašvaldībai veicot Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā  noteiktās  iestādes  veidošanu,  jāparedz  iespēja  nodrošināt  arī  pakalpojumu  centrā 
iedzīvotājiem iespēju deklarēt  dzīvesvietu.

4) pieņemt  no  iedzīvotājiem  maksājumus  par  visa  veida  komunālajiem 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti attiecīgā novada teritorijā;

5) pieņemt  no  iedzīvotājiem valsts  noteikto nodokļu un nodevu  maksājumus,  kuru 
iekasēšana ir uzdota pašvaldībai un novada domes noteiktās nodevas;

/likums”Par nodokļiem un nodevām”/ 

Pakalpojumu  centram  ir  jāpieņem  personu  maksājumi,  kas  ir  noteikti  novada  domes 
saistošajos  noteikumos  kā  pašvaldības  nodeva,  kā  arī  nodevas,  kas  ir  noteiktas  par  izziņu 
izsniegšanu, civilstāvokļu aktu izdošanu utml., piemēram, nodevas, kas paredzētas likumos ”Par 
vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu”, ”Par civilstāvokļa aktiem” un ”Par  bāriņtiesām un 
pagasttiesām” ,”Par nekustamā īpašuma nodokli”.

6)  pašvaldības sociālo pabalstu izmaksa;
/likums ”Par sociālo palīdzību”/

Lai persona varētu saņemt likumā ”Par sociālo palīdzību” noteikto sociālo palīdzību, kura 
jānodrošina  novada  domei,  personai  ir  jāiesniedz  pakalpojumu  centrā   noteiktas  formas 
pieteikums. Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldības sociālo jautājumu komiteja vai pašvaldības 
sociālās  palīdzības  dienests  izskata  sociālā  pabalsta  pieprasītāja  iesniegumu  un  izvērtē  tā 
materiālo un citu resursu stāvokli,  taču pirms lēmuma pieņemšanas sociālajam darbiniekam ir 
pienākums veikt pabalsta  pieprasītāja materiālā stāvokļa novērtēšanu. Šis uzdevums būtu jāveic 
pakalpojumu centra darbiniekam, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu par pabalsta piešķiršanu.

7) laulību reģistrācija
/ja  attiecīgā  pakalpojuma  centrā  ir  iespējams  nodrošināt  normatīvajos  aktos  noteiktās 
prasības laulības ceremonijas veikšanai/;
/likums ”Par civilstāvokļu aktiem”/

8)  dzimšanas reģistrācija; miršanas reģistrācija
/likums ”Par civilstāvokļu aktiem”/

9) taisīt testamentus, apliecināt darījumus, izdarīt vienkāršo vekseļu protestus un citus 
apliecinājumus likumā ”Par bāriņtiesām un pagasttiesām” paredzētā kārtībā;
/likums ”Par bāriņtiesām un pagasttiesām”/

10) kārtot mantojuma lietas
 /likums ”Par bāriņtiesām un pagasttiesām”/

Saskaņā ar likumiem ”Par civilstāvokļu aktiem”, ”Par bāriņtiesām un pagasttiesām” un 
citiem saistošiem dzimtsarakstu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, pakalpojumu 
centrā  ir  jābūt  nodrošinātai  iespējai  iedzīvotājam  saņemt  iepriekšminētos  pakalpojumus. 
Atsevišķos gadījumos šī uzdevuma realizācija var tikt nodrošināta nepieciešamajam speciālistam 
izbraucot uz pakalpojumu centru.
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Novada dome ar  lēmumu ir  tiesīga noteikt  pakalpojumu centriem papildus  uzdevumu 
veikšanu, ņemot vērā administratīvās teritorijas īpatnības.

Pakalpojumu  centra  uzdevumu  realizēšanai  novada  dome  var  organizēt  novada 
pašvaldības speciālistu izbraukumu uz pakalpojumu centru.

Pakalpojuma centra izveidošana un struktūra

Pakalpojumu centrs tiek izveidots ar pašvaldības lēmumu kā struktūrvienība.
Pakalpojumu  centrs  kā  iestāde  ir  juridiska  persona,  kas  tiek  izveidota  ar  pašvaldības 

lēmumu un tai ir savs zīmogs ar attiecīgās pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu centra nosaukumu, 
sava veidlapa un atsevišķs norēķinu konts.

