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Terminu skaidrojums 

Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja 

termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 

stratēģisko uzstādījumu īstenošanai1. 

Investīciju plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver konkrētu investīciju projektu kopumu 

attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. 

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 

salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 

Rīcības plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu attīstības 

programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. 

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 

sasniegšanai. 

Stratēģiskā daļa – attīstības programmas sadaļa, kurā definē pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un 

izvirza uzdevumus to īstenošanai. 

Stratēģiskais mērķis - koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā 

laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu 

noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai. 

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri 

definēti, izmērāmi un pārbaudāmi. 

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 13.10.2011. 
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Ievads 

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem)  teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 
īstenošanai.  

Attīstības programmas loma ir: 

 apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi 
u.c.), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai; 

 mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats ikgadējais pašvaldības budžeta plānošanai); 

 sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai ārvalstu un vietējo 
privāto investīciju piesaistei); 

 sekmēt novada teritorijas atpazīstamību. 

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde uzsākta pamatojoties uz Jēkabpils 
novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu Nr.81 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 
2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.4, 19.punkts) un Darba uzdevumu Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei2. 

Attīstības programma izstrādāta, ievērojot Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-
2030.gadam un izvērtējot nacionālā līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību 
plānošanas dokumentus. Attīstības programmas izstrādē izmantots VARAM izstrādātais “Metodiskie 
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2014.gada 3.decembra redakcija). 

Attīstības programmā ietilpst: 

 Stratēģiskās daļa – ietver vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzienus (pasākumus); 

 Rīcības plāns un investīciju plāns; 

 Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība – noteikti rezultatīvie 
rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs.  

Kā atsevišķs Attīstības programmas sējums tiek sagatavots Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID 
analīze. Par pamatu Pašreizējās situācijas raksturojumam tiek izmantota Jēkabpils novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam Pašreizējās situācijas raksturojuma struktūra, to aktualizējot ar jaunākiem 
novada raksturojošiem datiem, tematisko darba grupu rezultātiem un iedzīvotāju aptaujas anketas 
rezultātiem. 

Pašreizējās situācijas raksturojuma mērķis ir pēc iespējas precīzāk noskaidrot Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus, lai noskaidrotu novada attīstības potenciālu. 

Vēl kā atsevišķs Attīstības programmas sējums tiek sagatavots Pārskats par attīstības programmas izstrādi, 
kurā apkopota visa dokumentācija, kas attiecas uz attīstības programmas izstrādi – pašvaldības domes 
lēmumi, sabiedrības iesaistes un līdzdalības materiāli, darba grupu rezultāti, paziņojumi u.c. 

Attīstības programmas izstrādes laikā, lai noskaidrotu Jēkabpils novada iedzīvotāju viedokli par novada 
turpmākām attīstības iespējām, esošām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, tika organizēta 
iedzīvotāju aptauja. Aptaujas anketu aizpildīja 89 respondenti (1,8% no novada iedzīvotājiem). 

Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 17.maija rīkojumu Nr.JNP/2-4/18/38 “Par 
darba grupu izveidošanu Attīstības programmas izstrādei” attīstības programmas izstrādes posmā notika 5 
darba grupas – (1) Pašvaldības darba organizācijas, ekonomiskās attīstības un sadarbības jautājumu darba 

                                                           
2 Pielikums  apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 29.03.2018. sēdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.4, 19.punkts) 
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grupa; (2) Izglītības jautājumu darba grupa; (3) Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu 
darba grupa; (4) Kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu darba grupa; (5) Infrastruktūras un komunālo 
pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupa. 

Vides pārraudzības valsts birojs 20.07.2018. pieņēma lēmumu Nr.4-02/42 par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu Jēkabpils novada attīstības programmai 2019. - 2025.gadam.
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1. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi Jēkabpils novada attīstībai 

Jēkabpils novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi nodefinēti Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2014.-2030.gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības 

attīstības plānošanas dokuments, kuru ievērojot tiek izstrādāta Jēkabpils novada attīstības programma. 

