Pielikums Nr.2
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 28.04.2016.
Sēdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.5)

Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam
Investīciju plāns
2016.g. – 2018.g.
IEVADS
Jēkabpils novada investīciju plāns ir Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam
sastāvdaļa. Investīciju plānā iekļauti pašvaldības investīciju projekti un projektu idejas, kas
realizējamas, lai sasniegtu Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam stratēģiskajā
daļā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Investīciju plānu aktualizē katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam
apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.
INVESTĪCIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:
projekta nosaukums;
projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī
projektu savstarpējā papildinātība;
projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
plānotie projekta rezultāti;
informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

Iekrāsotās ailītēs atspoguļots 2016.gada budžetā ieplānotais finansējums

1

N. p.k Projekta nosaukums

Papildīnātība Indikatīar citiem vā summa
projek- (EUR)
tiem

Finanšu instruments, (LVL vai %)
Pašvaldī- ES fondu
bas finansēbudžets jums

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs
VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana
U1. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un paaugstināt izglītības kvalitāti
1 Izglītības iestāžu materiāli tehniskās
22685
bāzes uzlabošana un modernizācija

2

Izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana:
1. Ābeļu pamatskolas (vecā ēka)
mājturības telpu gaiteņa un wc
remonts
2. Ābeļu pamatskolas
elektroinstalācijas remonts
3. Dignājas pamatskolas pirmsskolas
grupu ieejas mezgla remonts
4. Dignājas pamatskolas kanalizācijas
stāvvadu remonts un kosmētiskais

15611

15611

363

363

5688

5688

6142

6142

Privā- Citi
tais
finansektors sējuma
avoti

VB
3665

Plānotais laika
Projekta plānotie
posms
Partneri
darbības rezultāti un to Projekta Projekta
rezultatīvie rādītāji
uzsāk- realizācišanas jas ilgums
datums

Mācību literatūras iegāde,
datoru iegāde 4 gb.,
projektoru 4 gb iegāde,
iegādātas žalūzijas, sporta
paklājs, skapis tautas
tērpiem, biroja galds,
plauktu komplekts,
šujmašīna, biezumēvele,
Telūrs ģeogrāfijai,
Veļasmašīna pirmskolai,
Elektriskā panna, putotājs
ēdnīcai, grafikas spiede
mākslas skolai

2016

Veikts remonts pamatskolas 2016
mājturības telpu gaiteņa un
wc remonts
Veikts Ābeļu pamatskolas 2016
elektroinstalācijas remonts
Veikts Dignājas
2016
pamatskolas pirmsskolas
grupu ieejas mezgla
remonts
Veikts Dignājas
2016
pamatskolas kanalizācijas

2

stāvvadu remonts un
kosmētiskais remonts
Nomainīts Dunavas
2016
pamatskolas koridora telpas
grīdas linolejs
Veikts Dunavas
2016
pamatskolas ēkas parapetu
remonts
Veikts Rubenes
2016
pamatskolas kokapstrādes
darbnīcas telpas remonts
Veikts Rubenes
2016
pamatskolas sporta zāles
telpu remonts
Veikts Rubenes
2016
pamatskolas PII “Zelta
sietiņš” malkas šķūņa
remonts
Veikts Rubenes
2016
pamatskolas PII “Zelta
sietiņš” kāpņu telpas
remonts
Izveidots Zasas vidusskolas 2016
bērnu laukums
Veikts Zasas vidusskolas 2016
telpu kosmētiskais remonts

remonts
5. Dunavas pamatskolas koridora
telpas grīdas linoleja ieklāšana

1210

1210

6. Dunavas pamatskolas ēkas
parapetu remonts

7260

7260

7. Rubenes pamatskolas kokapstrādes
darbnīcas telpas remonts-materiāli

2500

2500

8. Rubenes pamatskolas sporta zāles
telpu remonts

6237

6237

9. Rubenes pamatskolas PII “Zelta
sietiņš” malkas šķūņa remonts-

3692

3692

10. Rubenes pamatskolas PII “Zelta
sietiņš” kāpņu telpas remonts

9783

9783

11. Zasas vidusskolas bērnu laukuma
izveide
12. Zasas vidusskolas telpu
kosmētiskais remonts

2420

2420

29854

29854

U3 Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās pieejamību
3 Mūžizglītības pieejamības un piedāvājuma kvalitātes un daudzveidības nodrošināšana:
1. „Sustainable Adult on-line
31000
ERASMUS+
Guidance for Educators” /SAGE/
Plānotais
programmā
aktivitātē
(Ilgtspējīgas tiešsasaistes vadlīnijas
„Sadarbība
izglītotājiem)
inovāciju
veicināšanai
un labas

