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IEVADS
Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam sadaļā Rīcības plāns, tiek noteiktas rīcības, kuras
īstenojot novads virzās uz Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, ilgtermiņa un
vidēja termiņa prioritātēm.
Rīcības plāna sadaļā pie katra rīcības virziena tiek noteiktas konkrētas rīcības noteikto uzdevumu izpildei un to
īstenošanas termiņi, noteikti atbildīgie par rīcību īstenošanu, plānotie rīcības rezultāti un indikatīvos finanšu
resursu avoti (1.tabula).
Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.–2025.gadam iekļautās rīcības izstrādātas, ņemot vērā
tematisko darba grupu sanāksmes rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti, iedzīvotāju
aptaujas anketu rezultāti, kā arī izvērtējot Jēkabpils novada Attīstības programmu 2012.–2018.gadam.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un ikgadējo
apstiprināto pašvaldības budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.
Lietoto saīsinājumu atšifrējumi:
JND – Jēkabpils novada pašvaldības dome
ĪAPSN – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
PI – pirmskolas izglītība
R – Rīcība
RV – Rīcības virziens
SM –Stratēģiskais mērķis
U – Uzdevums
VTP – Vidēja termiņa prioritāte
ZPR – Zemgales plānošanas reģions
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1.tabula. Rīcības plāns

NR.P.K.

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

SM1 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs
VTP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamības nodrošināšana
RV1 Izglītība
U1 Nodrošināt kvalitatīvu, daudzpusīgu un pieejamu izglītības piedāvājumu
Jaunu izglītības un profesionālās
ievirzes
programmu
un
programmas apguves metožu
pielietojums izmantojot mācību
līdzekļus - kompetencēs balstīta
mācību procesa nodrošināšanai.

R.1.1.

Jēkabpils novada izglītības iestāžu
kvalitātes
un
pieejamības
uzlabošana

Izglītojamo
ar
speciālām
vajadzībām
nodrošinājums
vispārējās izglītības iestādēs
atbilstoši
viņu
speciālajām
vajadzībām.
Paaugstināta
pedagoģiskā
personāla
kompetence
organizējot apmācības – kursus,
seminārus, u.c.
Veikti
pasākumi
pedagogu
sadarbības un pieredzes apmaiņas
veicināšanai.
Izglītības iestādes iesaistījušās
iniciatīvas “Latvijas skolas soma”

Izglītības un
kultūras pārvalde
Izglītības iestādes

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

realizācijā.
Telpu izveide un aprīkošana PI
grupai pie Ābeļu pamatskolas.
Veikti dažādi pasākumi bērnu
sekmības uzlabošanai un vecāku
izglītošanai.
Iegādāti 4 autobusi
pārvadāšanai.

skolēnu

Veikta skolēnu pārvadājumu
maršrutu un kustības laiku
izvērtēšana,
uzlabošana
nepieciešamības gadījumā.
Efektīvi,
daudzfunkcionāli
izmantotas izglītības iestāžu
telpas un personālresursi.

R.1.2.

R.1.3.

Izglītības
izstrāde

iestāžu

stratēģijas

Izglītības iestāžu tēla stiprināšana
un popularizēšana

Izstrādāta
izglītības
iestāžu
attīstības stratēģija – jauns
savstarpējās sadarbības modelis
starp novada u.c izglītības
iestādēm.
Sniegta informācija par novada
izglītības
iestāžu
izglītības
piedāvājumu, izglītības iestāžu
sasniegumu
atspoguļošana
publiskajos informācijas avotos,
veikts pašnovērtēšanas process.

Izglītības un
kultūras pārvalde

2019-2025

Pašvaldība

Izglītības iestādes

Izglītības iestādes

2019-2025

Pašvaldība
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RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Uz visām novada izglītības
iestādēm strādā vismaz viens
karjeras izglītības konsultants.
Katrā izglītības iestādē karjeras
izglītības pasākumu koordinēšanai
un vadīšanai ir norīkots viens
atbildīgais pedagogs.

R.1.4.

Karjeras atbalsts izglītojamajiem
vispārējās izglītības iestādēs
(SAM 8.3.5.)

Katrā
izglītības
iestādē
ir
nodrošināta
informācijas
pieejamība par karjeras izglītības
jautājumiem
(kabinets,
informatīvie stendi, u.c.).

Izglītības un kultūras
pārvalde

ES fonds
2019-2020

Izglītības iestādes

Valsts budžeta
finansējums

Katrā
izglītības
iestādē
ir
izstrādāta un sistemātiski tiek
īstenota
karjeras
izglītības
programma izglītojamajiem viņu
interešu un spēju apzināšanai,
darba pasaules un profesiju
iepazīšanai.

R.1.5.

Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai
(SAM 8.3.2.)