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (līdz 2030.gadam) noteikts novada ilgtermiņa attīstības 

redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, telpiskās attīstības perspektīva un novada 

ekonomiskā specializācija.

VĪZIJA 

Jēkabpils novads - laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide 
Sēlijā. 

  

 

 

 

 

 

Jēkabpils novada galvenā vērtība ir iedzīvotāji, kas šeit 

dzīvo, strādā, atpūšas, aicina ciemos draugus un veido 

novada dzīvi.  

Jēkabpils novadā ir pievilcīga un sakopta vide, skaistas 

ainavas un dabas bagātības. 

Jēkabpils novadā pieejamais pakalpojumu klāsts 

apmierina ikviena indivīda vēlmes pēc izglītības, kultūras, 

atpūtas un sakoptas vides. 

Jēkabpils novads ir labi sasniedzams (ārējā un iekšējā 

sasniedzamība). 

Jēkabpils novadā dzīve rit mijiedarbībā ar dabas 

procesiem un līdzsvars ir visa pamatā. 

Daugava, bagātais kultūrvēsturiskais mantojums, 

sakoptā, daudzveidīgā vide, atsaucīgie un rosīgie cilvēki 

nodrošina novada atpazīstamību viesiem un tūristiem, 

piedāvājot daudzveidīgas iespējas pavadīt brīvo laiku. 

Novads ir atvērts uzņēmējdarbības attīstībai, ir attīstīta 

lauksaimnieciskā un mežsaimnieciskā ražošana. 

iedzīvotāji

vide

pakalpojumi

sasniedzamība

mijiedarbība

daudzveidīgas 
iespējas

attīstība
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Lai sasniegtu Jēkabpils novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), noteikti trīs stratēģiskie 

mērķi (SM):  

 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs 
un radošs iedzīvotājs

IP1 Izglītota, vesela, 
sociāli aktīva un radoša 

sabiedrība 

SM2 Pievilcīga dzīves un 
brīvdienu vieta

IP2 Teicama 
mobilitāte, pieejama 

inženiertehniskā 
infrastruktūra, 

labiekārtota un droša 
vide

SM3 Ekonomisko izaugsmi 
atbalstoša vide un resursi

IP3 Ekonomisko 
izaugsmi veicinoša 

vide un daudzveidīgas 
lauku teritorijas

Sabiedrība

SM1: 

Izglītots, vesels, 
aktīvs un radošs 

iedzīvotājs 

Dzīves telpa

SM2:

Pievilcīga 
dzīves un 

brīvdienu vieta

Ekonomika

SM3: 

Ekonomisko 
izaugsmi 

atbalstoša vide 
un resursi
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NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA 

Pašvaldības specializācija 

atspoguļo novada resursus, 

attīstības iespējas un virzienus. 

Novada specializācija pamatojas 

uz tradicionālajām nozarēm – 

mežsaimniecību un 

lauksaimniecību, dabas bagātību 

izmantošanu rekreācijā. 

Ņemot vērā esošos resursus, 

novadā uzņēmējdarbības 

turpmākai attīstībai jābalstās uz 

sekojošām tautsaimniecības 

nozarēm: 

 Mežsaimniecības attīstība; 

 Lauksaimnieciskā ražošana; 

 Sabiedrisko pakalpojumu attīstība; 

 Tūrisma attīstība. 

2. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi Jēkabpils novada 
attīstībai 

Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi ietver – vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. 

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) tika nodefinētas Jēkabpils novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam 

un tās pēctecīgi tiek saglabātas arī Attīstības programmā 2019.-2025.gadam. Vidēja termiņa prioritātes ir 

svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. 

Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 

sasniegšanai. Jēkabpils novada attīstības programmā 2019.-2025.gadam rīcības virzieni ir nodefinēti pa 

jomām / nozarēm. 

Uzdevumi (U) ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. 