Pakalpojuma  centra  struktūru,  štatu  sarakstu un  algu  likmes  apstiprina  ar  novada 
pašvaldības lēmumu, ņemot vērā centrā sniegto pakalpojumu apjomu.

Novada  domei  jāparedz  tiesības  sava  budžeta  ietvaros  izveidot  papildus  pakalpojumu 
centrus  pēc  saviem  ieskatiem,  vai  ja  to  ierosina  ne  mazāk  kā  noteikts  skaits  attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāji vai 1/3 domes deputāti. Tādējādi būtu iespējams izvairīties 
no iedzīvotāju neapmierinātības.

Pakalpojumu  centrs  tiek  finansēts  no  pašvaldības  pamatbudžeta  un  vispārējiem 
pakalpojuma centra  ieņēmumiem no  maksas  pakalpojumiem,  no  īpašuma nomas,  pārdošanas 
līdzekļiem, ziedojumiem, dāvinājumiem.

Pakalpojumu  centra  darbinieku  skaitu,  darbinieku  veicamo  pienākumu  sadalījumu, 
atbilstoši  likumu un citu  normatīvo aktu prasībām, kā  arī  teritorijas  īpatnībām būtu  jānosaka 
izejot no pakalpojumu centrā sniedzamo pakalpojumu klāsta.

Pakalpojumu centra vadības darbs jāorganizē attiecīgi pašvaldības struktūras vai iestādes 
vadītājam. Lai racionālāk varētu izvērtēt vadītāja spējas, domei ieteicams rīkot konkursu. Ņemot 
vērā pakalpojuma centra darbības specifiku, vadītājam ir iespējama dubultā pakļautība.

Pakalpojumu centram ir gan metodiskā, gan organizatoriskā pakļautība novada domei.
Perspektīvā  pēc  vienotu  datorprogrammu  un  centralizētas  grāmatvedības  ieviešanas, 

plānots,  ka novada domē  nodrošinās   visus  pašvaldības  administratīvos  pakalpojumus visiem 
izveidotā novada iedzīvotājiem. 

Novada  dome  plāno  kopējo  novada  budžetu  un  pakalpojumu  centru  budžetu  tā,  lai 
nepasliktinātos  iespējas  pakalpojumu centros  pildīt  savas  funkcijas,  salīdzinot  ar  laiku  pirms 
novada izveidošanas.
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3. Apvienošanās un pārejas perioda organizatoriskie 
pasākumi

3.1. Novada izveidošana 

Saskaņā  ar  LR  „Administratīvi  teritoriālās  reformas  likumu”  novada  administratīvo 
teritoriju,  pamatojoties  uz  attiecīgās  pašvaldības  lēmumu,  nosaka  MK.  Novads  tiek  izveidots 
izdodot MK noteikumus. 

Jaunjelgavas novada  dome  ir  novadu  veidojošo  pašvaldību  saistību  pārmantotāja. 
Pašvaldībām  apvienojoties,  tiek  izveidota  jauna  juridiska  persona  un  tā  pārmanto  iepriekš 
pastāvošo juridisko personu (pašvaldību) publiski tiesiskās un privāttiesiskās saistības.

Pēc  MK  noteikumu  publicēšanas  laikrakstā  „Latvijas  Vēstnesis”  Centrālā  Statistikas 
pārvalde,  atsaucoties  uz  šiem  noteikumiem,  pieņem  lēmumu  par  izmaiņām  Administratīvo 
teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatorā – tiek anulēti novadu veidojošo pašvaldību kodi un 
Jaunjelgavas novadam tiek piešķirts jauns kods.

Saskaņā  ar  Administratīvi teritoriālās reformas likumu pašvaldību vēlēšanas 2009.gadā 
notiks jaunajās novadu teritorijās (vēlēšanu apgabals – novada teritorija). 

Ja pašvaldības pieņem lēmumus par apvienošanos 2007.gadā, ir iespējams saņemt valsts 
mērķdotāciju novada infrastruktūras sakārtošanai – 200 000 Ls katrai pašvaldībai.

Jaunjelgavas  novada  pašvaldības  ir  nolēmušas  šo  izdevību  izmantot  un  2007.gadā  ir 
pieņemti  lēmumi veidot  Jaunjelgavas  novadu un uzsākt  jaunā  novada darbību pēc 2009.gada 
vēlēšanām.