3

2016

2018

VP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība
U4. Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti
4 Kultūras iestāžu infrastruktūras uzlabošana:
1. Logu nomaiņa Rubenes pagasta
470
470
bibliotēkā
2. Logu nomaiņa Ābeļu pagasta
1500
1500
pārvaldes ēkas 2.stāvā

5

3. Tadaines kluba ēkas fasādes
vienkāršotā atjaunošana

12658

12658

4. Dunavas pagasta kultūras nama
telpas remonts

1210

1210

5. Kalna pagasta kultūras nama pirmā
stāva telpas remonts

14520

14520

6. Rubenes pagasta estrādes
projektēšana
7. Muzeja telpu projektēšana

18150

18150

4840

4840

8. Kultūras iestāžu materiāltehniskās
bāzes uzlabošana

4800

4800

x

x

Brīvdabas pasākumu un parku
infrastruktūras uzlabošana

prakses
apmaiņa”
31000

Latvijas–
Lietuvas
pārrobežu
sadarbības
programma

4

Nomainīti logi Rubenes
2016
pagasta bibliotēkā
Nomainīti logi Ābeļu
2016
pagasta pārvaldes ēkas
2.stāvā
Veikta Tadaines kluba ēkas 2016
fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Veikts Dunavas pagasta
2016
kultūras nama telpas
remonts
Veikts Kalna pagasta
2016
kultūras nama pirmā stāva
telpas remonts
Izstrādāts estrādes pārbūves 2016
projekts
Izstrādāts muzeja telpu
2016
pārbūves projekts
Iegādāta skaņu aparatūra, 2016
televizors J. Akuratera
piemiņas telpas
aprīkojumam, mūzikas
instrumenti, sintezators,
portatīvais dators, atpūtas
stūrītis, mikrofons
Tehniskā projekta izstrāde 2016
brīvdabas pasākumu un
parku
infrastruktūras
uzlabošanai

2018

Sadarbības
projekts

U5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
6 Projekts „Ceļojums pa J. Akuratera
1519
literārā mantojuma takām

7
8
9

Muzeja ekspozīcijas aprīkojuma
iegāde
Novadpētniecības ekspozīcijas
izveide
Vietējo tradicionālo amatniecības
centru izveide

995

"Latvijas
valsts mežu
atbalstītās
Zemgales
kultūras
programma
2016
1519
995
LEADER

150000

22500

INTERREG
Centrālās
Baltijas jūras
reģiona
programma
2014-2020
150000

5

2016

Iegādāts aprīkojums muzeja 2016
telpu iekārtošanai
Izveidota novadpētniecības 2016
ekspozīcija
Uzlabota
infrastruktūra 2017
amatniecības
centrā
"Rūme"
izstrādājot
teritorijas un etnogrāfisko
ēku attīstības plānu: klēts,
noliktava, smēde, pirts,
saieta
nams,
Smēdes
būvniecība
(tehniskais
projekts un būvniecība), kā
arī kalēju apmācības un
iepirkumi
darbnīcu
ierīkošanai.
Izstrādāts
biznesa plāns amatniecības
centram, lai nodrošinātu tā
tālāku attīstību, iekļaujot
amatnieku un mākslinieku
rezidenču
modeli.
Rezidences
nākotnē
nodrošinātu
starptautisko
komunikāciju un pieredzes
apmaiņu. Projekta ietvaros
paredzētas arī apmācības,
meistarklases un pieredzes

nav
2018
2018

ZPR
Viļņas
sīkamatnie
ku
asociācija
(Lietuva)
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Projekts „Sēlijai raksturīgā kulinārā
mantojuma saglabāšana un
popularizēšana Jēkabpils novadā”