1.tabula. Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai 

Stratēģiskais 
mērķis 

Ilgtermiņa prioritāte 
Vidēja termiņa 

prioritātes 
Rīcības virziens Uzdevumi 

SM1 Izglītots, 
vesels, aktīvs un 

radošs 
iedzīvotājs 

IP1 Izglītota, vesela, 
sociāli aktīva un 

radoša sabiedrība 
 

VTP1 Mūsdienu 
prasībām 
atbilstoša 

izglītība, tās 
attīstība un 
pieejamības 

nodrošināšana 

RV1 Izglītība 

U1 Nodrošināt kvalitatīvu, 
daudzpusīgu un pieejamu izglītības 
piedāvājumu  

U2 Pilnveidot un attīstīt izglītības 
iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi 

VTP2  Kultūras 
infrastruktūras un 

kultūrvides 
attīstība 

RV2 Kultūra un 
kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U3 Attīstīt kvalitatīvu un 
daudzveidīgu kultūras nozares 
pakalpojumu piedāvājumu  

Latvija

Dabas bagātības

Daugava

Zemgales reģions

Mežsaimniecība

Lauksaimniecība

Eiropa

Dabas vide

Kultūrvide
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Stratēģiskais 
mērķis 

Ilgtermiņa prioritāte 
Vidēja termiņa 

prioritātes 
Rīcības virziens Uzdevumi 

U4 Pilnveidot un attīstīt kultūras 
iestāžu un teritoriju infrastruktūru 
un materiāltehnisko bāzi  

U5 Veicināt Jēkabpils novada 
kultūras un vēsturiskā mantojumu 
saglabāšanu, attīstību un tradīcijas 

VTP3 Veselīga 
dzīvesveida 
veicināšana, 
sabiedrības 

veselības 
uzlabošana un 
sporta attīstība 

RV3 Sports un 
aktīvā atpūta 

U6 Pilnveidot un attīstīt sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūru 

RV4 Veselības 
aprūpe un 
veselīga 

dzīvesveida 
veicināšana 

U7 Atbalstīt veselības aprūpes 
pieejamību  

U8 Pilnveidot veselības 
veicināšanas pakalpojumu 
piedāvājumu 

VTP4 Kopienu 
izaugsme un 
pašiniciatīvu 
veicināšana 

RV5 Kopienas 

U9 Veicināt vietējās sabiedrības 
līdzdalību un aktivitātes 

U10 Sekmēt jaunatnes politiku 

U11 Īstenot ģimeņu atbalsta 
politiku 

VTP5 Sociālo 
pakalpojumu 

infrastruktūras 
attīstība, 

pakalpojumu 
daudzveidība 

RV6 Sociālie 
pakalpojumi un 

sociālā palīdzība 

U12 Pilnveidot un attīstīt sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai 
nepieciešamo infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi  

U13 Pilnveidot esošo sociālo 
pakalpojumu kvalitāti un veicināt 
jaunu pakalpojumu nodrošināšanu 

Atslēgas vārdi – novada iedzīvotāji, iedzīvotāju līdzdalības un pašiniciatīvu veicināšana novada attīstībā, jauniešu 
politikas īstenošana, izglītības pieejamība, veselības aprūpes pieejamība un veselīga dzīvesveida veicināšana, sporta 
un aktīvās atpūtas pieejamība, kultūras pasākumu un iestāžu pieejamība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
un sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšana  

SM2 Pievilcīga 
dzīves un 

brīvdienu telpa 

IP2 Teicama 
mobilitāte, pieejama 

inženiertehniskā 
infrastruktūra, 

labiekārtota un droša 
vide 

VTP6 Iedzīvotāju 
mobilitātes 

paaugstināšana 

RV7 Transporta 
infrastruktūra 

U14 Uzlabot transporta 
infrastruktūru un satiksmes drošību 

VTP7 Mūsdienu 
prasībām 

atbilstošas 
inženiertehniskās 
apgādes tīklu un 
objektu attīstība 

RV8 
Inženiertehniskās 
apgādes tīkli un 

objekti 
 

U15 Uzlabot ūdenssaimniecības 
infrastruktūru  

U16 Uzlabot energoefektivitāti un 

siltumapgādes sistēmas 

RV9 Mājokļi 
U17 Uzlabot pašvaldības dzīvojamā 
fonda apsaimniekošanu un 
attīstību 