Attīstīta
vispārējās
izglītības
iestādēs – Ābeļu pamatskolā,
Dignājas pamatskolā, Rubeņu
pamatskolā un Zasas vidusskolā
prasmes strādāt ar individualizēto
pieeju,
veicinot
izglītojamo
kompetenču attīstību.
Nodrošināti 7 pedagogu palīgi.

Izglītības un kultūras
pārvalde
Izglītības iestādes

31.08.2019.

ES fonds
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

Sniegts
atbalsts
zināšanu
paaugstināšanai iedzīvotājiem.
R.1.6.

Informācijas
tehnoloģiju
pieejamības uzlabošana, apmācību
organizēšana

Ne retāk kā reizi trijos gados
speciālisti
ir
paaugstinājuši
zināšanas un iemaņas darbā par
informāciju
tehnoloģiju
pielietošanu.

Izglītības un kultūras
pārvalde
Izglītības iestādes

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums

Katru gadu tiek izstrādāti un
realizēti ar mūžizglītību saistīti
projekti.
Skolu resursi izmantoti tālmācības
izglītības ieguvei.

R.1.7.

Mūžizglītības projektu īstenošana

Nodrošināts novada pašvaldības
atbalsts sertificētu, prioritāru
mūžizglītības
programmu
realizēšanai.
Pašvaldības mājas lapā izveidota
sadaļa
“Mūžizglītība”,
kurā
atspoguļotas
visas
ar
mūžizglītības
jautājumiem
saistītās aktualitātes.
Realizētas
mūžizglītības
programmas kultūras iestādē,
piem. lekciju cikls par latvisko
dzīvesziņu u.c.

Izglītības un kultūras
pārvalde
Izglītības iestādes
Kultūras iestāžu
vadītāji
Projektu speciālists
NVO

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums
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RĪCĪBAS

Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide
(SAM 8.4.1.)

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

Nodarbināto personu skaits, kas
saņēmuši
atbalstu
mācībām
projektā, lai pilnveidotu savu
profesionālo kompetenci.
Nodarbināto personu skaits, kas
pilnveidojuši kompetenci pēc
dalības mācībās.

Izglītības un kultūras
pārvalde
Izglītības iestādes

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

2019-2022

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

ES fonds
Valsts finansējums

Daudzveidīgu interešu izglītības
programmu pieejamība (jaunu
programmu licencēšana).
Reizē ar izglītības iestādes tēlu (arī
vidusskolas posmā) popularizēta
interešu izglītība.

R.1.9.

Interešu
izglītības
atbalstīšana

darbības

Organizēti ārpusskolas interešu
izglītības
pasākumi
–
ārpakalpojumi (tehno buss, Zinoo
u.c.).
Izmantots
kultūras
namu,
bibliotēku, muzeja, amatniecības
centra, sporta organizatora un
jauniešu speciālista piedāvājums.
Nodrošināta
uzņēmējdarbības
pamatu apgūšana jaunizveidotos
amatniecības kabinetos.
Izveidota sadarbība ar Arvīda
Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu.

Izglītības un kultūras
pārvalde
Izglītības iestādes
Kultūras iestāžu
vadītāji
Projektu speciālists
NVO
Jaunatnes lietu
speciālists

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Sniegts
atbalsts
mazpulku,
jaunsargu kustības organizēšanai.

R.1.10.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai
(SAM 8.3.4.0)

Samazināta bērnu un jauniešu
priekšlaicīga
mācību
pārtraukšana,
īstenojot
preventīvus
un
intervences
pasākumus. Sniegts atbalsts
vispārējās
izglītības
iestāžu
izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei.

Izglītības un kultūras
pārvalde
Izglītības iestādes

Pašvaldība
2019-2022

ES fonds
Valsts finansējums

U2 Pilnveidot un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Uzlabota
un
modernizēta
izglītības
iestāžu
materiāli
tehniskā bāze.

R.2.1.

Izglītības iestāžu materiāltehniskās
bāzes uzlabošana un modernizācija

Specializētu telpu un teritoriju
iekārtošana,
kur
apgūt,
piemēram, satiksmes drošību,
mākslu, mūziku, matemātiku.

Izglītības iestādes

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums

Papildināts
un
modernizēts
aprīkojums un inventārs Zasas
vidusskolas internāta ēkai.
PI atbilstošas
izveide Zasā.
R.2.2.

Izglītības iestāžu infrastruktūras
pilnveidošana

infrastruktūras

Izveidotas piemērotas telpas PI
Ābeļu pamatskolā.
Veikti
izglītības
iestāžu
infrastruktūras atjaunošanas darbi

Izglītības iestādes

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums
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RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

(t.sk. bērnu rotaļu laukumi).

R.2.3.

Izglītības iesāžu
izmantošanas
paaugstināšana

infrastruktūras
efektivitātes

Nometņu, radošo darbnīcu u.c.
brīvā laika pavadīšanas pasākumu
pieejamība.