U6. Attīstīt bibliotēku tīklu
11 Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana un attīstība

1399

18120

"Latvijas
valsts mežu
atbalstītās
Zemgales
kultūras
programma
2016
1399
18120

Vp3 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība
U7. Attīstīt sporta un atpūtas pakalpojumus un infrastruktūru, veicināt veselīgu dzīvesveidu
12 Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana
2277
345
LEADER
Ābeļu pagasta Brodu ciemā
vai
LMT
Latvijai
1932
13 Veselības veicināšanas plāna izstrāde
ES fondi
un aktivitāšu īstenošana
Sporta aktivitāšu pieejamības
30000
3000 LEADER
uzlabošana Dignājas pagastā
27000
U8. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus
15 Ģimenes ārsta prakses pieejamības
15730
15730
uzlabošana
14

6

apmaiņa,
kuras
mērķauditorija ir visi 9
izveidotie
amatniecības
centri Zemgalē, amatnieki
un uzņēmēji.
Izveidota brošūra ar Sēlijai 2016
raksturīgajām
receptēm,
noorganizēts pasākums ar
praktiskajām
darbnīcām,
izveidota fotoizstāde

Iegādāti 7 Datori ar 2016
neatdalāmo programmatūru
un monitoru, kopētājs,
bibliotēku grāmatu plaukti,
papildināts grāmatu fonds
Labiekārtots bērnu rotaļu
laukums Ābeļu pagasta
Brodu ciemā

2016

Izstrādāts veselības
2016
veicināšanas plāns un
īstenotas plānotās
aktivitātes
Paplašināts sporta aktivitāšu 2016
klāsts
Pacēlājs ēkā "Zelta sietiņš"
(ģimenes ārsta prakses
ieeja)

2016

nav

2018

2017

16

Kalna pagasta ēkas "Doktorāts"
šķūņa durvju remonts

363

363

Vp4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība
U9. Paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru
17 Atver sirdi Zemgalē
ES fondu
finansējum
s

18.Dzīvojamā fonda sakārtošana un uzturēšana:
1. Daudzdzīvokļu māja Aldaunes-2,
Brodi, mājas apsaimniekošana
2. Daudzdzīvokļu māja Aldaunanes3, Brodi, mājas apsaimniekošana
3. Daudzdzīvokļu māja Aldaunas -5,
Brodi, mājas apsaimniekošana
4. Daudzdzīvokļu mājas "Slokas" ,
Ābeļu pag., logu nomaiņa 2
dzīvokļos
5. Mājas "Sēklu iecirknis" Ābeļu
pag., ekspertīze
6. Dzīvokļa remonts "Vārpās",
Dignājas pag.
7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Veikts Kalna pagasta ēkas
"Doktorāts" šķūņa durvju
remonts

2016

Zemgales reģiona VSAC
personu
ar
GRT
sagatavošana pārejai uz
dzīvi sabiedrībā (nodrošina
īstenošanu un dalību);
sabiedrībā
balstītu
pakalpojumu
īstenošana
Zemgales reģiona personām
ar GRT;
sabiedrībā
balstītu
pakalpojumu
īstenošana
Zemgales reģiona bērniem
ar FT;
speciālistu
apmācības
Zemgales reģionā;

2015

5543

5543

2016

2287

2287

2016

2956

2956

2016

1456

1456

2016

1200

1200

2016

4915

4915

2016

4809

4809

2016

7

2022

Vadošais
partneris
Zemgales
plānošanas
reģions,
pašvaldība
ir aktivitāšu
īstenotājs