Jaunjelgavas novada pašvaldību lēmumi
1. Daudzeses pagasta padome 2007.gada 19.decembrī lēmums Nr.13.7.§
2. Jaunjelgavas pilsētas ar lauku 

teritoriju dome
2007.gada 28.decembra lēmums Nr.18.3.§

3. Seces pagasta padome 2007.gada 28.decembra lēmums Nr.15.1.§
4. Sērenes pagasta padome 2007.gada 21.decembra lēmums Nr.13.6.§
5. Staburaga pagasta padome 2007.gada 27.decembra lēmums Nr.16.3.§
6. Sunākstes pagasta padome 2007.gada 28.decembra lēmums Nr.17.1.§

Pašvaldību lēmumu kopijas pielikumā.

Priekšlikums  no  pašvaldību  grāmatvežiem  un  ekonomistiem  ir  uzsākt  jaunās  novada 
domes  darbību  ar  2010.gada  1.janvāri,  lai  jauna  iestāde  uzsāktu  savu  darbību  līdz  ar  jauna 
pārskata perioda sākumu. Līdz ar to Jaunjelgavas novada pašvaldības ir akceptējušas reformas 
īstenošanas termiņus:

 uzsākt  jaunā  novada  darbību  pēc  2009.gada  vēlēšanām  saskaņā  ar  jau 
pieņemtajiem pašvaldību lēmumiem.

2009.gads  būs  pārejas  periods,  kad  pašvaldības  realizēs  savus  attīstības  projektus, 
apgūstot valsts dotāciju, kā arī pakāpeniski gatavosies gaidāmajām izmaiņām.

3.2. Novada domes pirmā sēde

Jaunjelgavas novada  domes  pirmajā  sēdē  tiek  ievēlēts  domes  priekšsēdētājs  (un  viņa 
vietnieks) LR likumā  „Par pašvaldībām” noteiktajā  kārtībā.  Tā  kā  jauna novada izveidošanas 
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gadījumā  domei  iespējami  ātri  jāpieņem  virkne  lēmumu,  kas  saistīti  ar  lietu  nodošanu  – 
pieņemšanu, pārreģistrāciju, jaunu struktūru izveidošanu un reorganizāciju, tad pēc pirmās sēdes 
ieteicams tuvākajā laikā sasaukt nākamo domes sēdi.

Jaunievēlētās  novada  domes  priekšsēdētājs  izvirza  izpilddirektora  kandidatūru. 
Izpilddirektora  institūcija  kopā  ar  priekšsēdētāja  vietnieku,  nemot  vērā  šo  pašvaldību 
apvienošanās projektu, organizē izpildvaras struktūru un darbu.

3.3. Pašvaldības nolikums

Saskaņā  ar  LR  likumu  „Par  pašvaldībām”  novada  domei  ir  jāapstiprina  novada 
pašvaldības nolikums. Nolikumā atspoguļo pārvaldes struktūru, nosaka novada domes struktūru, 
pašvaldības  iestāžu,  aģentūru  un  amatpersonu  padotību  un  padotības  apjomu.  Atbilstoši 
apstiprinātajam  Jaunjelgavas  novada  nolikumam  un  administratīvajai  struktūrai  tiek  veidota 
novada administrācija. 

3.4. Pašvaldību rekvizītu maiņa
Novada  domei  ir  jāizveido  sava  veidlapa,  kā  arī  novada  institūcijām  ir  jānomaina 

veidlapas, jo mainās to pašvaldība un adreses pieraksts.  Novada domei ir jānomaina zīmogs un 
institūciju zīmogi. Nepieciešamības gadījumā ir jānomaina arī novada domes un tās institūciju 
izkārtnes.

Saskaņā ar 27.03.2001. MK noteikumiem Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un 
nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmuma dienestā” Jaunjelgavas novada 
pašvaldībai  jāreģistrējas  Valsts  ieņēmuma  dienestā.  Noteikumi  paredz,  ka  reģistrācija  Valsts 
ieņēmumu dienestā  ir  jāveic 10 dienu laikā  no novada izveidošanas datuma. Pēc reģistrācijas 
apliecības saņemšanas novada domes veidlapas rekvizītu daļā var iekļaut arī reģistrācijas numuru.

Tā kā pakalpojumu centri pārejas periodā un turpmāk, ja novada dome nelems citādi, būs 
patstāvīgas juridiskas iestādes,  tad arī  tiem jāreģistrējas  Valsts  ieņēmuma dienestā,  jānomaina 
veidlapas un zīmogi.