VTP8 Publiskās 
ārtelpas un 

infrastruktūras 
attīstība, vides un 
dabas aizsardzība 

RV10 Publiskā 
ārtelpa 

 

U18 Nodrošināt publiskās ārtelpas 
teritoriju labiekārtošanu un izveidi 

RV11 Vides  
aizsardzība 

U19 Pilnveidot atkritumu 
apsaimniekošanu 

U20 Veicināt degradēto objektu un 

teritoriju rekultivāciju un turpmāko  
to izmantošanu 

9



Stratēģiskais 
mērķis 

Ilgtermiņa prioritāte 
Vidēja termiņa 

prioritātes 
Rīcības virziens Uzdevumi 

U21 Nodrošināt vides kvalitātes 
saglabāšanu, dabas resursu 
atjaunošanu un vides risku 
mazināšanu Jēkabpils novada 
teritorijā 

RV12 Dabas 
aizsardzība 

U22 Veicināt bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu 

VTP9 Sabiedriskās 
kārtības un 

drošības 
nodrošināšana 

RV13 Drošība un 
civilā aizsardzība 

U23 Uzlabot drošību, sabiedrisko 
kārtību un civilo aizsardzību 

Atslēgas vārdi – transporta infrastruktūras uzlabošana, inženierkomunikāciju pilnveidošana, dzīvojamā fonda 
apsaimniekošanas uzlabošana, energoefektivitātes pasākumu veicināšana, pašvaldības publiskās ārtelpas 
sakārtošana un apsaimniekošana, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu īstenošana 

SM3 Ekonomisko 
izaugsmi 

atbalstoša vide 
un resursi 

IP3 Ekonomisko 
izaugsmi veicinoša 

vide un 
daudzveidīgas lauku 

teritorijas 

VTP10  
Pašvaldības 

darbības 
uzlabošana 

 

RV14 Pašvaldības 
pārvaldība 

U24 Nodrošināt efektīvu 
pašvaldības pārvaldi un piedāvātos 
pakalpojumus 

U25 Sekmēt iekšējo savstarpējo 
sadarbību un komunikāciju 

U26 Sekmēt ārējo sadarbību un 
komunikāciju 

VTP11 
Uzņēmējdarbības 
un daudzveidīgas 
lauku teritorijas 

attīstības 
veicināšana 

RV15 
Uzņēmējdarbības 

vide 

U27 Pilnveidot un attīstīt 
uzņēmējdarbību atbalstošu jeb 
veicinošu infrastruktūru 

U28 Pilnveidot uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumus jeb 
instrumentus 

U29 Veicināt tūrisma nozares 
attīstību 

Atslēgas vārdi – uzņēmējdarbības vides nodrošināšana un sadarbība, nodarbinātības veicināšana, vietējo uzņēmēju 
atbalstīšana, gudras un pārdomātas pašvaldības pārvaldības nodrošināšana 
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3. Saskaņotība un pēctecība 

Attīstības programmas izstrādē tiek ievērota pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam 

un izvērtēti nacionālā līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību vidēja termiņa 

plānošanas dokumenti, kā arī iepriekš izstrādātā Jēkabpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. 

Attīstības programmas izstrādes gaitā tika ievērota pašvaldības vēsturiskā attīstības specifika, Jēkabpils 

novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojumi. 

3.1. Saskaņotība ar vidēja termiņa nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu 

3.1.1. Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam 

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam (NAP2020) ir valsts galvenais nacionāla līmeņa vidēja 

termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums, prioritātes un būtiskākie to 

rīcību virzieni (RV). 

Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā: "Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības 

pieaugumam!".  

Lai sasniegtu vadmotīvu tiek noteiktas trīs prioritātes: 

1. Prioritāte “Tautas saimniecības izaugsme”;  

2. Prioritāte “Cilvēka drošumspēja”; 

3. Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”.   

Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un 

novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.