"Kļavas", Dunavas pag., ventilācijas
lūku un skursteņu remonts
8. Telpu "Kastaņi-8", Dunavas pag.,
remonts
9. Dzīvojamā māja "Vēsmas", Kalna
pag., mājas apsaimniekošana
10. Dzīvojamā māja "Vaivari", Kalna
pag., mājas apsaimniekošana
11. Dzīvojamā māja "Salnas", Kalna
pag., mājas apsaimniekošana
12. Notekcauruļu notekreņu remonts
dzīvojamā mājā "Ēnaviņas" Leimaņi
13. Skursteņu remonts dzīvojamā
mājā "Rasas", Leimaņu pag.,
14. Notekreņu un notekcauruļu
remonts dzīvojamā mājā "Noras",
Leimaņu pag.
15. Daudzīvokļu mājas ārdurvju
nomaiņa Liepu gatve 3 , Rubenes
pag., (3 ārdurvis)
16. Daudzdzīvokļu mājas Liepu
gatve 5, Rubenes pag., balkonu un
dzegas remonts
17. Jumta remonts Liepu gatve 3,
Rubenes pag.,
18. Ieejas remonts daudzdzīvokļu
mājā Sila 2, Zasa
19. Daudzdzīvokļu mājas Sila iela
2A , Zasa, jumta remonts
20. Daudzdzīvokļu mājas Sila iela 1,
Zasa, jumta remonts
21. Kāpņu telpu remonts Sila iela,
Zasa
22. Kāpņu telpu remonts Zaļā iela,
Zasa
23. Māju ārsienu šuvju remonts

1915

1915

2016

448

448

2016

1646

1646

2016

1646

1646

2016

1210

1210

2016

650

650

2016

1210

1210

2016

3264

3264

2016

5571

5571

2016

423

423

2016

2188

2188

2016

615

615

2016

1278

1278

2016

973

973

2016

552

552

2016

1960

1960

2016

8

daudzdzīvokļu mājās Lauku ielā
Zasa
24. Apkures sistēmas remonts
daudzdzīvokļu mājā Zaļā iela 5, Zasa
25. Mājokļu apsaimniekošana

523

523

3100

3100

26. Daudzdzīvokļu māju "Veldres"
un "Vārpas" lietus un novadīšanas
sistēmas remonts

7032

7032

19

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

17500

20

Skolēnu nodarbinātība vasarā

5500

5500

21

Sociālā dienesta un bāriņtiesas
materiāltehniskās bāzes uzlabošana

7400

7400

Aprūpes centra "Mežvijas" gaiteņa
telpas remonts

9744

9744

22

Veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošana

23

Sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība Jēkabpils novadā

105000

Izplešanās trauks Centra
katlu mājai, Granulu
padeves šneks un reduktors
kultūras nama katlu mājai,
Granulu maisu pacēlājs
kultūras nama katlu mājai,
Veikts Daudzdzīvokļu māju
"Veldres" un "Vārpas"
lietus un novadīšanas
sistēmas remonts
NVA NVA nodarbinātības
17500 pasākums „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi”
Skolēnu nodarbinātība
vasarā
Iegādāta vieglā automašīna
sociālajam dienestam, 2
datori, metāla skapji

105000

12000

Vp5 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
U10. Uzlabot drošību, sabiedrisko kārtību un civilo aizsardzību
24 Videonovērošanas kameru
30000

2016

ES fondu
finansējums
12000

3000

LEADER

9

Veikts Aprūpes centra
"Mežvijas" gaiteņa telpas
remonts
Būvprojekts „Ambulanceaptieka Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, pārbūve
Uzlaboti un papildināti
sociālā dienesta sniegtie
pakalpojumi – mobilās
brigādes izveidošana
Uzstādītas