Izglītības iestādes

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums

VTP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība
RV2 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
U3 Attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras nozares pakalpojumu piedāvājumu

R.3.1.

R.3.2.

R.3.3.

Jēkabpils novada kultūras nozares
resursu
un to izmantošanas
iespēju izvērtēšana

Kultūras
darbinieku
izglītības
līmeņa
un
profesionalitātes
paaugstināšana,
iniciatīvu
atbalstīšana

Kultūras pasākumu
paaugstināšana

kvalitātes

Ieviests jauns kultūras pārvaldības
modelis
novadā,
veidojot
sadarbību
starp
kultūras
iestādēm, NVO un reliģiskajām
organizācijām.
Lielāka informācijas pieejamība
par iespējām izmantot kultūras
iestādes u.c. resursus.
Notiek
regulāras
kultūras
darbinieku tikšanās, apmācības,
ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un
paaugstināt profesionalitāti.
Atbalstīti jaunrades iestudējumi
bērnu un jauniešu kolektīvos.
Nodrošināti
daudzveidīgi,
kvalitatīvi kultūras pasākumi
(t.sk.,
veikta
pasākumu

Izglītības un kultūras
pārvalde
Kultūras iestāžu
vadītāji

2019-2025

Izglītības un kultūras
pārvalde
Kultūras iestāžu
vadītāji

Izglītības un kultūras
pārvalde
Kultūras iestāžu

2019-2025

2019-2025

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

izvērtēšana, monitorings).

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

vadītāji

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Valsts finansējums

Īstenots vismaz viens reģionālas
nozīmes kultūras pasākums gadā,
kurā
popularizētas
novada
vērtības
(tradīcijas,
kultūrvēsturiskais mantojums).
Dažādoti bibliotēku piedāvātie
pakalpojumi.

R.3.4.

Bibliotēku
dažādošana

pakalpojumu

Pieredzes apmaiņas braucieni uz
citām
bibliotēkām,
tādējādi
sekojot
līdzi
jaunākajām
tendencēm
un
risinājumiem
bibliotēku darbībā, tiek veidoti
jauni kontakti, jaunas idejas
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošanai, darbu pilnveidošanai.

Bibliotēku vadītāji

2019-2025

Pašvaldība

Rīkoti
pasākumi
lasīšanas
veicināšanai dažādām vecuma
grupām.

R.3.5.

Efektīva bibliotēku sadarbības
veidošana ar citām pašvaldības
iestādēm

Bibliotēkas iesaistītas vismaz
divos kultūras un ar kultūras
vēsturi saistītos pasākumos projektos gadā.

Izglītības un kultūras
pārvalde

2019-2025

Pašvaldība

Bibliotēku vadītāji

U4 Pilnveidot un attīstīt kultūras iestāžu un teritoriju infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
R.4.1.

Kultūras iestāžu un
infrastruktūras
un

teritoriju
materiāli

Izveidota vienota kultūras iestāžu
materiāltehniskā bāze, piemēram,

Kultūras iestāžu
vadītāji

2019-2025

Pašvaldība
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RĪCĪBAS
tehniskās bāzes uzlabošana un
attīstība

R.4.2.

Bibliotēku materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana un attīstība

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

apskaņošanas aparatūra u.tml.
Uzlabota kultūras iestāžu
teritoriju infrastruktūra.

un

Atjaunots
bibliotēku
IT
aprīkojums, nodrošināts ikgadējs
finansējums
grāmatu
un
periodikas iegādei.

Bibliotēku vadītāji

2019-2025

Pagastu pārvalžu
vadītāji

2019-2025

Pašvaldība

Labiekārtotas brīvdabas publiskās
atpūtas vietas.

R.4.3.

Brīvdabas atpūtas vietu (parki,
estrādes,
u.c.)
uzturēšana,
labiekārtošana

Uzlabota infrastruktūra brīvdabas
pasākumiem
un
parkiem,
prioritāri Rubeņu estrāde.
Labiekārtoti
kultūrvides
teritorijā.

un
objekti

sakārtoti
novada

ĪAPSN

Pašvaldība
ES fondi

U5 Veicināt Jēkabpils novada kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, attīstību un tradīcijas
Atbalsts amatiermākslas kolektīvu
darbībai.
R.5.1.

Amatiermākslas
atbalstīšana

kolektīvu

R.5.2.

Sēliskā mantojuma saglabāšana

Nodrošināta
dalība
amatiermākslas kolektīvu skatēs,
Dziesmu un deju svētkos u.c.
pasākumos.
Izveidota muzeja ekspozīcija,
paplašināts muzejā pieejamo

Kultūras iestāžu
vadītāji

Muzeja vadītājs
Amatniecības centra

2019-2025

2019-2025

Pašvaldība

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

pakalpojumu klāsts.

