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Ievads 

Jēkabpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās 

pašvaldības attīstība, ir Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 

2030.gadam, Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2025.gadam un 

Jēkabpils novada Attīstības programma 2012. - 2018.gadam. 

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. -2030. (turpmāk – 

Stratēģija) apstiprināta ar Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 19.septembra 

domes sēdes lēmumu Nr.297. Jēkabpils novada attīstības programma 2012. – 2018. 

(turpmāk – Attīstības programma) ir apstiprināta ar Jēkabpils novada pašvaldības 

2011.gada 21.jūlija domes sēdes lēmumu 22§ (protokols Nr.10.). 

Stratēģija ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās 

attīstības perspektīva. 

Attīstības programma ir vidēja termiņa (7 gadiem) politisks dokuments, kurā 

noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, noteikti konkrēti 

uzdevumi un rīcības izvirzīto mērķu efektīvai sasniegšanai. Stratēģijas īstenošana ir 

tieši saistīta ar novada Attīstības programmas īstenošanu un programmā noteiktām 

rīcībām septiņu gadu periodam. 

Stratēģijā ir noteikta Jēkabpils novada vīzija: Jēkabpils novads - laikmetīga, 

līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā. 

Lai sasniegtu Jēkabpils novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 

(vīziju), noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM) 

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs  

SM2 Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 

SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi 

Jēkabpils novada attīstības programmā 2012. – 2018.g. atbilstoši 

stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes: 
 

 

 

Sm1 

Izglītots, 

vesels, 

aktīvs un 

radošs 

iedzīvotājs  

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

VP1 Mūsdienu prasībām 

atbilstoša izglītība, tās 

attīstība un pieejamības 

nodrošināšana 

U1. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru  

un paaugstināt izglītības kvalitāti 

U2. Attīstīt interešu izglītību 

U3. Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās 

pieejamību 

VP2 Kultūras infrastruktūras 

un kultūrvides attīstība  

 

U4. Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru 

un pakalpojumu kvalitāti 

U5. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu 

un tradīcijas 

U6. Attīstīt bibliotēku tīklu 

VP3 Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana, sabiedrības 

veselības uzlabošana un 

sporta attīstība 

U7. Attīstīt sporta un atpūtas pakalpojumus 

un infrastruktūru, veicināt veselīgu 

dzīvesveidu 

U8. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus 

veselības aprūpes pakalpojumus 

Vp4 Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība, 

pakalpojumu daudzveidība 

U9. Paaugstināt sociālo pakalpojumu 

kvalitāti un attīstīt sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru 

 

Vp5 Sabiedriskās kārtības un 

drošības nodrošināšana 

U10. Uzlabot drošību, sabiedrisko kārtību un 

civilo aizsardzību 
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SM2 

Pievilcīga 

dzīves un 

brīvdienu 

vieta un 

telpa 

 

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes 

paaugstināšana 

 

U11. Uzlabot Jēkabpils novada teritoriju 

savstarpējo sasniedzamību 

U12. Uzlabot pašvaldību ceļu un ielu 

tehnisko stāvokli un satiksmes drošību 

U13. Uzlabot sabiedriskā transporta kustību 

 

Vp7 Mūsdienu prasībām 

atbilstošas 

inženierinfrastruktūras 

attīstība  

 

U14. Uzlabot ūdenssaimniecību blīvi 

apdzīvotās vietās 

U15. Uzlabot energoefektivitāti un 

siltumapgādes sistēmas  

U16. Veidot mūsdienām atbilstošu atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu 

Vp8 Publiskās telpas un 

infrastruktūras attīstība, 

vides aizsardzība 

 

U17. Veidot pieejamu vidi 

U18. Attīstīt kapsētu infrastruktūru 

U19. Attīstīt publiskās ārtelpas teritorijas 

U20. Apzināt neizmantotos un vidi 

degradējošos objektus un teritorijas un 

veicināt to rekultivāciju un 

izmantošanu 

U21. Saglabāt dabas daudzveidību 

U22. Veicināt sabiedrības līdzdalību 

 

 

 

SM3 

Ekonomisko 

izaugsmi 

atbalstoša 

vide un 

resursi 

 

Vidēja termiņa prioritātes Uzdevumi 

Vp9 Pašvaldības darbības 

uzlabošana  

U23. Pilnveidot pārvaldes sistēmu  

U24. Plānot novada teritorijas attīstību 

U25. Veidot un attīstīt starpnozaru, 

institucionālu un starpvalstu sadarbību 

Vp10 Efektīva dialoga 

veidošana ar iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem un citiem 

sociāliem partneriem 

U26. Veicināt sabiedrības līdzdalību 

publiskos procesos un uzlabot 

informācijas pieejamību 

U27. Atbalstīt nevalstiskā sektora attīstību 

Vp11 Tūrisma infrastruktūras 

un pakalpojumu attīstība  

U28. Attīstīt un pilnveidot tūrisma 

infrastruktūru un pakalpojumus 

 

Vp12 Uzņēmējdarbības un 

daudzveidīgas lauku teritoriju 

attīstības veicināšana 

U29. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, 

veicināt novada uzņēmumu 

konkurētspēju 

U30. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēmu 

 

Stratēģijas un Attīstības programmas uzraudzības sistēmas mērķi un uzdevumi 

ir: 

• nodrošināt Stratēģijā un Attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, 

identificējot pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

• nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas; 

• sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu 

un uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta 

īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses; 

• pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 
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• veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un 

sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos. 

Lai sekmētu plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzību un nodrošinātu 

sabiedrības informētību par Stratēģijas un Attīstības programmā nosprausto mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu īstenošanu, ir sagatavots Jēkabpils novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas un attīstības programmas uzraudzības pārskats par 2016.gadu. 

Uzraudzības pārskatam ir informatīvs raksturs, lai informētu sabiedrību par 

sasniegtajiem rezultātiem un īstenotajām aktivitātēm, nepieciešamajiem 

precizējumiem investīciju plānā un rīcības plānā. Uzraudzības ziņojumu sagatavoja 

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dz.Nartiša, sadarbojoties ar 

pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. 
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1. Jēkabpils novada attīstības vispārējs raksturojums 

 
Jēkabpils novada attīstību raksturo attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji, kuru 

analīze parāda nelielas pozitīvas attīstības tendences – pieaug iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa maksājumi uz vienu iedzīvotāju, mazinās bezdarba līmenis, taču satraucoša 

tendence ir atsevišķiem rādītājiem, kuriem 2016.gada laikā ir fiksēta to negatīva 

dinamika, piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanās, demogrāfiskās slodzes 

palielināšanās, izglītojamo skaita samazināšanās, samazinās ekonomiski aktīvo 

vienību, individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 100 iedzīvotājiem. 

 

Stratēģijā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem definēti ilgtermiņā 

sasniedzamie rezultāti, kas raksturo stratēģisko mērķu izpildi.  

 

 

SM1: Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs 

Rādītājs Bāzes 

gads 

Bāzes 

indikators 

Ilgtermiņā 

sasniedzamais 

rezultāts 

2016.g. Tendence 

deklarēto 

iedzīvotāju 

skaits 

01.01.2013.g. 5462
1
 skaits 

nesamazinās 

5069 ↓ 

demogrāfiskā 

slodze 

2012.g 578
2
 rādītājs 

samazinās 

583 ↑ 

izglītojamo 

skaits 

vispārējās 

izglītības 

iestādēs 

2011./2012.m.g 483 
3
 skaits pieaug 337 ↓ 

mākslinieciskās 

pašdarbības 

kolektīvi 

2011.g. 27
4
 skaits pieaug 45 ↑ 

 

SM2: Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 

Rādītājs Bāzes  

gads 

Bāzes 

indikators 

Ilgtermiņā 

sasniedzamais 

rezultāts 

2016.g. Tendence  

asfaltēti valsts 

autoceļi un 

pašvaldības 

ceļi (%)  

2013.g. pašvaldības 

ceļi – 0,4% 

valsts 

autoceļi - 

17%
5
 

skaits pieaug  

skaits pieaug 

1,9% 

21,3% 

↑ 

centalizētu 

ūdensapgādes 

un notekūdeņu 

savākšanas 

pakalpojumu 

pieejamība 

2013.g.. līdz 60% iedzīvotāju 

skaits pieaug 

  

                                                           
1
 Iedzīvotāju reģistra dati, 2013.g.1.janvāris 

2
 Centrālās statistikas pārvaldes dati 

3
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

4
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

5
 Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
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apdzīvotajās 

vietās (% 

iedzīvotāju) 

 

SM3: Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi 

Rādītājs Bāzes 

gads 

Bāzes 

indikators 

Ilgtermiņā 

sasniedzamais 

rezultāts 

2016.g. Tendence 

teritorijas 

attīstības 

indekss 

2011.g. –0,368
6
 rādītājs pieaug Vēl nav 

datu 

 

pašvaldības 

budžeta 

ieņēmumi 

2011.g 3,546 milj. 

LVL
7
 

pieaug 4,482EUR ↑ 

IIN ieņēmumi 

uz 1 

iedzīvotāju 

2011.g 162,44 

LVL
8
 

pieaug 352,28EUR ↑ 

bezdarba 

līmenis 

03.2013. 9,3%
9
 samazinās 7,6 ↓ 

ekonomiski 

aktīvās tirgus 

sektora 

statistikas 

vienības 

2011.g. 643
10

 skaits pieaug 449 ↓ 

 

2. Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti par novada 

attīstību 2015. – 2016. gadā 

Jēkabpils novada pašvaldība laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 

2017.gada 31.janvārim veica iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu caur pašvaldības 

mājas lapā publicēto aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 56 respondenti. Ar anketu 

apkopojumu var iepazīties zemāk. 

                                                           
6
 25.05.2010. MK noteikumi „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” 

7
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

8
 Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

9
 Nodarbinātības valsts aģentūras dati 

10
 Centrālā statistikas pārvaldes datu bāzes dati 
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Atzinīgi novērtētie pēdējo gadu novada pašvaldības darbi: 

 Izglītības iestāžu saglabāšana un attīstība. Iestāžu pieejamības nodrošināšana. 

Nevalstisko organizāciju darbības labvēlīgas vides nodrošināšana. 

 Sporta infrastruktūras labiekārtošana pagastos. 

 Jēkabpils-Dunava autoceļa cietā seguma uzklāšana nelielā posmā Ābeļos. 

 Vides sakoptība. 

 Iestāžu pieejamība, komunikācija. 

 Kapličas būvniecība Rubeņos. 

 Pašvaldībai piederošo ēku apsaimniekošana savu iespēju robežās. 

Ūdenssaimniecības sakārtošana pagastu ciematos. 

 Projektu darbu un tā rezultātus, vides sakoptību (arī talkas), Tadenavas 

atdzimšanu, veiktos darbus Červonkā, Dignājas kapsētā, apgaismojums 

ciematos , arvien labāk tiek pilnveidots novada muzejs Zasā, novada tradīciju 

izkopšana. 

 Uzlabojumi Mežvijās. 

 Atbalsts NVO, atbalsts sporta pasākumiem un aktīvās atpūtas objektiem. 