2016

2016

2016

2016
2016

2016

2015

2016

2016

2018

2016

2017

uzstādīšana Jēkabpils novada Zasas,
Brodu un Dunavas ciemos

27000

videonovērošanas kameras
Jēkabpils novada Zasas,
Brodu un Dunavas ciemos

SM2Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta
Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana
U12 Uzlabot pašvaldību ceļu un ielu tehnisko stāvokli un satiksmes drošību
25. Jēkabpils novada grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
1. Jēkabpils novada grants ceļu
364160
81214
Eiropas
Jēkabpils novada
2016
2018
“Daugavas - Lapas - Auzāni – Ērgļi”
207256
Lauksaimnie
pašvaldības Dunavas
209964
cības
4.67km (0.6-5.27km) Dunavas
pagasta teritorijā esošā
Kopā
vadības un
pagastā, “Zasa-Ģērķāni”4.545km
autoceļa Nr. 3-3 Daugavas 781380+
garantiju
(0.00-4.545km) Zasas pagastā un “
Lapas - Auzāni – Ērgļi
30759=
fonds
Vidsala- Spuldzenieki” 4.9 km (0.0pārbūvei, Zasas pagasta
812139
(ELVGF)
4.9 km) Kalna pagastā pārbūve.
teritorijā esošā autoceļa Nr.
730925
5-1 Zasa-Ģērķāni pārbūve
un Kalna pagasta teritorijā
esošā autoceļa Nr. 7-1
Vidsala- Spuldzenieki
pārbūve
2. Jēkabpils novada grants ceļu
700000
70000
Eiropas
Jēkabpils novada grants
2017
2018
“Alkšņi – Muktāni” Rubeņu pagastā,
Lauksaimnie
ceļu “Alkšņi – Muktāni”
cības
“Vārpiņas – Lapas” Leimaņu pagastā,
Rubeņu pagastā, “Vārpiņas
vadības un
“Āres – Lindiņi” Ābeļu pagastā,
– Lapas” Leimaņu pagastā,
garantiju
“Kaļvāres purvs – Meņķis” Dignājas
“Āres – Lindiņi” Ābeļu
fonds
pagastā, pārbūve
pagastā, “Kaļvāres purvs –
(ELVGF)
Meņķis” Dignājas pagastā,
630000
pārbūve
26 Vandānu ciema apgaismojuma
3025
3025
Izstrādāts tehniskais
2016
izbūves projektēšana
projekts apgaismojuma
izbūvei Vandānu ciemā
27 Vandānu ciema apgaismojuma izbūve
30000
30000
Izbūvēts apgaismojums
2016
2018
Vandānu ciemā
28 Dunavas ciema apgaismojuma izbūve
27225
27225
Izbūvēts apgaismojums
2016
Dunavas ciemā
29 Autotransporta atjaunošana skolēnu
120000
ES fondu
iegādāti 2 skolēnu autobusi 2017
2018

10

pārvadājumu nodrošināšanai
Vp7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība
U14. Uzlabot ūdenssaimniecību blīvi apdzīvotās vietās
30 Inovatīvie risinājumi un pakalpojumi
122120
27823
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmās novados

31
32

Sudrabkalnā Sūkņu mājas jumta
remonts
Komunālās saimniecības attīstība

250

250

5616

5616

U15. Uzlabot energoefektivitāti un siltumapgādes sistēmas
33 SAM 4.2.2.
300000

45000

finansējums
120000

73272

ERAF

11

21025 Uzstādīti ūdens patēriņa
mērītāji ar impulsu izeju
ūdens sagatavošanas vietās
un maģistrālajos tīklos
daudzdzīvokļu māju
ievados un privātmāju
ievados;
Uzstādīti ūdens spiediena
mērītāji ar impulsu izeju
ūdens sagatavošanas vietās
un maģistrālajos tīklos.

2016

Veikts Sudrabkalnā Sūkņu
mājas jumta remonts
Iegādāts krūmgriezis, 2
zāles pļāvēji, perfurators,
Ūdenssūknis Sudrabkalna
artēziskai akai, 2
Dziļurbuma sūkņi,
trimmeris, kanalizācijas
sūknis, Sūknis Liepu
ciemata ūdensapgādei,
apkures sistēmas sūknis,
apkures krāsniņa

2016

Energoefektivitātes

2016

2018

2016

2018

Rīgas
Tehniskā
universitāt
e (vadošais
partneris),
Ventspils
augstskola,
Latvijas
Interneta
asociācija,
Viesītes
novada
pašvaldība,
Cēsu
pilsētas SIA
“Vinda”

Energoefektivitātes paaugstināšana
un atjaunojamo energoresursu
izmantošana pašvaldību publiskajā
infrastruktūrā

255000

34

Baltijas enerģētikas teritorijas –
plānošanas perspektīvas

Baltijas jūras
reģiona
sadarbības
programma
2014-2020

35

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldības ēkās

1210

1210

36

„Ūdenssaimniecības attīstība
Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu
ciemā”
Energoefektivitātes paaugstināšana
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