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

“Rūme” koordinators

Īstenoti pasākumi sadarbībā ar
lauku
tūrisma
sniedzējiem
(stāstnieku un folkloristu saieti,
u.c.).
Paplašināts amatniecības centrā
“Rūme” pieejamo pakalpojumu
klāsts.

R.5.3.

Kultūras
pieminekļu
apsaimniekošanas un aizsardzības
sekmēšana

Īstenota kultūras pieminekļu
apsaimniekošana un veicināta
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana.

Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde

Katru gadu sniegts atbalsts
reliģiskajām organizācijām sakrālā
mantojuma saglabāšanai.

ĪAPSN

Privātīpašnieki

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
Valsts finansējums

VTP3 Veselīga dzīvesveida veicināšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība
RV3 Sports un aktīvā atpūta
U6 Pilnveidot un attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru
Pilnveidota esošā sporta un
aktīvās atpūtas infrastruktūra
R.6.1.

Sporta
un
aktīvās
atpūtas
infrastruktūras materiāltehniskās
bāzes pilnveidošana

Pilnveidota
nepieciešamā
bāze.

sportam
materiāltehniskā

Izveidota sporta infrastruktūra,
kas pieejama dažāda vecuma

Sporta koordinators
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

iedzīvotāju grupām.

R.6.2.

Sporta
un
aktīvās
pasākumu īstenošana

atpūtas

Veikta dažādu sporta un aktīvās
atpūtas pasākumu realizācija
Jēkabpils novada iedzīvotāju
dažādām vecuma grupām.

Sporta koordinators

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi

RV4 Veselības aprūpe un veselīga dzīvesveida veicināšana
U7 Atbalstīt veselības aprūpes pieejamību
R.7.1.

R.7.2.

Veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanas veicināšana

Ģimenes ārstu prakšu vietu telpu
un aprīkojuma uzlabošana

Jaunu
speciālistu
piesaiste
veselības aprūpē (it īpaši ģimenes
ārstu praksēs).
Nodrošināta
ģimenes
ārsta
prakses pieejamība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām - Dignājas
pagasts “Zariņi”, Kalna pagasts
“Doktorāts”, Rubenes pagasta
“Zelta sietiņš”.

Domes
priekšsēdētājs

2019-2025

ĪAPSN
Ģimenes ārstu
prakšu vadītāji

2019-2025

Pašvaldība
Valsts finansējums

Pašvaldība
ES fondi

Nodrošinātas atbilstošas telpas
Dunavas ģimenes ārsta praksei un
aptiekai.
U8 Pilnveidot veselības veicināšanas pakalpojumu piedāvājumu

R.8.1.

Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana
(SAM 9.2.4.)

Īstenotas veselības veicināšanas
un slimību profilakses plānā
paredzētās aktivitātes Jēkabpils
novada iedzīvotājiem.

ES fonds
Sporta koordinators

31.12.2019.

Valsts budžeta
finansējums
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RĪCĪBAS

R.8.2.

Jēkabpils novada pašvaldības
dalība Veselīgo pašvaldību tīklā

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

Nodrošināta Jēkabpils novada
pašvaldības
dalība
Veselīgo
pašvaldību tīklā.

Sporta koordinators

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ
2019-2025

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

ES fondi
Pašvaldība

VTP4 Kopienu izaugsme un pašiniciatīvu veicināšana
RV5 Kopienas
U9 Veicināt vietējās sabiedrības līdzdalību un aktivitātes
Katru gadu noorganizēts novada
NVO
konkurss,
sabiedrības
aktīvai iesaistei Jēkabpils novada
pievilcīgas dzīves vides veidošanā
un cilvēkresursu attīstībā.

R.9.1.

Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju
iniciatīvas grupu darbības attīstība

Pēc nepieciešamības nodrošināts
līdzfinansējums tādu Jēkabpils
novada
iedzīvotāju,
NVO,
iniciatīvu grupu LEADER un citu
konkursu projektu realizācijas
nodrošinājumam, kas atbilst
Attīstības
programmas
izvirzītajiem uzdevumiem un
rīcībām, lai nodrošinātu vidēja
termiņa prioritāšu sasniegšanu.

Informācijas un
sabiedrisko attiecību
speciālists
Finanšu un
ekonomikas nodaļa

2019-2025

Domes
priekšsēdētājs
Izpilddirektors

2019-2025

Pašvaldība

Īstenotas
iespējas
deleģēt
pašvaldības funkcijas NVO.
R.9.2.

Sabiedrības līdzdalības pārvaldes
un sabiedrisko procesu veicināšana

Notikušas iedzīvotāju sanāksmes
vismaz reizi gadā, iedzīvotāju
aptauju
rīkošana
svarīgu

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

jautājumu noskaidrošanā.