3.5. Jaunizveidotās pašvaldības konta atvēršana

Novada pašvaldība ir jauna juridiska persona un novadu veidojošo pašvaldību saistību 
pārmantotāja. Tai ir nepieciešams atvērt savu norēķinu kontu(us). Iepriekš pastāvošo pašvaldību 
konti tiek slēgti. Kontus slēdzot tiek pārgrāmatoti to atlikumi un pārnesti uz jauno kontu. 

Tā kā pakalpojumu centri pārejas periodā un turpmāk, ja novada dome nelems citādi, būs 
patstāvīgas juridiskas iestādes, tad arī tiem nepieciešams atvērt savu norēķinu kontu(us). Iepriekš 
pastāvošo pašvaldību konti tiek slēgti. Kontus slēdzot tiek pārgrāmatoti to atlikumi un pārnesti uz 
jauno kontu. 

3.6. Darbs ar arhīviem

Saskaņā  ar  LR  likuma  „Par  arhīviem”  (26.03.1991.)  4.pantu,  novada  pašvaldībai 
jānodrošina apvienoto pašvaldību arhīvu nodošana un jaunās  pašvaldības  lietu  nomenklatūras 
izstrādāšana, kuras sagatavošanai ieteicams izmantot 19.12.2002. izdoto Latvijas Valsts arhīva 
ģenerāldirekcijas  rīkojumu  Nr.113  „Pagastu  pašvaldības  dokumentu  glabāšanas  termiņu 
saraksts”.
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3.7. Lietvedības darba organizācija

Pēc  novada  izveidošanas  tiek  izstrādāta  lietvedības  organizācija  ņemot  vērā  novada 
pašvaldības struktūru, lietu nomenklatūru un LR normatīvos aktus: 

 LR „Iesniegumu likums” (01.01.2008.); 

 LR „Informācijas atklātības likums” (20.11.1998.); 

Apstiprinot  dažādu  dokumentu  formas  un  reglamentus  jāievēro  23.04.1996.  MK 
noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. 

Izstrādājot dokumentu numurēšanas sistēmu, dokumenta numurā ieteicams ieviest ne tikai 
prasīto struktūrvienības numuru, bet arī apzīmējumu, kas norādītu uz teritoriālo vienību.

3.8. Budžetu apvienošana un gada pārskata sastādīšana

Izbeidzot  novadu  veidojošo  pašvaldību  darbību,  katra  pašvaldība  sastāda  slēguma 
pārskatu  likumā  noteiktā  kārtībā  un  iesniedz  Valsts  kasē.  Inventarizācijas  komisijā  iekļauj 
grāmatvedības  darbiniekus  no  novada  grāmatvedības.  Tas  nepieciešams  tādēļ,  ka  visu  kontu 
atlikumi, kas ir novadu veidojošo pašvaldību slēguma bilancē, būs vienlaicīgi novada pašvaldības 
darbības sākuma bilances kontu atlikumi un nav nepieciešams veikt inventarizāciju divas reizes.

Novada  pašvaldībai  ir  vienots  budžets.  Budžeta  veidošanā  ir  iesaistītas  visas  novada 
teritoriālās vienības. Budžets tiek veidots pamatojoties uz nepieciešamību un vērsts uz attīstību. 
Veidojot novada budžetu, tiek piemēroti šādi normatīvie akti:

 13.12.2005. MK noteikumi Nr.934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām”;

 14.11.2006.  MK  noteikumi  Nr.935  „Grozījumi  MK  2005.gada  27.decembra 
noteikumos  Nr.1031  „Noteikumi  par  budžeta  izdevumu  klasifikāciju  atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām”;

 14.11.2006.  MK  noteikumi  Nr.936  „Grozījumi  MK  2005.gada  27.decembra 
noteikumos Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”.

Jaunjelgavas novada  dome apstiprina  budžetu  saskaņā  ar  LR likumā  „Par  pašvaldību 
budžetiem” (02.05.1995.) noteikto kārtību un izdod saistošos noteikumus. Novada dome ir tiesīga 
grozīt budžetu likuma noteiktajā kārtībā. 