Steidzamākajos darbos, kas novada pašvaldībai būtu jāveic galvenokārt bija 

norādīta ceļu sakārtošana, kas arī ir pati aktuālākā lieta. Vēl bija norādīti tādi 

darbi, kā: 

http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2017/02/atb_04.jpg
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 Jāsakārto peldvietas un atpūtas vietas pie ūdens tilpnēm. 

 Jāoptimizē izglītības iestādes. 

 Jāveicina uzņēmējdarbība. 

 Atbalstīt uzņēmējdarbības vidi, lai jaunieši un darba spējīgie novada 

iedzīvotāji GRIBĒTU un VARĒTU palikt dzīvot un strādāt SAVĀ NOVADĀ. 

 iedzīvotāju aktivizēšana un iesaistīšana dažādos kultūras pasākumos. 

 Attīstīt novada centru, kas nav Jēkabpils. 

 Attīstību laukos jauniešiem. 

Saņemtie ieteikumi novada attīstības veicināšanai: 

 Regulāri informēt iedzīvotājus par projektiem kur dažādas organizācijas var 

pieteikties vides labiekārtošanai, un NVO atbalstam, vairāk komunicēt ar 

iedzīvotājiem. 

 Veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbību novadā, tā spēj pozitīvi ietekmēt citas 

jomas. 

 Infrastruktūras nodrošinājums uzņēmējdarbības veicināšanai (plānveidīgs), 

piesaistīt jauniešus, jaunās ģimenes ( nodrošināt ar dzīvokli, dažādas atlaides), 

lai kā savu dzīves un darba vietu izvēlētos Jēkabpils novadu. 

 Apzināt un ilgtspējīgi apsaimniekot dabas resursus novadā, piemēram, ūdens 

resursus (rekreācija), tūrisma veicināšana. 

 Deputātiem vairāk tikties ar iedzīvotājiem. 

 sporta pasākumu organizēšana, kur jauniešiem atpūsties. Vai muzikālās 

nodarbes, lai būtu komunicēšanās. 

 ES fondu līdzekļu mērķtiecīga piesaiste un realizācija infrastruktūras 

sakārtošanai, iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. Darbs ar SM par valsts 

ceļu uzlabošanu. 

 nepieciešams vairāk informācijas par atbalstu uzņēmējiem, dažādiem 

projektiem, programmām. Jārīko konsultācijas kā šajos projektos pareizi 

piedalīties, kā aizpildīt nepieciešamos dokumentus. 
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3. Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. Rīcības plāna izpilde 

 

3.1. tabulā ir atainota informācija par projektiem, kas realizēti 2015. un 2016.gadā vidēja termiņa prioritāšu ietvaros.  

3.1.tabula. Jēkabpils novada pašvaldības 2015.gadā un 2016.gadā realizētie projekti 

Jēkabpils novada pašvaldības 2015.gadā realizētie projekti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts Īstenošanas laiks 

Piesaistītais faktiskais 

publiskais finansējums 

EUR un pašvaldības 

līdzfinansējums 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība  

Latvia-Lithuania Cross Border 

Cooperation Programme 

 

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana komunālo 

pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai” 

Iegādāts un uzstādīts 

siltummezglu aprīkojums 

attālinātai energoskaitītāju 

vadībai 

2014-2015 12078 

Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

Mūžizglītības programma Comenius 

Multilateral shool partnerships  

 

Preparing for Europe, Preparing  

for life (Gatavošana Eiropai,  

gatavošana dzīvei) 

Īstenotas 12 starptautiskās 

mobilitātes, izveidota 

sadarbība starp projekta valstu 

formālās un neformālās 

izglītības iestādēm, 

noorganizēta sadarbība ar 

vietējiem uzņēmējiem, 

uzlabotas skolēnu un skolotāju 

2013-2015 14000 
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angļu valodas zināšanas, 

noorganizēta vasaras nometne 

bērniem. 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

LATVIJAS VALSTS MEŽU 

ATBALSTĪTĀ ZEMGALES KULTŪRAS 

PROGRAMMA 2015 

Pa Jēkabpils novada literāro dižgaru 

bērnības takām 

 

 Noorganizēts gleznošanas 

plenērs. Izveidots virtuālais 

maršruts  

2015 2186 

LATVIJAS VALSTS MEŽU 

ATBALSTĪTĀ ZEMGALES KULTŪRAS 

PROGRAMMA 2015 

 

Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā 

mantojuma saglabāšana un 

pieejamības uzlabošana Jēkabpils 

novadā 

 

Aprīkojuma iegāde; Militāra 

formastērpa un manekena 

iegāde; A.Grīna 120.dzimšanas 

dienai veltīta pasākuma 

organizēšana; Pasākuma afišas 

izveide un druka 

2015 1416 

Informācijas tehnoloģiju pieejamības uzlabošana, apmācību organizēšana 

ERAF, administrē VRAA 

 

Publisko interneta pieejas punktu  

(PIPP) attīstība Jēkabpils novada 

pašvaldībā 

Izveidoti  7 PIPP un  

1 PIPP uzlabots Jēkabpils  

novada teritorijā 

2014.-2015. 33038 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

ELFLA programma LEADER 

 

Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana  

Kalna pagastā 

Labiekārtota atpūtas vieta 

Kalna pagasta īpašumā 

„Doktorāts” 

01.10.2014. – 

30.06.2015. 
4543 

Jēkabpils novada pašvaldības 2016.gadā realizētie projekti 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība  

LATVIJAS VALSTS MEŽU 

ATBALSTĪTĀ ZEMGALES 

KULTŪRAS PROGRAMMA 2016 

Projekts „Sēlijai raksturīgā kulinārā 

mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana Jēkabpils novadā 

Izdota brošūra ar senajām sēļu 

ēdienu receptēm 
2016 931 
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LATVIJAS VALSTS MEŽU 

ATBALSTĪTĀ ZEMGALES 

KULTŪRAS PROGRAMMA 2016 

Projekts „Ceļojums pa J. Akuratera 

literārā mantojuma takām 

Izstrādāts virtuāls brauciens 

“Ceļojums pa J. Akuratera 

literārā mantojuma takām”. 

Šajā virtuālajā ceļojumā ir 

iespēja aplūkot video – “10 

mirkļi rakstnieka literāro tēlu 

pasaulē” un pielietot grāmatu 

plauktu, kur, uzklikšķinot uz 

nosaukuma PDF formātā, var 

atvērt un izlasīt Akuratera 

darbus.  

2016 800 

Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

LPS un VAS “Latvijas valsts meži”  Meža dienu projekts 
Atjaunots viens no pieciem 

tiltiņiem Zasas parkā 
2016 500 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

Valsts finansējums 

Nodarbinātības pasākums 

"Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs" 

 2016 3242 

Valsts finansējums 
Nodarbinātības pasākums "Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi" 
 2016 15520 

  

Finansējuma piesaistes iespējas 2015.g. un 2016.g. bija ļoti ierobežotas, jo 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda projektu 

uzsaukumi nebija pieejami, taču aktīvi tika strādāts pie jaunu projektu sagatavošanas. Tabulā 3.2. ir apkopoti tie projekti, kas 

uzsākti 2016.gadā un to realizācija turpinās 2017.gadā. 
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3.2. tabula. Jēkabpils novada pašvaldības 2016.gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiek turpināti 

Fonda nosaukums 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas numurs 
Sasniegtais rezultāts Īstenošanas laiks 

Piesaistītais faktiskais 

publiskais finansējums 

EUR un pašvaldības 

līdzfinansējums 

Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās pieejamību  

LADDER (Vietējās pašvaldības - 

attīstības izglītības un sabiedrības 

izpratnes veicinātājas 

Projekts Attīstības izglītības 

pasākumu īstenošana Jēkabpils 

novada pašvaldībā caur 

komunikāciju (Development 

education activities in Jekabpils 

local municipality through 

communication) 

1.Apmācības Jēkabpils novada 

iedzīvotājiem, par sekojošām 

tēmām: 

Prezentācijas prasmes; 

Komunikācijas prasmes; 

Datorapmācības; 

2.Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz kādu no Baltijas 

valstīm; 

3.Radošs pasākums ģimenes 

dienas ietvaros; 

4.Foto izstāde; 

5.Labās prakses piemēri, 

tikšanās ar jauniešiem skolās 

2016-2017 5620 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

ELFLA programma LEADER 

 

"Sporta aprīkojuma dažādošana 

Jēkabpils novada Dignājas 

pagastā", Proj. Nr. 16-05-AL24-

A019.2202-000002 

Āra sporta trenažieri, 

pārvietojams rezervistu soliņš 
2016-2017 15724 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

Eiropas Savienības Sociālais fonds Atver sirdi Zemgalē 

Zemgales reģiona VSAC 

personu ar GRT sagatavošana 

pārejai uz dzīvi sabiedrībā 

(nodrošina īstenošanu un 

dalību); 

2016-2019  
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sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu īstenošana 

Zemgales reģiona personām ar 

GRT; 

 sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu īstenošana 

Zemgales reģiona bērniem ar 

FT; 

speciālistu apmācības 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

ELFLA programma LEADER 

"Videonovērošanas sistēmas 

uzstādīšana Jēkabpils novada 

Brodu, Dunavas un Zasas ciemos", 

Proj.nr. 16-05-AL24-A019.2201-

000003 

Uzstādītas videonovērošanas 

kameras Jēkabpils novada 

Zasas, Brodu un Dunavas 

ciemos 

2016.-2017. 10285 

ELFLA programma LEADER 

Publiskās ārtelpas labiekārtošana 

pie Rubenes kultūras nama 

iedzīvotāju drošības palielināšanai, 

kultūras un brīvā laika pakalpojumu 

pieejamībai 

Veikta publiskās ārtelpas 

labiekārtošana pie Rubenes 

kultūras nama iedzīvotāju 

drošības palielināšanai, 

kultūras un brīvā laika 

pakalpojumu pieejamībai 

2016.-2017. 40089 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programma 20104.-2020. 

gadam 

Projekts: The development of 

sustainable environmental 

management system for risk 

prevention in Zemgale region and 

National park "Braslavskie ozera” 

(“Pārrobežu sadarbības veicināšana 

aizsardzības un drošības jautājumos 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

pierobežā”) 

 

Notiek projekta izvērtēšana 

Plūdu un ūdens monitoringa 

sistēmas izstrāde, 

Pašvaldību un pārrobežas 

ārkārtas situāciju komisiju 

sadarbības veicināšanas 

pasākumi;  

Pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana glābšanas darbu 

veikšanai (plūdi, ugunsgrēki, 

ekoloģiskas katastrofas); 

Iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu 

2016.-2018. 4991 
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izglītošana, informēšana par 

rīcību ārkārtas situācijās; 

Iekšējo ūdeņu 

apsaimniekošanas plānu 

izstrāde; 

Civilās aizsardzības 

pasākumos iesaistītā personāla 

kvalifikācijas celšanas 

pasākumi; 

Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana, ekipējuma iegāde 

atbilstoši pamatojumam 

(piem., apziņošanas iekārtas, 

laivas ar motoru, ģeneratori, 

hidranti un sūkņi, 

pārvietojamas piestātnes, 

pontoni, videonovērošanas 

kameras). 

Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 

Baltijas jūras sadarbības programma 

2014-2020 

Baltijas enerģētikas teritorijas – 

plānošanas perspektīvas . 

Izstrādāts pašvaldības 

enerģētikas plāns, Vadošais 

partneris: Meklenburgas-

RietumPomerācijas reģions 

(Vācija), Zemgales plānošanas 

reģions, pašvaldībā tiek 

īstenotas aktivitātes 

2016.-2019.  
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Tabulā 4.1. ir attēlota Attīstības programmas 2012.-2018. Rīcības plāna izpilde. No Rīcības plānā nodefinētajām 129 rīcībām 5 

rīcības ir izpildītas, daļēji izpildītas 3 rīcības, bet regulāra izpilde notiek 119 rīcībās, nav uzsākta izpilde 2 rīcībās - saistošo 

noteikumu par suņu, kaķu turēšanu izstrāde un ieviešana un Degvielas uzpildes stacijas izveides nodrošināšana novada teritorijā. 

4.1.tabula. Attīstības programmas 2012.-2018. Rīcības plāna izpilde 

UZDEVUMI RĪCĪBAS IZPILDES 

TERMIŅI VAI 

PERIODS 

RĪCĪBU IZPILDE 

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 

R1.1. Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana un modernizācija 

2012. – 2016. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.2. Skolēnu mācību rezultātu paaugstināšana un 

sekmības dinamikas kāpināšana visās novada 

izglītības iestādēs. 

2012. – 2016. Novada skolu skolēni piedalās starpnovadu mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Jāatzīmē, ka iepriekšējā gadā 

dalība šajās olimpiādēs bija nedaudz aktīvāka (šogad 

skolas ir piedalījušās 51,9% no visām olimpiādēm, 

iepriekšējā gadā 56,3%). No visiem dalībniekiem 30,2% 

ieguvuši godalgotas vietas (iepr.gadā 32,4%). Īpaši labāki 

rezultāti ir Dignājas pamatskolai (godalgas ieguvuši 

36,8% dalībnieku, iepr.gadā 31,6%). 9.kl.skolēns Andris 

Gailis ar iegūto rezultātu (1.vieta) starpnovadu vēstures 

olimpiādē tika uzaicināts uz valsts olimpiādi, kurā ieguva 

1.vietu. Angļu valodas Zemgales reģionālajā olimpiādē 

piedalījās Dignājas pamatskolas 8.kl.skolniece Terēze 

Stroža (kā vienīgā pārstāve no 5 novadiem). 

2016./2017.māc.gada noslēgumā tika apbalvoti 60 skolēni 

un skolēnu grupas, t.sk. Ābeļu pamatskolā– 21, Dignājas 

pamatskolā – 13, Zasas vidusskolā – 22 un Rubeņu 

pamatskolā – 4. 
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R1.3. Skolu tīkla attīstības iespēju izvērtēšana, ņemot vērā 

finanšu resursus, telpu noslogojumu un piepildījumu, 

demogrāfijas tendences, izglītības iestāžu darbības 

efektivitātes rādītājus - Izglītības stratēģijas izstrāde 

2012. 

Ik pēc 3 gadiem 

Pēc Bērzgala skolas attīstības iespēju izvērtēšanas, 

pieņemts lēmums par skolas slēgšanu. 

R1.4.  Zasas vidusskolas konkurētspējas un izglītības 

kvalitātes paaugstināšana.  

2012. – 2018. Ieviesta e-klase, izveidota vidusskolas mājas lapa. Skolā 

2016.gadā strādāja 22 skolotāji, no tiem 3 skolotāji- amatu 

savienošanas kārtībā. 24 skolotājiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, no kuriem  10 skolotāji ir 

pedagoģijas zinātņu maģistri.  1 skolotājs bez augstākās 

izglītības, vēl studē. Skolotāji 2015./2016.m.g. apmeklēja 

metodiskos seminārus (ar vieslektoriem) un saņēma 30 

apliecības  par profesionālo pilnveidi. Atbalsta personāls- 

bibliotekārs, psihologs, logopēds. Otrajā pusgadā 

logopēds- vakance. Par skolēnu veselību rūpējās- mediķis. 

2016.gadā  Zasas vidusskolas skolēni   varēja piedalīties 

27 olimpiādēs, piedalījās 20 novadu olimpiādēs un 

konkursos kopā 42 dalībnieki. 

R1.5. Jauniešu dienas centru izveide (Zasa u.c. apdzīvotas 

vietas) 

2013. – 2016. Pieņemts darbā jaunatnes lietu speciālists 

R1.6. Izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana 2012. – 2018. Pasākumi veikti visās skolās, Zasas vidusskolai nomainīts 

jumta segums 

R1.7. Speciālo pamatizglītības programmu licencēšana 

skolēnu integrācijai vispārējās izglītības iestādēs. 

Regulāri pēc 

nepieciešamības 

Izglītības iestādes realizē tās pašas izglītības programmas 

kā iepriekšējā gadā  - pirmsskolas izglītības programmu 

(kods 01011111), pamatizglītības (kods 21011111), 

vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31011011), 

speciālās izglītības programmu bērniem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 21015611), speciālās izglītības 

programmu bērniem  ar garīgās attīstības traucējumiem 
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(kods 21015811). 

 

R1.8. Izglītības infrastruktūras izmantošanas efektivitātes 

paaugstināšana - piedāvāto izglītības pakalpojumu 

dažādošana - vasaras pasākumi, nometnes u.c. 

daudzfunkcionāla izmantošana  

2012. -2018. Iegādāts aprīkojums nometņu rīkošanai Dunavas skolā, 

Zasas vidusskolā skolas internāta telpas tiek izmantotas 

nometņu rīkošanai,  ēdnīcas telpas pasākumu norisei. 

 

R1.9. Skolēnu pārvadājumu maršrutu optimizācija, vienota 

skolēnu pārvadājumu tīkla izveide 

2013. – 2014. Skolēnu pārvadājumu maršruti izveidoti katra pagasta 

robežās, izveidotas maršrutu shēmas, kas tiek aktualizētas 

katra mācību gada sākumā. 

R1.10. Pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu pie skolām 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un 

modernizācija; 

2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.11. Rotaļlaukumu modernizācija, jaunu rotaļlaukumu 

izveide 

2012. – 2018. Izveidots jauns bērnu rotaļu laukums Zasas vidusskolas 

pirmskolas bērnu grupām 

U2. Attīstīt 

interešu 

izglītību 

R1.12. Interešu izglītības darbības atbalstīšana 2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.13. Jaunu interešu izglītības programmu atvēršana 

skolēnu ārpusstundu darba uzlabošanai un 

pilnveidošanai. 

2012. – 2018. Ar valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu Jēkabpils 

novada pašvaldības izglītības iestādēs darbojas sekojoši 

interešu pulcini:  

1.-4.klašu kori Ābeļu un Rubeņu pamatskolā; 

Tautas deju kolektīvi – Rubeņu, Ābeļu pamatskolās, Zasas 

vidusskolā; 

Mūsdienu deju kolektīvs Zasas vidusskolā; 

Jauniešu muzikālā apvienība – Zasas vidusskolā; 

Vokālie ansambļi - Rubeņu, Ābeļu , Dunavas 

pamatskolās, Zasas vidusskolā; 

Folkloras kopas – Ābeļu, Dignājas pamatskolās; 

Skatuves runa, teātra pulciņi - Rubeņu, Ābeļu , Dunavas, 
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Dignājas pamatskolās, Zasas vidusskolā; 

Vizuālās mākslas pulciņi - Rubeņu, Ābeļu , Dunavas 

pamatskolās. 

R1.14. Interešu izglītības materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana un modernizācija 

2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

U3. Attīstīt 

mūžizglītību 

un nodrošināt 

tās pieejamību 

R1.15. Mūžizglītības nodrošinājuma uzlabošana, izveidojot 

un aprīkojot daudzfunkcionālus centrus 

2012. – 2018. Izveidoti centri Dunavā, Rubeņos, Dignājā. 

Amatniecības centrs „Rūme” nodrošina mūžizglītības 

pieejamību 

R1.16. Mūžizglītības projektu īstenošana 2012. – 2018. Regulāri tiek īstenoti mūžizglītības projekti 

R1.17. Sadarbības uzlabošana ar institūcijām, pašvaldībām 

par informācijas pieejamību 

2012. – 2018. Izveidota jauna novada mājas lapa, informācija par  

novada aktualitātēm pieejama sociālajos tīklos : 

draugiem.lv un twitter.com 

R1.18. Informācijas tehnoloģiju pieejamības uzlabošana, 

apmācību organizēšana  

2012. – 2018. Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki regulāri apmeklē 

dažādus seminārus, apmācības, piedalās pieredzes 

apmaiņas braucienos, paaugstinot savu kvalifikāciju. 

VP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

U4. Attīstīt 

kultūras 

iestāžu 

infrastruktūru 

un 

pakalpojumu 

kvalitāti 

R1.19. Kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 

un attīstība 

2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.20. Mazo saieta vietu attīstība vietējo kopienu atbalstam 2012. – 2018. Tiek veidots A.Grīna parks Kalna p., pie Ābeļu skolas 

izveidota jauna estrāde, restaurēta Dignājas estrāde un 

estrāde pie Leimaņu Tautas nama 

R1.21. Brīvdabas atpūtas vietu (estrādes, rotaļu laukumi 

u.c.) uzturēšana, labiekārtošana 

2012. – 2018. Tiek veidots A.Grīna parks Kalna p., pie Ābeļu skolas 

izveidota jauna estrāde, restaurēta Dignājas estrāde un 

estrāde pie Leimaņu Tautas nama, izstrādāts projekts 

vides labiekārtošanai pie Tadenavas bibliotēkas 

R1.22. Kultūras darbinieku izglītības līmeņa un 

profesionalitātes paaugstināšana, Iniciatīvu 

atbalstīšana 

2012. – 2018. Notiek regulāras darba grupas sanāksmes 
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R1.23. Kultūras stratēģijas izstrāde 2012.-2013. Katru gadu tiek sagatavots gada kultūras pasākumu plāns  

U5. Saglabāt un 

attīstīt 

kultūras 

mantojumu un 

tradīcijas 

R1.24. Pašdarbības kolektīvu atbalstīšana; 2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.25. Kultūrvides objektu sakārtošana un labiekārtošana 2012. – 2018. Izstrādāts muzeja ekspozīcijas koncepts 

R1.26. Amatniecības kā nemateriālā kultūras mantojuma 

glabātājas atbalstīšana; 

2012. – 2018. Atbalsts amatniecības centram „Rūme” – tiek algots 

pašvaldības darbinieks – koordinators. 