R.9.3.

Mecenātisma
veicināšana

un

labdarības

Sekmēta labdarības aktivitāšu un
mecenātisma organizēšana.
Veicināta labdarības
atspoguļošana
informācijas avotos.

aktivitāšu
novada

Informācijas un
sabiedrisko attiecību
speciālists
NVO

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi

U10 Sekmēt jaunatnes politiku
Sniegts
atbalsts
aktivitāšu
un
īstenošanai.
R.10.1.

Jēkabpils
novada
Jaunatnes
politikas stratēģijas īstenošana

jauniešu
iniciatīvu
Pašvaldība

Veicināts
starptautiskais
jaunatnes darbs Jēkabpils novadā.

Jaunatnes lietu
speciālists

2019-2025

JND
Uzņēmēji

2019-2025

ES fondi

Popularizēta
mazpulku
un
jaunsargu kustība, to darbības
aktivizēšanai Jēkabpils novadā.
R.10.2.

Jauniešu
atbalstīšana

nodarbinātības

Veicināta darba, prakses iespēju
nodrošināšana jauniešiem.

Pašvaldība
NVA

U11 Īstenot ģimeņu atbalsta politiku
Brīvpusdienu nodrošināšana.
R.11.1.

Atbalsta pasākumu ģimenēm ar
bērniem īstenošana

Sniegts atbalsts
ģimenēm.

daudzbērnu

Sniegts atbalsts ģimenēm krīzes
situācijās.

Sociālais dienests
Bāriņtiesa

Pašvaldība

2019-2025

Valsts finansējums
ES fondi
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RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Veicināta Jēkabpils novada bērnu
tiesību aizsardzības sadarbības
grupas darbības nodrošināšana.
Ieviests ģimenēm draudzīgs darba
laiks pirmskolas grupās.
Izveidoti atbalsta
jauno
ģimeņu
sekmēšanai.

instrumenti
atgriešanās

Katru gadu notiek Stipro ģimeņu
godināšanas pasākums.
R.11.2.

Motivējošu
ģimenes
pasākumu īstenošana

atbalsta

Katru gadu tiek rīkoti Bērnu un
jauniešu svētki.
Īstenota jaundzimušo sveikšana.

Dzimtsarakstu
nodaļa
Kultūras iestāžu
vadītāji

2019-2025

Pašvaldība

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
R.12.1.

Sociālā dienesta materiāltehniskās
bāzes pilnveidošana

Uzlabota
Sociālā
materiāltehniskā bāze.

dienesta

Pašvaldība
Sociālais dienests

2019-2025

ES fondi

U13 Pilnveidot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un veicināt jaunu pakalpojumu nodrošināšanu

R.13.1.

Sociālā
dienesta
sniegto
pakalpojumu pilnveidošana

Nodrošināti
iedzīvotāju
vajadzībām atbilstoši sociālie
pakalpojumi.
Izveidota daudzfunkcionāla telpa,

Sociālais dienests
ĪAPSN

Pašvaldība

2019-2025

ES fondi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

kur pieejami dažādi pakalpojumi,
piemēram, duša, veļas mašīna +
žāvētājs u.c. pakalpojumi. Telpas
izveides piedāvājums, piemēram,
dienas
centrs,
doktorāts,
bibliotēka, kur pakalpojumi būtu
pieejami ārpus izvēlētās iestādes
darba laika).
Paplašināts
SAN
“Mežvijas”
piedāvājumu
klāsts,
attīstot
maksas pakalpojumus.
Paplašināts pakalpojums “aprūpe
mājās”.
Atbalstīta aprūpētāja speciālistu
sagatavošana, piesaistot NVA.

R.13.2.

R.13.3.

Pieredzes apmaiņas organizēšana,
supervīziju organizēšana

Pasākumu kopuma izstrāde cilvēku
ar īpašām vajadzībām integrācijai
sabiedrībā

Noorganizēta
vismaz
pieredzes apmaiņa gadā.
Nodrošināta
pieejamība.

viena
Sociālais dienests

supervīziju

Pašvaldība

2019-2025

Realizēts projekts “Atver sirdi
Zemgalē”.
Sniegts atbalsts dalībai atbalsta
grupā personām, kuru ģimenes
locekļi ir ar funkcionāliem vai
garīga rakstura traucējumiem.

Sociālais dienests

ES fondi

Pašvaldība

2019-2025

ES fondi
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RĪCĪBAS

Sociālo dzīvokļu/māju tīkla izveide

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

Izveidots pietiekošs skaits sociālo
dzīvokļu katrā novada pagasta
teritorijā.

Sociālais dienests
ĪAPSN

Realizēti
alternatīvajiem
pakalpojumiem.
R.13.5.