2.tabula. Saskaņotība ar NAP2020 

Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam 
Jēkabpils novada attīstības programma  

2019. - 2025.gadam 

PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme”  

RV “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" 

RV15 Uzņēmējdarbības vide 

RV “Izcila uzņēmējdarbības vide” RV15 Uzņēmējdarbības vide 

RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā 
izglītība” 

- 

RV “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana” RV8 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 

PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja”  

RV “Cienīgs darbs” 
RV15 Uzņēmējdarbības vide 
RV5 Kopienas 

RV “Stabili pamati tautas ataudzei” RV5 Kopienas 

RV “Kompetenču attīstība” RV1 Izglītība 

RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks” 
RV3 Sports un aktīvā atpūta 
RV4 Veselības aprūpe un veselīga dzīvesveida 
veicināšana 

RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 
līdzdalība kā piederības” 

RV5 Kopienas 
RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”  
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RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos 
– teritoriju potenciāla izmantošana” 

RV15 Uzņēmējdarbības vide 
 

RV “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba 
iespēju un dzīves apstākļu radīšanai” 

RV7 Transporta infrastruktūra 
RV14 Pašvaldības pārvaldība 

RV “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana” 

RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 
RV10 Publiskā ārtelpa 
RV11 Vides aizsardzība 
RV12 Dabas aizsardzība 
RV15 Uzņēmējdarbības vide 

 

3.2. Saskaņotība ar vidēja termiņa reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu 

3.2.1. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015.-2020.gadam (ZPR AP) Stratēģiskajā daļā ir 

definētas sešas vidējā termiņa attīstības prioritātes un divas horizontālās prioritātes, noteikti rīcības virzieni 

attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti. 

Zemgales reģiona attīstības prioritātes vidējam termiņam – laika periodam no 2015.-2020.gadam izvirzītas, 

ņemot vērā Zemgales ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015-2030 noteiktos ilgtermiņa stratēģiskos 

uzstādījumus – ekonomikas specializācijas virzienus un horizontālās prioritātes, attīstības vīziju, stratēģisko 

mērķi un tās virzītājspēkus, ilgtermiņa attīstības prioritātes, Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 

prioritātes, Zemgales plānošanas reģiona resursus, attīstības tendences un iespējas. 
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3.tabula. Saskaņotība ar ZPR AP 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
programma  2015. - 2020.gadam 

Jēkabpils novada attīstības programma  
2019. - 2025.gadam 

P1: UZŅĒMĒJDARBĪBAI PIEVILCĪGA VIDE – BĀZE 

INOVĀCIJĀM ILGTERMIŅĀ 
 

RV1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģiona 
perspektīvajās ekonomikas nozarēs: 
lauksaimniecībā, pārtikas rūpniecībā, 
mežsaimniecībā, kokapstrādē, ieguves rūpniecībā 
un karjeru iestrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē, 
ķīmijas rūpniecībā, tūrismā u.c. 

RV15 Uzņēmējdarbības vide 

RV1.2. Uzlabot reģiona uzņēmumu konkurētspēju, 
stiprinot savstarpējo sadarbību un palielinot 
produkcijas realizācijas iespējas iekšējos un ārējos 
tirgos 

RV15 Uzņēmējdarbības vide 
RV14 Pašvaldības pārvaldība 

RV1.3. Attīstīt industriālās teritorijas investoru 
piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

RV15 Uzņēmējdarbības vide 
 

RV1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas 
tūrisma nišas un veicināt jaunu tūrisma produktu un 
pakalpojumu piedāvājumu 

RV15 Uzņēmējdarbības vide 
RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

P2: ELASTĪGA IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ  

RV2.1. Sekmēt radošuma un uzņēmējdarbības 
prasmju attīstoša izglītības piedāvājuma un 
aktivitāšu ieviešanu reģiona izglītības iestādēs 

RV1 Izglītība 

RV2.2. Uzlabot mūžizglītības piedāvājumu un 
pieejamību 

RV1 Izglītība 

RV2.3. Sekmēt Zemgales reģiona augstākās un 
profesionālās izglītības piedāvājuma atbilstību 
reģiona ekonomiskajai specializācijai un darba 
tirgus tendencēm 