R1.27. Sēļu identitātes apzināšana un popularizēšana; 2012. – 2018. Veikta sadarbība ar citām Sēlijas apvienības pašvaldībām 

U6. Attīstīt 

bibliotēku 

tīklu 

R1.28. Daudzfunkcionālu informācijas un pakalpojumu 

centru izveide 

2015.g. Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas 

centrs tiek veidots Rubeņos 

R1.29. Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un 

attīstība 

2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

VP3 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

U7. Attīstīt sporta 

un atpūtas 

pakalpojumus 

un 

infrastruktūru

, veicināt 

veselīgu 

dzīvesveidu 

R1.30. Sporta un atpūtas infrastruktūras materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana 

2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.31. Dažāda vecuma grupu nodrošināšana ar sporta 

infrastruktūru 

2012. – 2018. Izvietoti āra trenažieri Zasas parkā, izveidotas aktīvās 

atpūtas vieta Grīna parkā, Brodu ciemā, Rubeņos 

izveidots hokeja laukums 

R1.32. Sporta un veselīgā dzīvesveida sabiedrisko 

iniciatoru atbalstīšana 

2012. – 2018. Atbalsts pasākumiem tiek sniegts budžeta līdzekļu 

ietvaros 

R1.33. Daudzveidīgu sporta un aktīvās atpūtas veidu 

popularizēšana, aprīkojuma nodrošināšana 

2012. – 2018. Trenažieri pieejami Ābeļu pagasta Brodos, Dignājas 

sabiedriskajā centrā, Dunavas biedrībā „Dzīves prasmes”, 

Rubeņu radošās attīstības centrā, Zasas biedrībā 

„Noskaņa”, Leimaņu Tautas namā, Kalna pagasta biedrībā 

„Cerību logi” 

R1.34. Iedzīvotāju izglītošana, sadarbība ar veselības 

veicināšanas speciālistu 

2012. – 2018. Pašvaldībā netiek algots veselības veicināšanas speciālists, 

bet aktivitātes veic sporta koordinators, uzsākts projekts 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” 

U8. Nodrošināt R1.35. Ģimenes ārstu prakšu vietu telpu un aprīkojuma 2012. – 2018. Ģimenes ārstu prakšu vietu telpu un aprīkojuma 
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kvalitatīvus un 

pieejamus 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumus 

uzlabošana; uzlabošanas projekts īstenots 2 ārstu prakses vietās. 

Veikta Zasas ambulances ēkas rekonstrukcija. 

R1.36. Sadarbība ar izglītības iestādēm „veselības nedēļas” 

organizēšanā un veselīga dzīvesveida 

popularizēšanā; 

2012. – 2018. Aktivitātes veic sporta koordinators. Uzsākts projekts 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”, 

kurā paredzētas aktivitātes arī skolās 

Vp4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

U9. Paaugstināt 

sociālo 

pakalpojumu 

kvalitāti un 

attīstīt sociālo 

pakalpojumu 

infrastruktūru 

R1.37. Sociālā dienesta materiāltehniskās bāzes uzlabošana 2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.38. „Dzīves skolas” izveide un materiāltehniskās bāzes 

nodrošināšana ; sociālo prasmju apguves 

organizēšana; 

2012. – 2018. Realizēts projekts sadarbībā ar NVO par sociālo prasmju 

apguvi 

R1.39. Pieredzes apmaiņas organizēšana, supervīziju 

organizēšana; 

2012. – 2018. Notiek regulāri, katru gadu budžeta līdzekļu ietvaros 

R1.40. Rotaļu un attīstības centru pirmsskolas vecuma 

bērniem izveide un esošo pilnveidošana  

2012. – 2018. Darbojas viens rotaļu un attīstības centrs Ābeļu pagasta 

Brodos 

R1.41. Pasākumu kopuma izstrāde cilvēku ar īpašām 

vajadzībām integrācijai sabiedrībā 

2012. – 2018. Notika kultūrizglītojošs pasākums – ekskursija un 

koncerta apmeklējums 

R1.42. Sociālo dzīvokļu/māju tīkla izveide 2012. – 2018. Izveidoti sociālie dzīvokļi Dignājas pagastā, Zasas 

pagastā, Ābeļu pagastā, tiek veidoti arī Dunavas pagastā 

R1.43. Sociālās palīdzības (humānā palīdzība), tehnisko 

palīglīdzekļu noma, mājas aprūpes atbalsta punkta 

izveide. 

2012. – 2018. Regulāri no sadarbības partneriem Vācijā tiek saņemti 

humānās palīdzības sūtījumi apģērbu, apavu  un sadzīves 

priekšmetu  veidā, mājas aprūpes atbalsta punkts nav 

izveidots 

R1.44. Alternatīvo sociālo pakalpojumu pilnveidošana 2012. – 2018. Tiek veikta esošās struktūrvienības Sociālās aprūpes nams 

„Mežvijas” pakalpojuma pilnveidošana 

R1.45. Audžuģimeņu kustības attīstība un atbalsts 2012. – 2018. Izstrādāti saistošie noteikumi par papildus atbalstu novadā 

esošajām audžuģimenēm 
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R1.46. Atbalsta grupu un interešu grupu veidošana un 

atbalstīšana 

2012. – 2018. Sadarbība ar NVO  

Vp5 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

U10. Uzlabot 

drošību , 

sabiedrisko 

kārtību un 

civilo 

aizsardzību 

R1.47. Sadarbības ar Valsts policiju, Zemessardzi, 

privātajām apsardzes firmām, pilnveidošana 

2012. – 2018. Notiek sadarbība ar Valsts policiju 

R1.48.  Pasākumu veikšana plūdu draudu novēršanai 2012. – 2018. Izstrādāts kopīgs civilās aizsardzības plāns ar Krustpils 

novadu 

R1.49. Pilsoniskās atbildības veicināšana 2012. – 2018. Reizi gadā notiek iedzīvotāju sanāksmes, iedzīvotāju 

aptaujas 

R1.50. Pašvaldību sadarbības organizēšana ārkārtas 

situācijās; 

2012. – 2018. Sadarbība ar apkārtējiem novadiem un Jēkabpils pilsētu 

R1.51. Novērošanas kameru ierīkošana un citu tehnisko 

līdzekļu pielietošana izglītības, kultūras iestādēs un 

citur. 

2012. – 2018. Novērošanas kameras uzstādītas Dunavas, Zasas un Brodu 

ciemos 

R1.52. Informācijas sistēmas par sabiedriskās kārtību, 

uzlabošanu, (piemēram, noteikumi publiskās vietās, 

redzami, skaidri izlasāmi) 

2012. – 2018. Izgatavotas un uzstādītas informatīvas plāksnes 12 

kapsētās 

R1.53. Saistošo noteikumu par suņu, kaķu turēšanu 

izstrāde un ieviešana 

2012. Nav izpildīts 

SM2Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta 

Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

U1. Uzlabot 

Jēkabpils 

novada 

teritoriju 

savstarpējo 

sasniedzamību 

R2.1. Valsts nozīmes autoceļu kvalitātes uzlabošanas 

veicināšana (P 72 Ilūkste – Bebrene – 

Birži;V14 783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste u.c.); 

2012. – 2018. Autoceļam V 783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste veikta 5 

km divkārtējā virsmas apstrāde , sagatavota pamatne vēl 5 

km divkārtējai virsmas apstrādei 

R2.2. Valsts nozīmes autoceļu kvalitātes uzlabošanas 

veicināšana novada attīstības centru savstarpējai 

savienošanai;  

2012. – 2018. Veiktas sarunas ar ZPR un Satiksmes ministriju par 

autoceļa P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži; V 783 Jēkabpils – 

Dignāja – Ilūkste kvalitātes uzlabošanu un konkrētu darbu 
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iekļaušanu Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2014. 

- 2020. gadam.  

R2.3. DUS izveides veicināšana Zasas, Dunavas vai 

Dignājas pagastu teritorijā 

2012. – 2018. Novada teritorijā nav izveidots DUS 

R2.4. Veloceliņu tīkla attīstības veicināšana 2012. – 2018. Veloceliņš 1500m garumā izveidots Rubeņu ciemā 

U2. Uzlabot 

pašvaldību 

ceļu un ielu 

tehnisko 

stāvokli un 

satiksmes 

drošību 

R2.5. Pašvaldības autoceļu,  kur tiek veikti pasažieru un 

skolēnu pārvadājumi, kvalitātes uzlabošana; 

2012. – 2018. Pašvaldības autoceļu remontdarbi notiek budžeta līdzekļu 

ietvaros, notiek ceļu projektu realizācija katrā pagastā 

ELFLA projektu ietvaros 

R2.6. Pašvaldības autoceļu tīkla saglabāšana; 2012. – 2018. Tiek veikti pasākumi autoceļu ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

R2.7. Ciemu ielu seguma uzlabošana, lietus kanalizācijas 

sistēmu izbūve 

2012. – 2018. Dignājas pagastā veikta Darbnīcu ielas un nobrauktuves 

rekonstrukcija, veikta Vandānu ciema ielu virsmas 

divkārtējā apstrāde. Zasas ciemā rekonstruēta Sila iela, 

Rubeņu ciemā gar valsts autoceļu izbūvēts veloceliņš 

1500m garumā. Lietus kanalizācijas sistēma nav izbūvēta 

R2.8. Satiksmes drošības uzlabošana attīstības centros 

(apgaismojuma izbūve, gājēju ietves, krustojumu 

uzlabojumi) 

2012. – 2018. Rubeņu ciemā gar valsts autoceļu izbūvēts veloceliņš 

1500m garumā, Zasas ciemā nomainītas apgaismojuma 

lampas, izbūvēts apgaismojums Dunavas ciemā, tiek 

veikti darbi Vandānu ciema apgaismojuma izbūvei. 

U3. Uzlabot 

sabiedriskā 

transporta 

kustību 

R2.9. Skolēnu pārvadājumu maršrutu integrēšana 

sabiedriskā transporta tīklā. 

2012. – 2018. Skolēnu pārvadājumu maršrutu tiek saskaņoti ar 

sabiedriskā transporta maršrutiem 

R2.10. Veicināt sabiedriskā transporta pakalpojumu 

uzlabošanu 

2012. – 2018. Tiek sniegti ierosinājumi ZPR par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu uzlabošanu 

Vp7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 

U4. Uzlabot 

ūdenssaimniecību 

R2.11. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu 

renovācija Vidsalā un Mežgalē  

2012. – 2018. Izpildīts  
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blīvi apdzīvotās 

vietās 

R2.12. Ūdenssaimniecības (un kanalizācijas) sistēmu 

attīstība citās apdzīvotās vietās (Laši, Kaldabruņa, 

Liepas, Sudrabkalns, Dignāja u.c.) 

2012. – 2018. Nav veikts Lašu ciemā, Kaldabruņas ciemā. Darbi notiek 

Zasas pagasta Liepu ciemā. 

U5. Uzlabot 

energoefektivitāti 

un siltumapgādes 

sistēmas 

R2.13. Siltumapgādes trašu rekonstrukcija un jaunu trašu 

izbūve (Dunava, Zasa, Brodi); 

2012. – 2018. Veikts Zasas ciemā, plānots Dunavas ciemā. 

 Dunavā notiek katla nomaiņa katlu mājā. 

R2.14. Alternatīvo un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas veicināšana siltumapgādē 

2012. – 2018. Noslēgts viens nodomu protokols par sadarbību 

siltumenerģijas piegādes organizēšanā, bet tālāka darbība 

no sadarbības partneriem nav sekojusi 

R2.15. Energoefektivitātes projektu izstrāde un ieviešana 2012. – 2018. Siltinātas pašvaldības ēkas: Zasas pagasta pārvaldes ēka, 

Rubeņu pirmskolas ēka, Ābeļu pagasta pārvaldes ēka. 