Alternatīvo sociālo pakalpojumu
pilnveidošana

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Pašvaldība

2019-2025

ES fondi

pilotprojekti
sociālajiem

Sniegts
atbalsts
alternatīvo
sociālo pakalpojumu izveidei.

Sociālais dienests
NVO

Pašvaldība

2019-2025

ES fondi

Atbalstīta psihosociālā un sociālā
riska
rehabilitācijas
vietu
labiekārtošana.
Sniegts atbalsts audžuģimenēm.
R.13.6.

R.13.7.

Audžuģimeņu kustības attīstība un
atbalsts

Algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšana

Regulāri
rīkoti
audžuģimenēm.

pasākumi

Iesaistīti bezdarbnieki algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos.

Sociālais dienests
Bariņtiesa

Pašvaldība

2019-2025

Valsts finansējums

Pašvaldība
Pagastu pārvaldes

2019-2025

Valsts finansējums
ES fondi

R.13.8.

Sabiedrības
informētība

izglītošana

un

Informācijas izplatīšana kā rīkoties
dažādos krīzes un drošības
apdraudējuma gadījumos.

Sociālais dienests

2019-2025

Pašvaldība
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

SM2 Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta
VTP6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana
RV7 Transporta infrastruktūra
U14 Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību
Prioritāri sakārtojamie valsts
nozīmes autoceļi:
R.14.1.

Valsts nozīmes autoceļu kvalitātes
uzlabošanas veicināšana

-

P72 Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–
Birži;

-

V783
Ilūkste.

Domes
priekšsēdētājs

2019-2025

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Tiek īstenoti Jēkabpils novada
autoceļu attīstības programmā
plānotie ceļu un ielu pārbūves un
atjaunošanas projekti.

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Uzlabota satiksmes drošība ciemu
teritorijās - apgaismojuma izbūve,
gājēju
ietves,
krustojumu

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība

Jēkabpils–Dignāja–

Ierīkoti jauni gājēju/veloceliņi.

R.14.2.

Veloceliņu infrastruktūras attīstība
Jēkabpils novada teritorijā

Izveidotas jaunas un uzlabotas
esošās
velonovietnes
pie
pašvaldības ēkām, publiskās un
atpūtas vietās.

Pašvaldība
ES fondi

Velomaršruti iekļauti Latvijas velo
kartē.

R.14.3.

Pašvaldības
ielu
un
ceļu
infrastruktūras
un
segumu
uzlabošana

R.14.4.

Satiksmes drošības
ciemu teritorijās

uzlabošana

Pašvaldība
ES fondi

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

uzlabojumi, ceļa zīmes “Apdzīvota
vieta” nomaiņa visos ciemos .

VTP7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu attīstība
RV8 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
U15 Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūru
Uzlabota materiāltehniskā bāze
komunālajai saimniecībai.
R.15.1.

R.15.2.

R.16.1.

Komunālās saimniecības attīstība

Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodrošināšana atbilstoši normatīvo
aktu prasībām

Jēkabpils novada Enerģētikas
rīcības plānā 2018.-2025.gadam
noteikto aktivitāšu īstenošana

Izstrādāti inovatīvi risinājumi un
pakalpojumi ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmās novada
teritorijā, piemēram, turpināt
uzstādīt
attālināti nolasāmos
ūdens patēriņa skaitītājus.
Paplašināta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas ciemos,
nodrošinot pieslēgumu skaita
pieaugumu
centralizētai
ūdenssaimniecībai.

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

ES fondi

•

veikta regulāra patēriņa datu
uzskaite un analīze;
ieviesti energoefektivitātes
pasākumi pašvaldības ēkās;

ĪAPSN

Pašvaldība
ES fondi

U16 Uzlabot energoefektivitāti un siltumapgādes sistēmas
Īstenotas aktivitātes atbilstoši
Jēkabpils novada Enerģētikas
rīcības plānam 2018.-2025.gadam:
•

Pašvaldība

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

•

•

•
•

•

Veicināta
alternatīvo
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošana siltumapgādē

ĪAPSN

R.16.3.

Pašvaldības inženierkomunikāciju
tīklu un objektu optimizācija

Veikta pašvaldībai piederošo
inženierkomunikāciju tīklu un
objektu optimizācija (samazināts
katlu
māju
skaits,
veikta
efektivitātes
izvērtēšana
un
audits).

ĪAPSN

R.16.4.

Alternatīvo
izmantošana

Īstenots
pilotprojekts
saules
kolektoru vai saules bateriju
uzstādīšanai Jēkabpils novada

ĪAPSN

enerģijas
Jēkabpils

avotu
novada

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

paaugstināta kurināmā
kvalitāte pašvaldības ēkās ar
individuālo siltuma ražošanu;
uzstādīti siltumenerģijas
skaitītāji pašvaldības ēkās ar
individuālo apkuri;
veikta regulāra enerģijas datu
uzskaite un analīze;
veikti pasākumi
energoefektivitātes
veicināšanai daudzdzīvokļu
ēkās;
veikta sabiedrības informēšana
par enerģijas patēriņa
samazināšanu.