Likums  “Par  pašvaldību  budžetiem”  ietver  norādes  par  pašvaldību  budžetiem, 
pašvaldībām apvienojoties administratīvi teritoriālās reformas ietvaros:

 Ja  pašvaldības  administratīvi  teritoriālās  reformas  ietvaros  saimnieciskā  gada  laikā 
apvienojas, tās apvieno savus saimnieciskā gada budžetus, pieņemot jaunu saimnieciskā 
gada budžetu.

 Jaunizveidotās pašvaldības budžets tiek apstiprināts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, 
kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par pašvaldību apvienošanos.

 Ja saimnieciskā gada laikā pašvaldības apvienojas, jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi no 
valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta likumam), 
dotācija  no  pašvaldību  finanšu  izlīdzināšanas  fonda,  iedzīvotāju  ienākuma  nodokļa 
pārskaitījumi un citi maksājumi, kurus veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā apvienotajām 
pašvaldībām apstiprināto līdzekļu summa.

 Jaunizveidotā pašvaldība pārņem visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistības.
Neskatoties uz to, ka novadam ir teritoriālas vienības ar patstāvīgām juridiskām iestādēm, 

novada pašvaldībai ir vienots budžets. 
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Pakalpojumu centru budžetā tiek iekļauts arī attiecīgajā teritorijā esošu iestāžu budžets.
Budžeta  plānošanas  mehānisms  Jaunjelgavas  novadā  tiek  paredzēts  “no  apakšas  uz 

augšu”. Pašvaldības iestādes iesniedz savu finanšu nepieciešamību vietējā  pakalpojumu centra 
administrācijā, kur informācija tiek apkopota un iesniegta Jaunjelgavas novada domes finanšu un 
grāmatvedības  nodaļai.  Novada domē,  ņemot  vērā  vietējo  pakalpojumu centru  administrāciju 
finanšu nepieciešamību, novada domes iestāžu un administrācijas finanšu nepieciešamību, tiek 
sastādīts  novada  domes  pašvaldības  budžets.  Tāpat  novada  pašvaldībai  svarīgi  būtu  atdalīt 
operāciju jeb tekošo budžetu no investīciju budžeta un katru gadu paredzēt līdzekļus attīstībai. 
Novadā būs vienota politika, vienotas novada prioritātes un attiecīgi konsekventa pieeja līdzekļu 
sadalē attīstībai. 

Novada  domes  budžeta  daļa,  kas  tiks  paredzēta  vietējām  pakalpojumu  centru 
administrācijām, būs ieskaitīta attiecīgās administrācijas norēķinu kontā bankā.

Saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām  novada  dome  izstrādā  un  apstiprina  novada 
grāmatvedības  politikas  dokumentāciju  (grāmatvedības  organizācijas  un  kārtošanas  metodika, 
grāmatvedības dokumentu aprites shēmu, inventarizācijas nolikumu u.c.).

Pašvaldības un pašvaldības budžeta iestādes grāmatvedības uzskaiti organizē saskaņā ar 
likumu ”Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldību 
budžetiem”,  Ministru  kabineta,  Finanšu  ministrijas  un  Valsts  kases  izdotajiem normatīvajiem 
aktiem.

Par  grāmatvedības  uzskaites  kārtošanu  novada  pašvaldībā  un  tās  institūcijās  lemj 
Jaunjelgavas novada dome.

Veidojot  novadu 2009.gadā  tiks  veidota daļēji  centralizēta  grāmatvedības  sistēma. Tas 
nozīmē,  ka pakalpojumu centros saglabāsies patstāvīgi grāmatvedības dienesti,  kuri  patstāvīgi 
veiks  grāmatvedības  uzskaiti  un  iesniegs  pārskatus  Jaunjelgavas  novada  domes  finanšu  un 
grāmatvedības  nodaļā,  kura sagatavos  Jaunjelgavas  novada konsolidētos  pārskatus  saskaņā  ar 
spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem,  Domes  lēmumiem,  Domes  priekšsēdētāja  un 
izpilddirektora  rīkojumiem.  Jaunjelgavas  novada  centralizētās  grāmatvedības  kārtošanu  un 
organizāciju reglamentējošie dokumenti būs saistoši arī pakalpojumu centriem un iestādēm, kuras 
grāmatvedību kārtos patstāvīgi. Kontu plāns visām novada domes grāmatvedībām būs vienots. 
Katrs pakalpojumu centrs un iestādes, kuras grāmatvedību kārtos patstāvīgi, izstrādās iestādes 
grāmatvedības  uzskaites  kārtošanas  reglamentējošus  dokumentus,  kurus  apstiprinās  iestādes 
vadītājs.