Atbalstu neguva izstrādātais projekts par Zasas 

ambulances ēkas un Leimaņu sociālās aprūpes nama 

Mežviju ēkas siltināšanu. 

R2.16. Pašvaldības inženierkomunikāciju tīklu un 

objektu optimizācija (katlu māju skaits, 

efektivitātes izvērtēšana, audits) 

2012. – 2018. Zasas ciemā veikta siltumtrases sakārtošana 

R2.17. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju un 

iedzīvotāju iesaiste energoefektivitātes projektu 

izstrādē un realizācijā 

2012. – 2018. Veikts skaidrojošais darbs, bet nevienā no daudzdzīvokļu 

mājām  iedzīvotāji nav gatavi piedalīties projekta 

realizēšanā 

U6. Veidot mūsdienām 

atbilstošu 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmu 

R2.18. Atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu 

būvniecība; 

2012. – 2018. Atsevišķi šķirošanas laukumi nav izbūvēti, izvērtēta 

iespēja piedalīties projektā 

R2.19. Iedzīvotāju izglītošana atkritumu 

apsaimniekošanas un vides jautājumos 

2012. – 2018. Realizēts projekts „Atkritumu savākšanas kvalitātes 

uzlabošana publiski pieejamās vietās Jēkabpils novada 

pašvaldības teritorijā” 

R2.20. Saistošo noteikumu ieviešana un izpildes kontrole 

par atkritumu apsaimniekošanu 

2012. – 2018. Pieņemti saistošie noteikumi 

R2.21. Sadarbība ar atkritumu apsaimniekotājiem 2012. – 2018. Iepirkuma līgums, par atkritumu apsaimniekošanu, 

noslēgts līdz 2017.gada septembrim ar SIA "Jēkabpils 

pakalpojumi", tiek gatavots jauns iepirkums par atkritumu 
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apsaimniekotāju. 

R2.22. Nelegālo izgāztuvju un ar sadzīves atkritumiem 

piesārņoto vietu apzināšana un likvidēšana 

2012. – 2018. Katru gadu Lielās Talkas ietvaros, tiek sakopta novada 

teritorija 

Vp8 Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

U7. Veidot pieejamu 

vidi  

R2.23. Vides pieejamības nodrošināšana, tai skaitā 

izglītības, kultūras, sporta u.c. iestādēs un 

publiskajā telpā. 

 2012. – 2018.  Uzlabota pieejamība sociālajā aprūpes namā „Mežvijas”, 

Zasas kultūras namā, Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā, 

Dignājas pagasta pārvaldē, Rubeņu ģimenes ārsta prakses 

vietā 

U8. Attīstīt kapsētu 

infrastruktūru 

R2.24. Kapsētu inventarizācijas veikšana, plānojumu 

izstrāde, izvērtējot kapsētas paplašināšanas 

iespējas; 

2012 Izpildīts daļēji, uzsākta kapsētu inventarizācijas veikšana. 

R2.25. Kapsētu infrastruktūras uzlabošana un attīstība, tai 

skaitā kapliču izveide (vismaz viena katra 

pagastā); 

2014. – 2018. Uzcelta jauna kapliča Rubeņu ciemā un Dunavas pagastā 

U9. Attīstīt publiskās 

ārtelpas teritorijas 

R2.26. Parku infrastruktūras uzlabošana, projektu 

izstrāde; 

2012. – 2013. Sagatavots projekta pieteikums Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu programmā – I kārtā neguva atbalstu, tiek 

meklētas iespējas sniegt projektu atkārtoti 

R2.27. Jaunu pastaigu taku izveide un esošo uzturēšana 2012. – 2018. Izveidota veselības taka Brodu ciemā 

R2.28. Jaunu labiekārtotu teritoriju izveide; 2012. – 2014. A.Grīna parka izveide Kalna pagastā , tiek veidota atpūtas 

vieta pie Tadenavas bibliotēkas 

R2.29. Pieejamības uzlabošana publiskajām 

ūdenskrātuvēm; 

2012. – 2014. Sagatavots projekta pieteikums Latvijas – Lietuvas - 

Krievijas pārrobežu programmā 

R2.30. Zasas parka apsaimniekošanas plāna izstrāde un 

ieviešana 

2012. – 2013. Sagatavots projekta pieteikums Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu programmā – I kārtā neguva atbalstu, tiek 

meklētas iespējas sniegt projektu atkārtoti 

U10. Apzināt 

neizmantotos un 

vidi degradējošos 

R2.31. Inventarizācijas veikšana un rīcības plāna izstrāde 

par neizmantotiem un degradējošiem objektiem 

un teritorijām; 

2012. – 2013. Uzsākta degradēto teritoriju sakārtošana Kalna pagastā 

Dubultu ciemā un Rubenes pagasta Kaldabruņas ciemā 
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objektus un 

teritorijas un 

veicināt to 

rekultivāciju un 

izmantošanu 

R2.32. Privāto teritoriju rekultivācijas veicināšana 2012. – 2018. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas netiek 

izmantota, apliekas ar dubulto nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi 

U11. Saglabāt dabas 

daudzveidību 

R2.33. Sadarbības veicināšana ar dabas aizsardzības 

organizācijām, teritoriju īpašniekiem 

2012. – 2018. Pašvaldība katru gadu piedalās Meža attīstības fonda un 

LPS rīkotajā projektu konkursā „Meža dienas”. Atbalstīts 

ar līdzfinansējumu LVAF iesniegtais NVO projekts 

„Jēkabpils novada dižākie koki”. 

R2.34. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošanas plānu ieviešana 

2012. – 2018. Pašvaldība piedalījās „Eglonas” dabas lieguma 

aizsardzības plāna izstrādē, plānots izstrādāt jaunu 

apsaimniekošanas plānu dabas parkam “Dvietes paliene” 

U12. Veicināt 

sabiedrības 

līdzdalību 

R2.35. Sakoptāko objektu atzinīga novērtēšana, sakoptas 

vides un sētas popularizēšana; 

2012. – 2018. Katru gadu notiek sakoptāko objektu skate un sakoptāko 

sētu popularizēšana 

R2.36. Iedzīvotāju izglītošana un iesaistīšana vides 

sakārtošanas pasākumos un akcijās; 

2012. – 2018. Pašvaldība piedalās Lielās talkas pasākumos 

R2.37. Vides izglītības pasākumu organizēšana; 2012. – 2018. Projekts „Vides izglītības attīstība Dunavas 

daudzfunkcionālajā centrā” 

SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi 

Vp9 Pašvaldības darbības uzlabošana 

U13. Pilnveidot 

pārvaldes sistēmu  

R3.1. Pašvaldības darbinieku profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšana 

2012. – 2018. Darbinieku profesionālajai attīstībai un kompetences 

paaugstināšanai tiek nodrošināta semināru, kursu 

apmeklēšana un pieredzes apmaiņas pasākumi 

R3.2. Kvalitatīva informācijas procesa nodrošināšana 

iedzīvotājam 

2012. – 2018. Darbojas pašvaldības mājas lapa www.jekabpilsnovads.lv 

, tiek izdots informatīvais izdevums „Ļaudis un Darbi”, 

notiek iedzīvotāju sanāksmes 

R3.3. Sabiedrības līdzdalības pārvaldes un sabiedriskos 

procesos veicināšana 

2012. – 2018. NVO iesaiste jautājumu risināšanā, iedzīvotāju sanāksmju 

organizēšana, iedzīvotāju aptauju organizēšana, konkursu 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
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organizēšana jauniešiem, sakoptākās sētas skates norise 

R3.4. Labās pieredzes prakses apgūšana un ieviešana 2012. – 2018. Pieredzes apmaiņa starp speciālistiem, semināru 

apmeklēšana, pieredzes apmaiņa starp pašvaldībām, 

darbība Sēlijas novadu apvienībā 

U14. Plānot novada 

teritorijas attīstību 

R3.5. Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012. – 2013. Izpildīts  

R3.6. Attīstības plānošana mijiedarbībā ar apkārtējām 

pašvaldībām 

2012. – 2018. Izstrādāta Attīstības programma, ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 

U15. Veidot un attīstīt 

starpnozaru, 

institucionālu un 

starpvalstu 

sadarbību 

R3.7. Starpnozaru sadarbības (izglītība, kultūra, tūrisms, 

sports u.c.) veidošana, vienotu rīcību un kopīgu 

projektu izstrāde; 

2012. – 2018. Darbojas izglītības, kultūras un sporta konsultatīvā darba 

grupa 

R3.8. Reģionālas un starptautiskās sadarbības 

stiprināšana un projektu piesaistes veicināšana 

2012. – 2018. Jēkabpils novada pašvaldība darbojas Sēlijas novadu 

apvienībā. Noslēgts viens jauns starptautiskais sadarbības 

līgums ar Šarkovščinas rajona izpildkomiteju Baltkrievijā 

un turpinās sadarbība arAverojas pašvaldību, Norvēģijā 

un Cumpanas pašvaldību Rumānijā. 

Sadarbība notiek arī ar Kauhavas pašvaldību, Somijā un 

Parchimas pašvaldību Vācijā. 

R3.9. Sadarbība ar ZPR un savstarpēja informācijas 

apmaiņa visās nozarēs 

 Pašvaldībā regulāri tiek saņemta informācija par 

aktivitātēm ZPR 

Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem 

U16. Veicināt 

sabiedrības 

līdzdalību 

publiskos procesos 

un uzlabot 

informācijas 

pieejamību  

R3.10. Iedzīvotāju apmācību pasākumu veicināšana un 

atbalsts, apmācību organizēšana; 

2012. – 2018. Atbalsts NVO sektoram – projektu konkurss 

R3.11. Sabiedrības līdzdalības pārvaldes un sabiedriskos 

procesos veicināšana 

2012. – 2018. Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, tiek nodrošināta 

novada iedzīvotāju informēšana par pašvaldības 

aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības informatīvais izdevums 

iznāk tikai vienu reizi mēnesī, operatīvai informācijas 

izplatīšanai sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti 
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būtiska. 

Tiek turpināta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem: 

- Laikrakstu „Brīvā Daugava”; 

- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”; 

-Raidstaciju „Radio 1”; 

- Vidusdaugavas televīziju; 

- Interneta portālu www.jekabpilslaiks.lv. 

- Uzsākta sadarbība ar portāliem www.e-novads.lv un 

www.novados.lv 

R3.12. Mājas lapas www.jekabpilsnovads.lv uzlabošana 

un popularizēšana; 

2012.-2018. Novada mājaslapā var iepazīties arī ar pašvaldības kopējo 

raksturojumu, pārvaldes struktūru, publisko pārskatu, 

budžetu, un amatpersonu atalgojumu, pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem un to aprakstiem. 

2014. gadā novada mājaslapa ieguva arī jaunu izskatu. 

Jaunā lapa nodrošina gan ātrāku informācijas ieguvi, gan 

vieglāku lapas administrēšanu, gan modernu dizainu. 

R3.13. Vietējā laikraksta „Ļaudis un darbi” satura un 

noformējuma uzlabošana 

2012.-2018. 2016. gadā ir iznākuši 10 informatīvā izdevuma numuri, 

kas tiek sagatavoti ar intensitāti – vienu reizi mēnesī. 