Alternatīvo
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas
veicināšana siltumapgādē

R.16.2.

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS
pašvaldības ēkās

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

pašvaldībai piederošā ēkā.

RV9 Mājokļi

R.17.1.

U17 Uzlabot pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un attīstību
Veikta
dzīvojamā
fonda
ĪAPSN
Dzīvojamā fonda sakārtošana un
sakārtošana un uzturēšana.
uzturēšana
Pagastu pārvaldes

2019-2025

Pašvaldība

Veikti pasākumi daudzdzīvokļu
māju
pagalmu,
piegulošo
teritoriju labiekārtošanai:
•

R.17.2.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu,
piegulošo
teritoriju
labiekārtošana

•

•

katru gadu tiek rīkots projektu
konkurss māju iedzīvotājiem
daudzdzīvokļu māju pagalmu,
piegulošo teritoriju
labiekārtošanai;
pašvaldībai piederošo teritoriju
sakārtošana pie daudzdzīvokļu
mājām;
izveidoti, uzlaboti un aprīkoti
rotaļu laukumi daudzdzīvokļu
māju pagalmos un atpūtas
vietās.

ĪAPSN
Pagastu pārvaldes

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi

VTP8 Publiskās ārtelpas un infrastruktūras attīstība, vides un dabas aizsardzība
RV10 Publiskā ārtelpa
R.18.1.

Vides

objektu

U18 Nodrošināt publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtošanu un izveidi
Izgatavoti un uzstādīti jauni vai
Pagastu pārvaldes
uzstādīšana
uzlaboti esošie vides objekti

2019-2025

Pašvaldība
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RĪCĪBAS
Jēkabpils novada teritorijā

R.18.2.

R.18.3.

Pieejamības
uzlabošana
publiskajiem ūdensobjektiem

Parku infrastruktūras uzlabošana,
projektu izstrāde

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

tūristu piesaistes veicināšanai.
Piekļuves
iespēju
pašvaldības ezeriem.

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

ĪAPSN

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

ES fondi

izveide

Pašvaldība

2019-2025

vietas

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

Vides infrastruktūras uzlabošana
prioritārās publiskās vietās - Grīna
parks Kalna pagastā, Zasas parks
Zasas pagastā, Rubeņu parks
Rubenes pagastā.

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Nodrošinātas
Daugavai.

piekļuves

ES fondi

Pašvaldība
ES fondi

Katru gadu tiek nodrošināta parku
ikdienas uzturēšana.

R.18.4.

R.18.5.

R.18.6.

Kapsētu infrastruktūras uzlabošana
un attīstība

Vides pieejamības nodrošināšana
pie publiskajām ēkām

Informācijas, norāžu, adresācijas
sistēmas pilnveide

Uzlabota kapsētu infrastruktūra
novada kapsētās.
Veikta visu kapsētu apbedījumu
plānu izstrāde
Nodrošināta vides pieejamība pie
publiskām
iestādēm
(durvju
platums, uzbrauktuves, pacēlāji,
u.c.).
Izvietotas
viena
dizaina
braukšanas un māju nosaukumu
norādes visā novada teritorijā.
Pilnveidotas tūrisma informācijas
un apskates objektu norādes.

ES fondi

Pašvaldība
ES fondi
Privātie līdzekļi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

RV11 Vides aizsardzība
U19 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu
Ierīkots bioloģisko atkritumu
uzglabāšanas laukums.
R.19.1.

R.19.2.

R.19.3.

R.20.1.

Pašvaldība

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība

U20 Veicināt degradēto objektu un teritoriju rekultivāciju un turpmāko to izmantošanu
Sniegts
atbalsts
degradēto
Pagastu pārvaldes
2019-2025
teritoriju
sakārtošanai
un
Degradēto teritoriju sakārtošana
ieinteresētības
palielināšanai,
ĪAPSN
īpašumtiesību
dokumentu

Pašvaldība

Atkritumu dalītas savākšanas
pieejamības uzlabošana

Iedzīvotāju izglītošana atkritumu
apsaimniekošanas
un
videi
draudzīgas apziņas veidošanas
jautājumos

Nelegālo izgāztuvju un ar sadzīves
atkritumiem piesārņoto vietu
apzināšana un likvidēšana

Sadarbība
ar
atkritumu
apsaimniekotājiem,
uzstādīts
pietiekošs skaits šķiroto atkritumu
konteineru.
Veikti
izglītojoši
pasākumi
iedzīvotājiem
par
atkritumu
apsaimniekošanu, šķirošanu, u.c.
ar videi draudzīgu saimniekošanu
saistītiem jautājumiem.