Pakalpojumu centru budžetā tiek iekļauts arī attiecīgajā teritorijā esošu iestāžu budžets.
Perspektīvā  ieteicams,  kad  Jaunjelgavas  novadam būs  vienots  budžets,  novadā  veidot 

centralizētu grāmatvedības sistēmu, izveidojot vienotu novada grāmatvedības dienestu. Līdz ar to 
būs nodrošināta vienota grāmatvedības pieeja, apstiprināts vienots grāmatvedības nolikums un 
kontu plāns. Grāmatvedības dienesta ietvaros paredzēta darbinieku funkcionāla specializācija, kā 
arī  atsevišķu  funkciju  dekoncentrācija:  kasieri  –  nodokļu  inspektori  pakalpojumu  centros. 
Iedzīvotāji maksājumus varēs veikt katrā pašvaldības pakalpojumu centrā Daudzesē, Jaunjelgavā, 
Secē, Sērenē, Staburagā un Sunākstē.

Grāmatvedības pirmdokumentu sagatavošanu, savākšanu, sistematizēšanu un iesniegšanu 
Jaunjelgavas novada domē centralizētai grāmatvedības uzskaitei veiks budžeta iestāžu darbinieki, 
kuru  pienākumus  un  tiesības  ir  noteicis  iestādes  vadītājs  un  kuriem  saistoši  ir  Jaunjelgavas 
novada  domes  centralizētas  grāmatvedības  darbu  reglamentējošie  dokumenti.  Jaunjelgavas 
novadā  centralizētas  grāmatvedības  organizāciju  un kārtošanu reglamentējošie  dokumenti  būs 
saistoši  arī  tām iestādēm,  kuras  grāmatvedību  kārtos  pastāvīgi.  Iestādes,  kuras  grāmatvedību 
kārtos pastāvīgi, izstrādās grāmatvedības uzskaites kārtošanu reglamentējošus dokumentus, kurus 
apstiprinās iestādes vadītājs. Šo iestāžu grāmatvedības darbinieki pastāvīgi veiks grāmatvedības 
uzskaiti iestādēs un iesniegs pārskatus Jaunjelgavas novada domes centralizētajā grāmatvedībā 
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pašvaldības  konsolidēto  pārskatu  sagatavošanai,  saskaņā  ar  spēkā  esošajiem  normatīvajiem 
aktiem, Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja un Domes izpilddirektora rīkojumiem.

Finanšu uzskaitē uzskatāmi atspoguļojami visi iestāžu saimnieciskie darījumi, kā arī katrs 
fakts  vai  notikums,  kas  rada  pārmaiņas  iestāžu  mantas  stāvoklī.  Grāmatvedību  kārto  tā,  lai 
grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par 
iestādes finansiālo stāvokli  bilances datumā,  tās darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā 
laika posmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Šobrīd grāmatvedības  uzskaitei  pašvaldības  tiek izmantotas  dažādas  datorprogrammas. 
Būs  jāstrādā  un  jāpanāk  vienošanās,  ka  novadā  tiks  lietota  vienota  grāmatvedības  uzskaites, 
budžeta un finanšu vadības datorprogramma, kura tiks instalēta uz katra lietotāja datora. Tas radīs 
iespēju  izmantot  programmu  uz  neierobežota  skaita  datoriem,  kuri  saslēgti  tīklā. 
Datorprogrammu  apkalpos,  datu saglabāšanu  uz servera nodrošinās vai nu firma, kas veiks 
vienotas programmatūras ieviešanu vai novada domes IT speciālists.

Tāpat  nekustamā  īpašuma  nodokļa  administrēšanai  Jaunjelgavas  novadā  esošās 
pašvaldības izmanto dažādas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas datorprogrammas. Būs 
jālemj  par  vienotas  programmatūras  ieviešanu.  Ieviešot  šādas  vienotas  datu  apstrādes 
datorprogrammas, kasiera – nodokļu inspektora darbu, būs iespējams organizēt tiešsaistē ārpus 
novada  domes  -  pakalpojumu  sniegšanas  centros.  Tas  pats  attiecas  arī  uz  izmantotajām 
iedzīvotāju reģistra, lietvedības  u.c. programmām, kuras lieto pašvaldības.