2016. gada laikā izdevuma tirāža bija 1400 eksemplāri 

mēnesī. Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā 

www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publikācijas un 

statistika”. Iedzīvotājiem joprojām tiek piedāvāta 

pašvaldības informatīvā izdevuma saņemšana arī e-pastā. 

Pakalpojuma sniegšana tika uzsākta 2011. gada aprīļa 

mēnesī, un līdz 2016. gada beigām izdevumu elektroniskā 

formā saņem 270 iedzīvotāji. 

R3.14. Telekomunikāciju tīkla modernizācijas un 

informāciju tehnoloģiju attīstības veicināšana; 

2012. – 2018. Īstenots projekts” Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana 

iedzīvotājiem lauku dzīvesziņas popularizēšanai Leimaņu 

pagastā”.  Publisko interneta punktu izveide -8 vietās. 

http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.e-novads.lv/
http://www.novados.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/
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U17. Atbalstīt 

nevalstiskā sektora 

attīstību 

 

R3.15. Nodrošinājums ar telpām, līdzfinansējuma 

garantijas citu finansētāju projektiem, projektu 

konkurss novada ietvaros 

2012. – 2018. NVO projektu konkurss notiek katru gadu, pašvaldības 

budžetā tiek plānoti līdzekļi NVO līdzfinansējuma 

garantijai citu finansētāju projektiem 

R3.16. Mecenātisma popularizēšana 2012. – 2018. 2016.gadā novada teritorijā tika īstenoti 5 LMT atbalstīti 

projekti 

R3.17. Konsultatīvā atbalsta nodrošināšana 2012. – 2018. Administrācijas speciālisti veic NVO sektora 

konsultēšanu 

R3.18. Līdzdalība NVO attīstības stratēģijas izveidē; 2012.  Pašvaldība piedalās partnerības „Sēlija” stratēģijas 

izstrādē 

R3.19. Uzdevumu vai funkciju deleģēšana 

nevalstiskajam sektoram; 

2012. – 2018. Biedrībai „Ūdenszīmes” deleģētā funkcija – mūžizglītība 

un sociālā joma 

Vp11 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

U18. Attīstīt un 

pilnveidot tūrisma 

infrastruktūru un 

pakalpojumus 

R3.20. Tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde 2012. Apkopota informācija stratēģijas izstrādei, tiek veidota 

datu bāze par tūrisma pakalpojuma sniedzējiem 

R3.21. Investīciju piesaiste tūrisma infrastruktūras 

objektu izveidei. 

2012. – 2018. Projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības 

uzlabošana Jēkabpils novadā” realizācijā izvietoti 

informatīvi stendi par svarīgiem kultūrvēstures objektiem, 

projekts „Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu 

ciemā”, projekts „Klēts – Latviskās dzīvesziņas krātuve”, 

projekts „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas 

vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pagastā” 

R3.22. Ūdenstūrisma, velotūrisma un aktīvās atpūtas 

attīstības veicināšana; 

2012. – 2018. Jēkabpils novads ir iekļauts Zemgales plānošanas reģiona 

izdotajā bukletā „Velomaršrutu ceļvedis Zemgales 

reģionā”, kā arī ir izdota informatīvā lapa „Ripo pa 

Jēkabpils novadu”  

R3.23. Tūrisma maršrutu izstrāde, izveide un 

popularizēšana; 

2012. – 2018. Izstrādāti bukleti par Jēkabpils novadu, informācija par 

novadu iekļauta kopīgajā Sēlijas novadu bukletā „Sēlija”. 
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R3.24. Informācijas aktualizācija pašvaldības mājas lapā 

sadaļā „Tūrisms” 

2012. – 2018. Pašvaldības mājas lapā sadaļā „Tūrisms” informācija ir 

pieejama par novada apskates objektiem un tūrisma 

piedāvājumu. 

R3.25. Jaunu pakalpojumu un produktu ieviešanas 

atbalstīšana; 

2012. – 2018. Atbalsts NVO sektoram 

R3.26. Lietišķā tūrisma attīstība 2012. – 2018. Pašvaldībā 2 reizes uzņemti ZPR pašvaldību vadītāji, 

pašvaldība piedalījās konkursā „Gada pašvaldība 2013”, 

pašvaldību apmeklēja Eiropas Komisijas atbildīgā persona 

par Grundtvig programmu realizāciju, Pļaviņu novada 

pašvaldības pārstāvji, biedrība „Sēļu Zīle”. 2016.gadā 

Rubeņos notika Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 

asociācijas  sanāksme. 

R3.27. Akreditēta muzeja izveide; 2012. – 2018. Uzsākta muzeja ekspozīcijas izveide, izstrādāts muzeja 

ekspozīcijas koncepts 

R3.28. Sadarbība starp Tūrisma informācijas centriem; 2012. – 2018. Pašvaldība ir iestājusies Zemgales Tūrisma Asociācijā 

R3.29. Tūrisma objektu pieejamības uzlabošana – 

sakārtošana, popularizēšana, uzturēšana 

2012. – 2018. Izstrādāti bukleti par Jēkabpils novadu, informācija par 

novadu iekļauta kopīgajā Sēlijas novadu bukletā „Sēlija”. 

R3.30. Tūrisma pakalpojuma sniedzēju izglītošana, 

konsultāciju sniegšana 

2012. – 2018. Konsultēšanu sniedz pašvaldības projektu speciāliste  

R3.31.  Sadarbības veicināšana starp pakalpojuma 

sniedzējiem 

2012. – 2018. Ir notikusi viena tikšanās ar potenciālajiem tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem 

Vp12 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 

 

U19. Atbalstīt 

uzņēmējdarbības 

attīstību, veicināt 

novada uzņēmumu 

konkurētspēju 

R3.32. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 

attīstības veicināšana 

2012. – 2018. Jēkabpils novada lauku attīstības konsultantam tiek 

nodrošināta darba vieta un kompensēti degvielas 

izdevumi. 

R3.33.  Projektu vai ideju konkursa organizēšana vietējā 

līmenī uzņēmējdarbības atbalstam. 

2012. – 2018. Notikusi tikšanās ar jaunajiem uzņēmējiem. 
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R3.34. Uzņēmēju atbalstīšana, piešķirot pašvaldības 

nodokļu atlaides par esošo darbavietu saglabāšanu 

un jaunu darbavietu radīšanu 

2012. – 2018. Pieņemti saistošie noteikumi 

R3.35. Amatniecības un mājražošanas attīstības 

atbalstīšana 

2012. – 2018. Projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā 

Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, 

„Klēts-Latviskās dzīvesziņas krātuve” 

R3.36. Datu bāzes izveide par pašvaldības telpu un brīvo 

teritoriju pieejamību 

2012. – 2018. Ievietota informācija novada mājas lapā 

R3.37. Līdzfinansējums jaunu autoceļu infrastruktūras 

izveidei 

2012. – 2018. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu ceļu projektiem 

ELFLA projektos 

U20. Pilnveidot 

uzņēmējdarbības 

atbalsta sistēmu 

R3.38. Uzņēmējiem aktuālas informācijas sniegšana par 

ES finansējuma piesaistīšanu 

2012. – 2018. Informācija pieejama novada mājas lapā 

R3.39. Sadarbības organizēšana un veicināšana starp 

pašvaldību, uzņēmējiem un citām institūcijām 

2012. – 2018. Informācija pieejama novada mājas lapā 

 

4. Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Ilgtermiņa kontroles rādītāji 

 

Pašvaldības attīstību raksturojošie ilgtermiņa kontroles rādītāji attēloti 5.1. tabulā.  

5.1.tabula. Ilgtermiņa kontroles rādītāji 

 

Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes 

gads 

2011.g. 

 

 

2015. 

 

2016. 

Tendence 

salīdzinājumā ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 
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1.  Pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits 

CSP 5698 5182 5069 ↓ nemainīgs vai pieaug 

2.  Dabiskais pieaugums CSP -48 -35 -75 ↓ saglabājas pozitīvs un pieaug 

3.  Migrācijas saldo CSP -11 -55 -94 ↑ saglabājas pozitīvs un pieaug 

4.  Demogrāfiskās slodzes 

līmenis 

VRAA 523 582 583 ↑ samazinās 

5.  Iedzīvotāju skaits 

darbspējas vecumā (%) 

VRAA 65.8 65,61 65,28 ↓ pieaug 

6.  Bezdarba līmenis NVA 9,7% 7,4 7,6 ↑ samazinās 

7.  Ilgstošo bezdarbnieku 

skaits 

NVA 172 76 60 ↓ samazinās 

8.  Teritorijas attīstības 

indekss 

VRAA -0,368 -509    

 

Rādītāju tendence salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiek apzīmēta ar sekojošiem apzīmējumiem: 

↑- pozitīva tendence, situācija uzlabojas 

↓-negatīva tendence, situācija pasliktinājusies 

→-neitrāla tendence, nav būtisku izmaiņu 

Līdzīgi kā Latvijā arī Jēkabpils novadā iedzīvotāju skaits samazinās, un dabiskā pieauguma bilance ir negatīva, mirušo skaits (114) 

pārsniedz dzimušos (39). Iedzīvotāju skaits salīdzinot ar 2011.gadu (5698) ir samazinājies 2016.gadā (5069) par 629 
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iedzīvotājiem. Šis ir objektīvs statistikas rādītājs, kas jāņem vērā, pieņemot lēmumus par novada attīstību un saimnieciskās 

darbības nodrošināšanu novadā. Apkārtējo novadu iedzīvotāju skaita izmaiņas attēlotas 5.2.tabulā. 

5.2.tabula. Apkārtējo novadu iedzīvotāju skaita izmaiņas 

Plānošanas 

reģions 
Pašvaldība  

Iedzīvotāju skaits gada 

sākumā (cilv., PMLP) 

Gads 2014 2015 2016 

Zemgales 

reģions 

Aknīstes novads 3 056 3 018 2 941 

Jēkabpils novads 5 302 5 182 5 069 

Krustpils novads 6 525 6 423 6 346 

Neretas novads 4 060 3 975 3 894 

Salas novads 4 127 4 025 3 987 

Viesītes novads 4 293 4 205 4 114 

 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 personām 

darbspējas vecumā. Demogrāfiskās slodzes līmenis tiek lietots, analizējot procentuālo sadalījumu starp tiem, kas ir darbspējas 

vecumā un ir ekonomiski aktīvi, un pārējo sabiedrības daļu (bērniem un pensionāriem), kurus uztur iedzīvotāji darbspējas vecumā. 

Jēkabpils novadā pēdējo trīs gadu laikā pakāpeniski pieaug iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam robežās 11,32-11,70% 

un iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 22,63-23,02%. Iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā, pēdējo trīs gadu laikā ir 

samazinājies, 2016.gadā sasniedzot 65,28% no kopējā iedzīvotāju skaita. Demogrāfiskā slodzes līmenis 2016.gadā attiecīgi 

sastādīja 583 iedzīvotājus uz 1000 personām darbspējas vecumā. Salīdzinājumam - Latvijā kopumā demogrāfiskās slodzes līmenis 

2016.gadā bija 613. Apkārtējo novadu iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā, līdz darbspējas vecumam un virs darbspējas 

vecuma ir attēlots 5.3.tabulā. 