90000

90000

7000

7000

37

U16. Veidot mūsdienām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
38 Atkritumu šķirošanas laukumu
40000
6000
būvniecība
Jēkabpils novada teritorijā

Kohēzijas
fonds
34000

12

paaugstināšana pašvaldībās
ēkās –Sociālās aprūpes
centrs, "Mežvijas",
Mežgale, Leimaņu pagasts;
Ambulance- aptieka,
"Ambulance-Aptieka",
Zasa, Zasas pagasts
Izstrādāts pašvaldības
enerģētikas plāns

2016

2019

Veikta logu nomaiņa
pašvaldības ēkā Brīvības
iela 108, Jēkabpils
1019m ūdensvada
rekonstrukcija

2016

2017

2018

Atbalsts daudzdzīvokļu
māju siltināšanas projektu
izstrādei

2017

2018

veikta 2 atkritumu
šķirošanas laukumu
projektēšana un būvniecība

2017

2018

Vadošais
partneris:
Meklenbur
gasRietumPo
merācijas
reģions
(Vācija),
Zemgales
plānošanas
reģions,
pašvaldībā
tiek
īstenotas
aktivitātes

Vp8 Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība
U17. Veidot pieejamu vidi
39 Pieejamības uzlabošana publiskajām
35000
5000
ūdenskrātuvēm
U18. Attīstīt kapsētu infrastruktūru
40 Ūdenānu kapu vārtu remonts

1089

1089

5962

5962

3749

1500

Zasas parka apsaimniekošana
Publiskās telpas un infrastruktūras
attīstība Jēkabpils novada teritorijā
Ūdenspakalpojumu centra vai vietas
izveide pie Rubeņu ūdenskrātuves

700
5700

700
5700

46

Literāta Jāņa Akurātera daiļrades
takas izveide

21217

47

Publiskās telpas un infrastruktūras
attīstība Jēkabpils novada teritorijā

20000

41

Leimaņu kapličas ieejas pakāpienu
remonts

U19. Attīstīt publiskās ārtelpas teritorijas
42 Meža dienu projekts

43
44
45

LEADER
30000

LVM
2248

LEADER

2217

LEADER
19000
LEADER
20000

13

Tūrisma un atpūtas vietu
izveide pie Daugavas,
brīvdabas atpūtas vietu
labiekārtošana

2017

Veikts Ūdenānu kapu vārtu
remonts
Veikts Leimaņu kapličas
ieejas pakāpienu remonts

2016

Projektā plānots nomainīt
nolietojušās koka brusas un
dēļu klāju pieciem tiltiņiem.
Ilglaicīgas lietošanas
nodrošināšanai paredzēts
koka daļas apstrādāt ar
antiseptiķi. Tiltiņu metāla
daļas plānots apstrādāt ar
pretkorozijas līdzekli nokrāsot.
Iegādāts motorzāģis
Iegādāti 3 zāles pļāvēji

2016

Izveidota inventāra
uzglabāšanas un nomas
vieta
Izveidota literāta Jāņa
Akurātera daiļrades taka
Ābeļu pagasta Brodu ciemā
Kalna pagasta Dubultu
ciema teritorijas
labiekārtošana
Leimaņu pagasta Mežgales