- 

P3: EFEKTĪVA UN KVALITATĪVA TRANSPORTA SISTĒMA 

UN INFRASTRUKTŪRA REĢIONA ĀRĒJAI UN IEKŠĒJAI 

SASNIEDZAMĪBAI 

 

RV3.1. Sekmēt kvalitatīvas un pieejamas 
transporta infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstību 

RV7 Transporta infrastruktūra 

RV3.2. Attīstīt videi draudzīgu transporta sistēmu 
izveidi un „zaļā” transporta infrastruktūras izbūvi 
reģionā 

- 

P4: VIDES UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA 

APSAIMNIEKOŠANA UN ATTĪSTĪBA 
 

RV4.1. Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas 
resursu pārvaldību, tai skaitā nodrošinot 
piesārņojuma mazināšanu, ilgtspējīgu atkritumu 
un ūdens apsaimniekošanas sistēmu attīstību un 
energoefektivitātes pasākumu ieviešanu reģiona 
pašvaldībās 

RV8 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 
RV11 Vides aizsardzība 
RV13 Drošība un civilā aizsardzība 

RV4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko 
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 

RV12 Dabas aizsardzība 
RV10 Publiskā ārtelpa 

RV4.3. Koordinēt reģiona aktivitātes, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām 

- 
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P5: EFEKTĪVA PAKALPOJUMU SISTĒMA  

RV5.1. Veicināt integrētu kultūras, izglītības un 
sporta pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
uzlabošanu reģionā 

RV1 Izglītība 
RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 
RV3 Sports un aktīvā atpūta 

RV5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības attīstību reģionā, uzlabojot 
sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un 
atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām 

RV6 Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

RV5.3. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību un veselīga dzīvesveida popularitāti 

RV4 Veselības aprūpe un veselīga dzīvesveida 
veicināšana 

P6: ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA KULTŪRVIDE UN 

IDENTITĀTE 
 

RV6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales un Sēlijas 
kultūrvidi un tradīcijas 

RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 
RV15 Uzņēmējdarbības vide 

RV6.2. Stiprināt un vienot Zemgales un Sēlijas 
iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan 
lauku apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa 
paaugstināšanos 

RV5 Kopienas 

RV 6.3. Atbalstīt amatniecības, mājražošanas un 
kultūras un radošo industriju attīstību 

RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 
RV15 Uzņēmējdarbības vide 

RV6.4. Saglabāt un attīstīt ainaviskās un 
kultūrvēsturiskās teritorijas 

RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 
RV10 Publiskā ārtelpa 
RV12 Dabas aizsardzība 

HP1: APDZĪVOTĪBAS SAGLABĀŠANA – KOPIENAS UN 

DZĪVES TELPAS ILGTSPĒJA 
RV5 Kopienas u.c. rīcību virzieni 

HP2: VIEDA PĀRVALDĪBA RV14 Pašvaldības pārvaldība 

 

3.2. Saskaņotība ar vidēja termiņa vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem 

3.2.1. Blakus esošo novadu attīstības programmas 

Jēkabpils novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu (republikas nozīmes pilsēta), Salas novadu, Aknīstes novadu, 

Viesītes novadu, Ilūkstes novadu, Daugavpils novadu, Līvānu novadu un Krustpils novadu (1.attēls). 

Jēkabpils pilsētai kā vienai no 9 republikas nozīmes pilsētām – nacionālas nozīmes attīstības centriem, tai ir 

nozīmīga ietekme uz Jēkabpils novada ekonomiku un sociālo sfēru. Blakus esošie novadi atrodas gan 

Zemgales plānošanas reģionā, gan Latgales plānošanas reģionā. 

Lai nodrošinātu sabalansētu un efektīvu attīstību, nepieciešama sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām un 

kopīgs nākotnes attīstības redzējums. Jēkabpils novada attīstības nostādnes savstarpēji saistās ar kaimiņu 

novadu izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, novadu stratēģiskie uzstādījumi cits citu papildina (4.tabula).  