5.3.tabula.Iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā, līdz darbspējas vecumam un virs darbspējas vecuma  
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Plānošanas 

reģions 
Pašvaldība 

 

Iedzīvotāju īpatsvars 

darbspējas vecumā 

kopējā iedzīvotāju skaitā 

(%, RAIM apr.) 

Iedzīvotāju īpatsvars līdz 

darbspējas vecumam 

kopējā iedzīvotāju skaitā 

(%, RAIM apr.) 

Iedzīvotāju īpatsvars virs 

darbspējas vecuma 

kopējā iedzīvotāju skaitā 

(%, RAIM apr.) 

Gads 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Zemgales 

reģions 

Aknīstes novads 68,32% 67,86% 67,94% 10,60% 10,77% 10,44% 21,07% 21,37% 21,63% 

Jēkabpils novads 66,05% 65,61% 65,28% 11,32% 11,37% 11,70% 22,63% 23,02% 23,02% 

Krustpils novads 64,63% 64,11% 63,87% 13,61% 13,92% 14,36% 21,76% 21,97% 21,78% 

Neretas novads 67,34% 67,27% 66,97% 11,03% 10,69% 10,50% 21,63% 22,04% 22,52% 

Salas novads 67,43% 67,28% 66,44% 15,02% 14,86% 14,95% 17,54% 17,86% 18,61% 

Viesītes novads 63,36% 63,23% 63,00% 13,56% 13,48% 13,15% 23,08% 23,28% 23,85% 

 

Nozīmīgs novada attīstības rādītājs ir bezdarba līmenis. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās informācijas 31.12.2016. 

Jēkabpils novadā bija reģistrēti 225 bezdarbnieki (7,6%), 31.12.2015. –224 (7,4 %). Kopš 2011.gada kopējais Jēkabpils novada 

bezdarbnieku skaits ir samazinājies no 9,7% (2011.g.) uz 7,6 %(2016.g.) no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. Apkārtējo novadu 

bezdarba līmeņa izmaiņas attēlotas 5.2.tabulā. 

5.4.tabula. Apkārtējo novadu bezdarba līmeņa izmaiņas 

Plānošanas 

reģions 
Pašvaldība  

Bezdarba līmenis (%, 

NVA) 

Gads 2014 2015 2016 

Zemgales 

reģions 

Aknīstes novads 7,90% 7,40% 6,80% 

Jēkabpils novads 7,90% 7,40% 7,60% 

Krustpils novads 7,50% 8,10% 7,50% 

Neretas novads 8,20% 8,40% 9,20% 

Salas novads 9,60% 8,60% 8,50% 

Viesītes novads 8,70% 6,90% 7,90% 
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Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2015.gada datiem bija -509. Salīdzinot ar 2011.gadu, novada teritorijas attīstības 

līmeņa indekss ir pazeminājies. Pašvaldība starp 110 novadiem pēc 2011.gada datiem ieņēma 72. vietu, bet 2015.gadā – 76. vietu. 

Dati par 2016.gadu vēl nav pieejami. Apkārtējo novadu teritorijas attīstības līmeņa indekss un vieta reitingā pēc 2015.gada datiem 

attēlota 5.3.tabulā. 

5.5.tabula. Apkārtējo novadu teritorijas attīstības līmeņa indekss un vieta reitingā pēc 2015.gada datiem 

Pašvaldība 

Teritorijas attīstības līmeņa 

indekss pēc 2015.gada 

datiem 

Teritorijas attīstības līmeņa 

izmaiņu indekss pēc 

2015.gada datiem,  salīdzinot 

ar 2014.gada vidējiem 

rādītājiem 

Vērtība Rangs Vērtība Rangs 

Aknīstes novads -0,482 72 -0,415 73 

Jēkabpils novads -0,509 76 -0,438 76 

Krustpils novads -0,624 85 -0,552 86 

Neretas novads -0,624 84 -0,545 85 

Salas novads -0,109 41 -0,037 39 

Viesītes novads -0,404 67 -0,333 67 

 

 

6.Jēkabpils novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji 

 

6.1.tabula. Darbības rezultātu rādītāji 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs 

VP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamība nodrošināšana 

1.  Izglītojamo skaits izglītības 

iestādēs 

pašvaldība 473 342 334 ↓ pieaug 

2.  Izglītības iestāžu skaits, 

kurās uzlabots un 

modernizēta tehniskā bāze 

pašvaldība 4  5 5 → pieaug 

3.  Izveidoti jauniešu centri pašvaldība  1 1 → pieaug 

4.  Izglītības iestādes, kurās 

veikti energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi 

pašvaldība 6 5 5 → Pieaug 

5.  Izglītības stratēģija (skolu 

tīkla attīstības plāns) 

pašvaldība nav nav nav → izstrādāta 

6.  Vasaras pasākumu, 

nometņu skaits 

pašvaldība 7 7 21 ↑ pieaug 

7.  Licencētas speciālās 

pamatizglītības 

programmas 

Pašvaldība, 

Izglītības 

ministrija 

4 4 4 → pieaug 

8.  Skolēnu pārvadājumu tīkls pašvaldība Ir katra 

pagasta 

robežās, nav 

Ir katra pagasta robežās, nav 

izstrādāts vienots 

Ir katra pagasta robežās, nav 

izstrādāts vienots 

→ izstrādāts 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

izstrādāts 

vienots 

9.  Pirmsskolas vecuma bērnu 

īpatsvars, kas apmeklē 

pirmsskolas izglītības 

iestādes 

pašvaldība 30.9% 35,5% 36,3% ↑ pieaug 

10.  Jaunu vai modernizētu 

rotaļlaukumu skaits  

pašvaldība 1 1 - → pieaug 

11.  Interešu izglītības 

programmu apmeklētāju 

skaits  

pašvaldība 469  451 ↓ pieaug 

12.  Jaunu interešu izglītības 

programmu skaits 

pašvaldība 38  

Pamatprogra

mmas 

38  

Pamatprogrammas 

33 ↓ pieaug 

13.  Zasas vidusskolas skolēnu 

(10.-12.klase) skaits pret 

kopējo novada skolēnu (10-

12.klase) skaitu, kas mācās 

vidusskolās 

pašvaldība 26/139 

18,7% 

17/70 

24.2% 

24/78 

23,5% 

↓ pieaug 

 VP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

14.  Kultūras pasākumu 

apmeklētāju skaits (tautas 

nami, kultūras nami) 

pašvaldība 21344   ↑ pieaug 

15.  Kultūras pasākumu skaits pašvaldība 252   ↑ saglabājas vai 

pieaug 

16.  Mazo saietu vietu skaits pašvaldība 1 4  ↑ pieaug 

17.  Kultūras darbinieku 

izglītības līmenis 

pašvaldība 3-augstākā 

4-vidējā 

4-augstākā 

3-vidējā 

4-augstākā 

3-vidējā 

→ pieaug 

18.  Kultūras stratēģija pašvaldība nav Gada pasākumu plāns Gada pasākumu plāns → izstrādāta 

19.  Pašdarbnieku kolektīvu 

skaits 

pašvaldība 31 23 43 ↑ saglabājas vai 

pieaug 

20.  Apmeklējumu skaits 

bibliotēkās 

pašvaldība 42086 44148 40130 ↓ saglabājas vai 

pieaug 

 VP3 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

21.  Vietēja mēroga sporta 

pasākumu skaits 

pašvaldība 7 17 23 ↑ pieaug 

22.  Uzlaboto un modernizēto pašvaldība nav 2 2 → pieaug 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

ģimenes ārstu prakšu vietu 

telpu skaits 

23.  Veiktas aktivitātes veselīga 

dzīvesveida un vides 

izglītības jomā 

pašvaldība 3 17 23 ↑ pieaug 

 Vp4 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

24.  Sociālās palīdzības 

pabalstus saņēmušo skaits 

pašvaldība 847 888 931 ↑ samazinās 

25.  Sociālo pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

pašvaldība 116 no tiem 

84 sniedz 

pašvaldība, 

32- pirktie 

pakalpojumi 

54 51pirktais 

26 pašvaldības nodrošinātie 

 vērtē kontekstā 

ar vajadzību 

26.  Mājas aprūpes atbalsta 

punkts 

pašvaldība 0 0 0 → izveidots 

27.  Atbalsta grupu skaits pašvaldība 0 0 0 → pieaug 

28.  Interešu grupu skaits pašvaldība 1 0 1 ↑ pieaug 

 Vp5 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

29.  
Kopējais noziedzīgo 

RAIM 67 10,61 11,14 ↑ samazinās 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

nodarījumu skaits uz 1000 

iedzīvotājiem ( informācijas 

avots VARAM) 

 Vp6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

30.  Pašvaldības ceļi un ielas ar 

asfaltbetona segumu (km) 

pašvaldība 7.23 

4.87 

4,601km – ceļi 

4,47km - ielas 

4,601km – ceļi 

4,47km - ielas 

→ pieaug 

31.  Apgaismoto ielu īpatsvars 

(%) 

pašvaldība 4.8 

7.8 

27,4  → pieaug 

32.  Gājēju, velobraucēju celiņi 

(km) 

pašvaldība 1500 m 1500m 1500m → pieaug 

33.  DUS skaits pašvaldība 0 0 0 → pieaug 

34.  Remontēti ceļi (km) pašvaldība  1. pabeigta Zasas ciemā Sila 

ielas būvniecības projekta 

realizācija  

2. Ābeļu pagastā Ozolu- 

Aldaunes ielas krustojumā 

tika atjaunota autobusa 

pietura –  

3. Dignājas pagastā Vandānu 

1. Veikta projekta 

dokumentācijas 

sagatavošana un iesniegšana 

LAD: 

1.1.Ceļam Nr.7-1 „Vidsala-

Spuldzenieki” Kalna 

pagastā, 4.954km; 

1.2.Ceļam Nr.5-1 „Zasa- 

Ģērķāni” Zasas pagastā, 

4.510km; 

  pieaug 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

ciematā tika veikta Kantora, 

Žagariņu un Darbnīcas ielu 

brauktuvju seguma pārbūve ar 

dubulto virsmas apstrādes 

tehnoloģiju un kanalizācijas 

aku vāku sakārtošana ; 

4. Rubenes pagastā: Skolas 

ielas remonts – apmales 

noņemšana, ceļa klātnes 

profilēšana, sāngrāvju 

rakšana; Moču ielas remonts 

– apmales noņemšana, ceļa 

klātnes profilēšana, sān-

grāvju rakšana 

1.3.Ceļam Nr.3-3„Daugava-

Lapas-Auzāni-Ērgļi” 

Dunavas pagastā, 4.719km. 