2016

2018

2016

2017

nav

2017

2018

nav

2018

nav

2016

2016

2016
2016

ciema teritorijas
labiekārtošana
U20. Apzināt neizmantotos un vidi degradējošos objektus un teritorijas un veicināt to rekultivāciju un izmantošanu
48 Degradēto teritoriju sakārtošana
12000
6000 LEADER
Degradēto teritoriju
6000
sakārtošana
U 21. Saglabāt dabas daudzveidību
49 Sadarbība ar LVM par dabas lieguma
LEADER
Papildināts piedāvājums
dabas izziņas takā
“Eglona” apsaimniekošanas plāna
ieviešanu.
SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi
Vp9 Pašvaldības darbības uzlabošana
U23. Pilnveidot pārvaldes sistēmu
50 Pašvaldības īpašumā esošo administratīvo ēku telpu funkcionalitātes uzlabošana:
1.Dignājas pagasta pārvaldes
16205
16305
Veikta Dignājas pagasta
administrācijas ēkas ieejas mezgla
pārvaldes administrācijas
pārbūve
ēkas ieejas mezgla pārbūve
2.Kalna pagasta pārvaldes ēkas
2000
2000
Veikts Kalna pagasta
"Atvari" 2.stāva elektroinstalācijas
pārvaldes ēkas "Atvari"
remonts-materiāli
2.stāva elektroinstalācijas
remonts
3.Malkas šķūņa projektēšana pie ēkas
1210
1210
Sagatavots tehniskais
"Atvari"
projekts malkas šķūņa
pārbūvei pie ēkas “Atvari”
Kalna pagastā
4.Trīs darba telpu remonts Rīgas ielā
6810
6810
Veikts 3 darba telpu
150A, Jēkabpils
remonts Rīgas ielā 150A,
Jēkabpils
51 Pārvaldes sistēmas uzlabošana
5550
5550
Iegādāti 3 datori, atpūtas
stūrītis, skeneris, arhīva
plaukti, mēbeles sekretāres
kabinetam
52 Pagasta pārvaldes mobilitātes iespēju
28750
28750
Iegādāta vieglā pasažieru
uzlabošana
automašīna Leimaņu
pagasta pārvaldei, Ābeļu
pagasta pārvaldei, Zasas
pagasta pārvaldei

14

2017

2018

2016

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

nav

53

Jaunu darbinieku piesaistes iespēju
uzlabošana

54

Pašvaldības darbinieku profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšana un
darbavietu modernizēšana

10000

2000

ES fondu
finansējums
10000

Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem
U27 Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību
55 Nevalstiskā sektora attīstības
14000
14000
veicināšana

56
57

Rubenes internāta ēkas sienas
remonts
Slates vecās pagastmājas remontdarbi

3250

3250

463

463

Slates sabiedriskā centra jumta
35315
35315
remonts
Vp11 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
U28. Attīstīt un pilnveidot tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus
59 Tūrisma infrastruktūras uzlabošana
10000
3000
58

LEADER
7000
Vp12 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana
U29. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, veicināt novada uzņēmumu konkurētspēju
60 SAM 3.3.1.
87000
13050 ERAF
Uzņēmējdarbības attīstībai
73950
nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Jēkabpils novada Kalna
pagastā

15

Izveidoti vismaz 3 dzīvokļi
novada teritorijā, kas
paredzēti nepieciešamajiem
speciālistiem
apmācību kursu
organizēšana, pieredzes
apmaiņas organizēšana 2- 3
grupas gadā, modernizētas
darba vietas

2016

2018

2016

2018

Atbalsts biedrībām un
nodibinājumiem projektu
līdzfinansēšanai un novada
NVO konkursa
organizēšanai, atbalsts
reliģiskajām organizācijām
Veikts Rubenes internāta
ēkas sienas remonts
Veikti Slates vecās
pagastmājas remontdarbi
Nomainīts jumta segums
Slates sabiedriskā centrā

2016

Labiekārtota A.Grīna
piemiņas vieta un telpas

2016

2017

nav

Projektā paredzēts uzklāt
melno segumu
(asfaltbetons) pašvaldības
ceļa "Vidsala Spuldzenieki" posmā no
0,0km līdz 0,36km, tādā
veidā uzlabojot ceļa

2017

2018

nav

NVO

2016
2016
2016

61

Meliorācijas sistēmas atjaunošana
Jēkabpils novada Dunavas pagastā

62

Projektu idejas
Sabiedriskās līdzdalības iespēju ES
palielināšana

63

64

Brīvdabas kultūras un atpūtas
pasākumu vietas ierīkošana pie
Dunavas pamatskolas
Sakārtot un attīstīt reģiona
zaļās zonas

256520

25652

ELFLA
230868

Programma
Eiropa
pilsoņiem

infrastruktūru
Atjaunoti meliorācijas
novadgrāvji 12588m
garumā Dunavas pagastā

16

2018

Programmas mērķi:
veicinot diskusijas,
pieredzes apmaiņu un tīklu
attīstību, vairot izpratni par
Eiropas vēstures piemiņas
saglabāšanu, kopīgo vēsturi
un vērtībām, kā arī par ES
mērķi veicināt mieru,
stiprināt savas vērtības un
savu iedzīvotāju labklājību;
sekmēt pilsoņu
demokrātisko un pilsonisko
līdzdalību ES līmenī,
uzlabojot pilsoņu izpratni
par ES politikas veidošanas
procesiem un veicinot
sabiedriskās iesaistīšanās,
starpkultūru pasākumu un
brīvprātīgā darba iespējas
ES līmenī.