Izvērtējot  apvienojušos  pašvaldību  pieredzi  darbā  ar  zvērinātiem  revidentiem  vai 
auditorfirmu,  Valsts  kontroles  sniegtos  atzinumus  par  pašvaldību  gada  pārskatiem,  novada 
pašvaldība var slēgt līgumu ar zvērinātu revidentu vai auditorfirmu, kas jau apkalpojusi kādu no 
pašvaldībām vai arī uzaicināt citu revidentu.

Sagatavojot pašvaldību darbības slēguma bilances un novada darbības sākuma bilanci, kā 
arī izstrādājot un apstiprinot novada grāmatvedības politikas dokumentāciju, ieteicams uzaicināt 
piedalīties zvērinātu revidentu. 

Papildus ārējā audita izmantošanai novada pašvaldība var izveidot revīzijas komisiju vai 
iekšējā audita nodaļu, kura darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu. 

3.9. Novada pašvaldības saistošie noteikumi

Saistošie  noteikumi  ir  ārēji  normatīvi  akti,  ar  kuriem  tiek  reglamentētas  pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošu fizisku un juridisku personu sabiedriskās attiecības, kas netiek 
regulētas  ar  citiem ārējiem normatīviem aktiem (likumiem, MK noteikumiem, starptautiskiem 
līgumiem) un pēc savas būtības ir pakļaujamas tiesiskajai regulācijai.

Veidojot  Jaunjelgavas  novadu,  tajā  apvienojas  6  vietējās  pašvaldības.  Jaunajai  novada 
domei ir jānodrošina, ka attiecīgā novada teritoriālajā vienībā vienu tiesisko attiecību regulē vieni 
saistošie noteikumi un nedrīkst radīt situāciju, ka vienai un tai pašai tiesiskajai attiecībai novada 
dažādās teritorijās tiek piemērotas dažādas prasības.

Tā  kā  saistošie noteikumi ir obligāti  uzvedības vai rīcības noteikumi un neviens nevar 
aizbildināties  ar  to  nezināšanu,  likumdevējs  ir  noteicis  kārtību,  kādā  saistošie  noteikumi  ir 
jāizziņo. Novada domes izdotie saistošie noteikumi ne vēlāk kā divas nedēļas pēc to pieņemšanas 
ir jāizliek redzamā un publiski pieejamā  vietā  novada domes ēkā vai pie tās. Tie stājas spēkā 
nākamā dienā pēc paziņojuma izlikšanas. Atsevišķos gadījumos saistošo noteikumu izdošanas un 
spēkā stāšanās kārtību nosaka normatīvajos aktos. Esošie saistošie noteikumi ir spēkā, līdz tiek 
izstrādi jauni novada pašvaldības saistošie noteikumi, saskaņā ar likumdošanu.
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3.10. Novada teritorijas plānojums

Novadu veidojošo 6 pašvaldību teritorijas plānojumi ir spēkā  līdz Jaunjelgavas novada 
teritorijas  plānojuma  pieņemšanai.  Vietējā  līmeņa  pašvaldību  teritorijas  plānojuma  izstrādi 
reglamentē  19.10.2004.  MK  noteikumi  Nr.883  „Vietējās  pašvaldības  teritorijas  plānojuma 
noteikumi”.  Vietējās  pašvaldības  izstrādātais  un  pieņemtais  teritorijas  plānojums  ir  tiesisks 
pamats lēmumu pieņemšanai par konkrētās teritorijas izmantošanu. 

Jaunievēlētā  novada  dome  izvērtē  esošos  teritorijas  plānojumus  un,  ja  nepieciešams, 
pieņem lēmumu par attiecīgu grozījumu izstrādi vai jauna teritorijas plānojuma izstrādi. 

Jaunizveidotajai  Jaunjelgavas  novada  domei  ieteicams  pieņemt  lēmumu  par  jaunas 
teritorijas  attīstības  programmas  izstrādi.  Novada  attīstības  programma  var  būt  par  pamatu 
lēmumam par jauna teritorijas plānojuma izstrādāšanu. 

3.11. Rajona padomes funkciju pārņemšana

Rajona padomes funkcijas, īpašumus un saistības novada dome pārņem atbilstoši spēkā 
esošajiem  normatīvajiem  aktiem  un  saskaņā  ar  Aizkraukles  rajona  padomes  apstiprināto 
reorganizācijas plānu. 

4. Apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana
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