2. Veikta projekta 

dokumentācijas 

sagatavošana: 

2.1. Ceļam Nr.1-11 „Ābeļi - 

Lindiņi” Ābeļu pagastā, 

2.6km; 

2.2. Ceļam Nr.4-1 „Alkšņi - 

Muktāni” Rubenes pagastā, 

5.9km; 

2.3. Ceļam Nr.2-2 „Kaļvāres 

purvs-Meņķis” Dignājas 

pagastā, 2.1km; 

2.4. Ceļam Nr.6-2 

„Vārpiņas –Lapas” Leimaņu 

pagastā, 3.5km; 

 

 Vp7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras attīstība 

35.  Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi 

pašvaldības iestādēs un 

pašvaldība 2 - - → pieaug 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

daudzdzīvokļu ēkās 

36.  Kanalizācijas un 

ūdensapgādes centralizēto 

tīklu pieejamība 

apdzīvotajās vietās 

(iedzīvotāju skaits, %) 

pašvaldība 1614; 

28.8% 

Nav jaunu pieslēgumu Nav jaunu pieslēgumu  pieaug 

37.  Centralizētas siltumapgādes 

pieejamība apdzīvotajās 

vietās (iedzīvotāju skaits, 

%) 

pašvaldība 774; 

13.8% 

Nav jaunu pieslēgumu Nav jaunu pieslēgumu → pieaug 

38.  Atkritumu savākšanas un 

šķirošanas laukumi  

pašvaldība 0 0 0 → ierīkoti 

39.  Nelegālo atkritumu 

izgāztuvju skaits 

pašvaldība 2 0 0  samazinās 

 Vp8 Publiskās telpas un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 

40.  Labiekārtoto teritoriju 

skaits 

pašvaldība 4 1/7  ↑ pieaug 

41.  Zasas parka pašvaldība Nav Nav aktualizēts Nav aktualizēts → izstrādāts 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

apsaimniekošanas plāns aktualizēts 

42.  Dabas resursu izmantošana 

/ceļu remontiem/ 

pašvaldība 62080 m
3
 35304  ↓ pieaug 

43.  Vidi degradējošo objektu 

un teritoriju skaits 

pašvaldība Nav 

uzskaitīti 

Nav uzskaitīti Nav uzskaitīti → samazinās  

44.  Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju apsaimniekošanas 

plāni 

pašvaldība 5 6 6 → izstrādāti 

45.  Vides izglītības un 

sakopšanas pasākumu skaits 

pašvaldība 4 1 1 → pieaug 

 
 

 Vp9 Pašvaldības darbības uzlabošana 

46.  Pārvaldes darbinieku skaits, 

kuri iesaistījušies prasmju 

līmeņa paaugstināšanas 

programmās 

pašvaldība 28  
Pašvaldības darbiniekiem 

regulāri ir bijušas iespējas 

paaugstināt kvalifikāciju 

kursos, valsts un 

pašvaldību tālākizglītības 

iestādēs, kā arī nodaļu 

vadītāji organizēja 

seminārus savās sfērās, lai 

apmācītu un dalītos 

↑ pieaug 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

pieredzē ar savu 

struktūrvienību 

darbiniekiem. Ir notikuši 

vairāki pieredzes apmaiņas 

braucieni uz citām 

pašvaldībām- 

administrācijai uz 

Smiltenes novadu, 

izglītības, kultūras, 

sociālajiem darbiniekiem 

pie savas sfēras kolēģiem. 

 

47.  Starptautiskās sadarbības 

projektu skaits 

pašvaldība 4 3 5 sagatavoti ↓ pieaug 

48.  Reģionālas sadarbības 

projektu skaits 

pašvaldība 1    pieaug 

49.  Pārvaldes izdevumi no 

pašvaldības budžeta 

kopsummas 

pašvaldība 13,2% 16% 17% ↑ samazinās 

 Vp10 Efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citiem sociāliem partneriem 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

50.  Īstenoto mūžizglītības 

projektu skaits 

pašvaldība 3 1 1 → pieaug 

51.  Mūžizglītības programmu 

apmeklētāju skaits 

pašvaldība 476 112  ↓ pieaug 

52.  Informācijas tehnoloģiju 

apmācības  

pašvaldība Namejs 

progr.apm. 

Komunālās saimniecības 

darbinieku apm. Zasā 

  pieaug 

  

 Vp11 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

53.  Tūrisma stratēģija pašvaldība nav nav nav → izstrādāta 

54.  Tūristu nakšņošanas mītņu 

skaits 

CSP 0 Nav datu Nav datu → saglabājas 

esošais skaits 

vai pieaug 

55.  Jaunizveidoti un 

labiekārtoti tūrisma 

infrastruktūras objekti 

pašvaldība 0   ↑ pieaug 

56.  Apmeklētāju skaits tūristu 

nakšņošanas vietās 

CSP 0 Nav datu Nav datu → pieaug 

 Vp12 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana 
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Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

2011.g. 

 

2015.g. 2016.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

 iepriekšējo 

 gadu (↑↓→) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

 

57.  Pašvaldības budžeta 

ieņēmumi 

pašvaldība, 

Valsts kase 

3 646 863  4 414 513 4 661 805 ↑ pieaug 

58.  Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis uz vienu 

iedzīvotāju(EUR) 

CSP 234,82 315,45 352,28 ↑ pieaug 

59.  Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 

CSP 685 587 449 ↓ saglabājas 

iepriekšējā 

līmenī vai 

pieaug 

60.  Dabas tūrisma maršrutu 

skaits 

pašvaldība 1 4 4 → pieaug 
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SECINĀJUMI un IETEIKUMI 

 

1. Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 56 respondenti. Pozitīvs novērtējums anketās ir 

saņemts par skolēnu transporta nodrošinājumu, kultūras un izklaides iespējām, 

sporta un aktīvās atpūtas iespējām un vides sakoptību novadā. Steidzamākajos 

darbos, kas novada pašvaldībai būtu jāveic galvenokārt bija norādīta ceļu 

sakārtošana. Aptaujas rezultāti rāda, ka nepieciešama lielāka komunikācija ar 

iedzīvotājiem, vairāk informācijas par atbalstu uzņēmējiem, NVO, dažādiem 

projektiem, programmām. 

2. Izvērtējot teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītājus, redzams, ka 

demogrāfiskās situācijas rādītāji pasliktinās un līdz ar to arī saistītie rādītāji - 

samazinās skolēnu skaits, iedzīvotāju blīvums.  

3. Pozitīvs rādītājs ir bezdarba līmeņa samazināšanās un iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa pieaugums. 

4. 2015. un 2016.gadā Eiropas Savienības fondu pieejamība bija ierobežota, bet 

izmantotas iespējas piesaistīt līdzekļus no Latvijas Valsts mežu atbalstītās 

Zemgales kultūras programmas, valsts finansētajām programmām nodarbinātībai, 

LPS atbalstītajām Meža dienu projektiem. 

5. 2016.gadā sagatavoti 5 starptautiskie projekti: 

5.1. “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-

2020. gadam”: 

5.1.1.  “History and secrets of Lithuanian and Latvian parks” (Lietuvas un 

Latvijas parku vēsture un noslēpumi), kura mērķis ir stiprināt 

starpkultūru dialogu un paaugstināt pievilcību pārrobežu reģiona parkos 

esošiem tūrisma objektiem, attīstot ciešākas starpkultūras saites un 

ilgtspējīgu pieeju tūrisma jomai; 

5.1.2. “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (Ceļo gudri – apmeklē 

Lietuvu un Latviju), kura mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas 

tūrisma attīstību, lai ieviestu projekta modeli, kurš parāda reģiona 

potenciālu, kuru prasmīgi izmantojot, var sasniegt ievērojamus 

rezultātus; 

5.1.3. “Explore unique heritage of nature and culture in Lithuania-Latvia 

Bordre” (Izpēti unikālo dabas un kultūras mantojumu Latvijas-Lietuvas 

pierobežā), kura mērķis ir uzlabot un attīstīt unikālās dabas un kultūras 

mantojuma vietas Lietuvā un Latvijā, izveidojot jaunas un pievilcīgas 

vietas tūristiem; 

5.2. “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas 

kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam”: 
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5.2.1. “The development of sustainable environmental management system 

for risk prevention in Zemgale region and National park “Braslavskie 

ozera”” (Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas izstrāde risku novēršanai 

Zemgales reģionā un “Braslavskie ozera” nacionālajā parkā), kura mērķis 

ir izstrādāt ilgtspējīgu vides pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu 

potenciālos riskus, kā arī samazināt vides ārkārtas situāciju radītus 

zaudējumus un sekas; 

5.2.2. “Creative villages: traditional festivals, crafts and folk art” (Radošie 

ciemi: tradicionālie svētki, amatniecība un tautas māksla), kura mērķis ir 

atdzīvināt pārrobežu teritoriju, aktivizējot lauku radošās teritorijas, 

izmantojot kultūras instrumentus. 

6. ES Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai 2016.g. sagatavoti un iesniegti 

projekti “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jēkabpils novada Brodu, 

Dunavas un Zasas ciemos”, "Sporta aprīkojuma dažādošana Jēkabpils novada 

Dignājas pagastā". 

7. Pašvaldība turpina labo sadarbību ar NVO sektoru, rīkojot NVO atbalsta 

konkursu, jāizvērtē iespēja dažādot sadarbības formas ar NVO sektoru. 

8. Nepieciešams budžetā paredzēt līdzekļus konkursa rīkošanai jauno uzņēmēju 

biznesa ideju realizācijai. 

9. Sociālā darba pilnveidošanai nepieciešams: 

 Līdzdarboties Eiropas Savienības finansētos projektos un citos projektos. 

 Sociālā dienesta ietvaros, izstrādāt priekšlikumus darbam ar 

bāreņiem/bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas. 

 Nodrošināt esošo un attīstīt jaunus alternatīvos sociālās aprūpes 

pakalpojumus personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 

 Turpināt pilnveidot un  ieviest praksē preventīvo pasākumu plānu augsta 

riska ģimenēm. 

 Regulāri apzināt sociālo pakalpojumu un palīdzības saņēmēju mērķa 

grupas un vajadzības, plānojot turpmākos pakalpojumus. 

 Veidot sadarbību ar citām organizācijām un struktūrvienībām novada, 

valsts un starptautiskā mērogā. 

10. Aktīvāk jāsadarbojas tūrisma jomā ar Sēlijas novadu apvienībā ietilpstošajām 

pašvaldībām. 

11. Nepieciešams pilnveidot komunālās saimniecības datu uzskaiti . 

12. Turpināt sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu. 

13. Turpināt Lauku ceļu programmā plānoto ceļu pārbūvi. 

14. Turpināt darbu graustu apsekošanā, sakārtošanā un novākšanā. 
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15. Ar lobēšanas pasākumiem veicināt Saeimas deputātu kvotu līdzekļu piesaisti un 

valsts autoceļu P72 Ilūkste – Bebrene – Birži, V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste 

kvalitātes uzlabošanu. 

16. Ņemot vērā, ka Attīstības programma izstrādāta laika periodam no 2012.gada līdz 

2018.gadam, ir nepieciešams, plānojot 2018.gada budžetu, paredzēt līdzekļus 

jaunas attīstības programmas izstrādei. 

17. Lai stiprinātu mūsu novada identitāti ne tikai lokālā, bet visas Latvijas līmenī, 

nepieciešams organizēt konkursu novada saukļa jeb moto izveidošanai. Kā viens 

no moto variantiem varētu būt – “Jēkabpils novads – vieta, kur sējam nākotni!”.  

 

 

 

 