LEADER
Pārrobežu
sadarbības
programmas

2016

Dalība kā
partnerim

2017
Atpūtas vietas
labiekārtošana Jēkabpils
novada Zasas pagastā Zasas
parka teritorijā.
Atpūtas vietas
rekonstrukcija Jēkabpils
novada Rubenes pagasta
Rubeņu dabas parkā.

2018

ZPR

65

Ūdenstūrisma attīstība Daugavas un
Lielupes upju baseinos

Pārrobežu
sadarbības
programmas

66

Kultūras pieminekļu restaurācija un
konservācija

Pārrobežu
sadarbības
programmas

67

Plūdu monitorings Lielupes un
Daugavas upes baseinos.

Pārrobežu
sadarbības
programmas

17

Jēkabpils novada Kalna
pagasta Bancānu ezera
krasta labiekārtošana (laipas
ierīkošana, atpūtas vietas
ierīkošana).
Laivu piestātņu ar
pievadceļu (500m)
būvniecība Daugavas krastā
Jēkabpils novada teritorijā.
– 2 piestātnes, vienas ūdens
tūristu apmetnes vietas
iekārtošana (stāvlaukuma
izbūve kempinga
iekārtošanai)
Jēkabpils novada Zasas
pagasta Zasas parka
revitalizācija.
Vietējas nozīmes
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana (koka
arhitektūras saglabāšana)
Jēkabpils novada Zasas
pagasta Liepu ciemā (viena
koka ēka)
Veikt Lielupes upes baseina
un Daugavas upes baseina
plūdu modelēšanu ZPR
teritorijā; Izstrādāt un
ieviest elektronisko sistēmu
plūdu monitoringam
Lielupes upes baseinā un
Daugavas upes baseinā,
nodrošinot iespēju paredzēt
plūdus pēc iespējas
savlaicīgāk; Izstrādāt
tiešsaistes rīku, kas

ZPR

ZPR

ZPR

68

Reģiona ūdenstilpju un ūdensteču
sakopšanas darbi

69

Iespēju nodrošināšana attālināto
darba vietu izveidei

70

Sēlijas platformas izveide – atbalsts
uzņēmējiem (vienots zīmols,
atpazīstamība, mārketings, lojalitātes
programma, u.t.t.)
Vide - zaļo zonu attīstība –
Zasas parka pieejamības uzlabošana

ES fondi un
programmas

72

Izglītības piedāvājuma uzlabošana –
mazās skolas - mūžizglītība

ES fondi un
programmas

73

Iedzīvotājs un infrastruktūra (dzīves
vides kvalitātes un iespēju izpēte)

ES fondi un
programmas

74

Sēlijas novadu uzņēmējdarbības vides
attīstība caur tūrismu (tūrisma
stratēģija, mārketings)
Starpnovadu un starptautiskā
sadarbības attīstība

ES fondi un
programmas

71

75

Domes priekšsēdētājs

Pārrobežu
sadarbības
programmas
ES fondi un
programmas

ES fondi un
programmas

ES fondi un
programmas
Edvīns Meņķis

18

nodrošinātu publisku pieeju
plūdu monitoringa datiem;
Izstrādāt agrās brīdināšanas
sistēmu plūdu gadījumā, lai
maksimāli samazinātu
potenciālos plūdu radītos
zaudējumus; Izstrādāt
pasākumu plānu reaģēšanai
plūdu gadījumā.
Zasas upes dīķu sistēmas un
krastu tīrīšana.

ZPR
Sēlijas
novadu
apvienība
Sēlijas
novadu
apvienība
Sēlijas
novadu
apvienība
Sēlijas
novadu
apvienība
Sēlijas
novadu
apvienība
Sēlijas
novadu
apvienība
Sēlijas
novadu
apvienība