Jēkabpils novads kopā ar blakus esošām pašvaldībām Salas novadu, Aknīstes novadu, Viesītes novadu un 

Ilūkstes novadu, ir dibinājušas Sēlijas novadu apvienību (apvienībā darbojas arī Jaunjelgavas un Neretas 

novadu pašvaldības) kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai: 

 Sēlijas ekonomiskās attīstības veicināšanai; 

 Sēlijas kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanai, nostiprināšanai, popularizēšanai un izmantošanai 
reģiona atpazīstamības un tūrisma attīstībai; 

 kopīgu uzdevumu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī; 
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 sadarbībai kopīgu projektu realizācijai; 

 kopīgu pasākumu organizēšanai; 

 starptautiskai sadarbībai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Jēkabpils novada administratīvā teritorija, tās teritoriālais iedalījums un blakus esošās pašvaldības 

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības 

Jēkabpils pilsēta 

Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012.-2018.gadam, uzsākta jauna Jēkabpils pilsētas attīstības 

programmas 2019.-2025.gadam izstrāde. 

Pilsētas attīstības programmā 2012.-2018.gadam nodefinētas 5 vidēja termiņa prioritātes: 

• I prioritāte Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana 

15



• II prioritāte Ekonomiskā izaugsme 

• III prioritāte Vidi saudzējošas un resursus taupošas pilsētas infrastruktūras attīstība 

• IV prioritāte Pārvaldības un sadarbības spēju stiprināšana 

• V prioritāte Pilsētreģiona attīstība 

Salas novads 

Salas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, uzsākta jauna Salas novada attīstības 

programmas 2019.-2025.gadam izstrāde. 

Salas novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam nodefinētas 3 vidēja termiņa prioritātes: 

• VTP1 Veselīga dzīvesveida, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstība 

• VTP2 Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība 

• VTP3 Vides kvalitātes un kultūras attīstība 

Aknīstes novads 

Aknīstes novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam nodefinētas 3 vidēja termiņa prioritātes: 

• VTP1 Iedzīvotājiem pievilcīgu pamatpakalpojumu nodrošināšana mūža garumā 

• VTP2 Uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi un infrastruktūra 

• VTP3 Kvalitatīva pārvaldība un resursu izmantošana 

Viesītes novads 

Viesītes novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam nodefinētas 6 vidēja termiņa prioritātes: 

• VP1  Sezonas iedzīvotāju piesaiste 

• VP2 Gudras novada pārvaldes veidošana 

• VP3 Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

• VP4 Gudra pārvalde pār resursiem 

• VP5 Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai 

• VP6 Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība 

Krustpils novads 

Krustpils novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam nodefinētas 3 vidēja termiņa prioritātes: 

• VTP1 Radošs, apņēmīgs un izglītots cilvēks drošā vidē 

• VTP2  Apdzīvojuma centru sasniedzamība un pašvaldības infrastruktūras sakārtošana 

• VTP3 Industriālo un agrāro teritoriju attīstība un saglabāšana 

 
Latgales plānošanas reģiona pašvaldības 

Ilūkstes novads 

Ilūkstes novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam nodefinētas 4 vidēja termiņa prioritātes: 
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• VTP1 Ilūkste - Sēlijas reģionālas nozīmes attīstības un pakalpojumu centrs 

• VTP2 Daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību vērsta izglītības sistēma 

• VTP3 Atbalsts uzņēmējdarbībai 

• VTP4 Ģimenēm pievilcīga infrastruktūra 

Daugavpils novads 

Daugavpils novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam nodefinētas 4 vidēja termiņa prioritātes: 

• VTP1 Novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšana 

• VTP2 Kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā 

• VTP3 Novada ekonomiskā potenciāla izmantošanas efektivitātes celšana 

• VTP4 Novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana 

Līvānu novads 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmā 2019.-2025.gadam nodefinētas 2 vidēja 

termiņa prioritātes: 

• Prioritāte 1 Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība 

• Prioritāte 2 Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta. 
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