ES fondi

Tiek veikta saistošo noteikumu
izpildes kontrole par atkritumu
apsaimniekošanu.
Regulāra teritorijas pārraudzība
un veikti pasākumi nelegālo
izgāztuvju
un
ar
sadzīves
atkritumiem piesārņoto vietu
likvidēšana.

Privātie līdzekļi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

sakārtošanai.
Novadā samazinājies pamestu,
neapsaimniekotu un nesakoptu
ēku/graustu, teritoriju, kas grauj
kopējo vizuālo novada tēlu, skaits.

R.20.2.

Invazīvo augu
ierobežošana

sugu

izplatības

Mazināta
latvāņu
izplatība
(samazināts latvāņu izplatības
potenciāls, regulāri koptas latvāņu
izplatības teritorijas).

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība
Privātie līdzekļi

U21 Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu atjaunošanu un vides risku mazināšanu Jēkabpils novada teritorijā
Veikti vides kvalitātes un dabas
resursu atjaunošanas, kontroles
un aizsardzības pasākumi:
•
•
R.21.1.

Vides kvalitātes un dabas resursu
atjaunošanas,
kontroles
un
aizsardzības
pasākumu
nodrošināšana Jēkabpils novadā

•
•
•

veikta meža zemes resursu
atjaunošana un uzlabošana;
sadarbībā
ar
kaimiņu
pašvaldībām nodrošināta vides
un dabas resursu kontroles un
aizsardzības
pasākumu
veikšana;
veikta
zivju
resursu
pavairošana;
izveidotas laivu ielaišanas
vietas;
veikti Dzirnupes krastu un
slūžu tīrīšanas darbi Zasas
parka teritorijā.

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pašvaldība
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RĪCĪBAS

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

R.22.2.

Plūdu risku novēršana Daugavas
upes baseinā

Veikta
pašvaldības
nozīmes
meliorācijas sistēmu pārbūve
Daugavas
upes
pieguļošajās
teritorijās.

R.22.3.

Ūdensnoteku
un
meliorācijas
sistēmu
sakārtošana
ciemu
teritorijās

Veikta
ūdensnoteku
un
meliorācijas sistēmu sakārtošana
ciemu teritorijās.

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Pašvaldība
ES fondi
Pašvaldība
ES fondi

RV12 Dabas aizsardzība

R.23.1.

R.23.2.

Sadarbības veicināšana ar dabas
aizsardzības
organizācijām,
teritoriju īpašniekiem

U22 Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
Nodrošināta pieejamība vismaz 2
dabas objektiem, kas atrodas
Pagastu pārvaldes
dabas aizsardzības teritorijās vai
ĪAPSN
uz privātīpašumā esošas zemes
vienības.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
apsaimniekošanas plānu ieviešana

Dalība īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju
dabas
aizsardzības
plānos
paredzēto
apsaimniekošanas
pasākumu
ieviešanā.

Pagastu pārvaldes
ĪAPSN

2019-2025

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi

Pašvaldība
ES fondi

VTP9 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
RV13 Drošība un civilā aizsardzība

R.24.1.

Pasākumu veikšana plūdu draudu
un
citu
ārkārtas
situāciju
novēršanai

U23 Uzlabot drošību, sabiedrisko kārtību un civilo aizsardzību
Veicināta pašvaldību sadarbība
Domes
ārkārtas situācijās.
priekšsēdētājs
Izpilddirektors
Veikti
preventīvie
pasākumi

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS
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ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

ārkārtas situāciju novēršanai.
Nodrošināts aprīkojums
gadījumiem.

plūdu

Sniegts
atbalsts
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju formējumiem.
R.24.2.

Zibens aizsardzības sistēmas un
uguns drošības sistēmas ierīkošana
pašvaldības ēkas

Ierīkota
zibens
un
uguns
aizsardzības sistēma pašvaldības
publiskajās ēkās.
Uzlabota
vietās.

drošība

2019-2025

ĪAPSN
Iestāžu vadītāji

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi

sabiedriskās

R.24.3.

Sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšana

R.24.4.

Pilsoniskās atbildības veicināšana

Noorganizētas apmācības civilajā
aizsardzībā.

R.24.5.

Darba
aizsardzības
nodrošināšana

Veikti pasākumi drošas un
veselībai nekaitīgas darba vides
izveidošanai nodarbinātajiem.

prasību

ĪAPSN
Pagastu pārvaldes

Ierīkotas novērošanas kameras
ciemu teritorijā.

Domes
priekšsēdētājs
Izpilddirektors
Darba drošības
speciālists

Pašvaldība
ES fondi

2019-2025

Pašvaldība

2019-2025

Pašvaldība

2019-2025

Pašvaldība

SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi
VTP10 Pašvaldības darbības uzlabošana
RV14 Pašvaldības pārvaldība

R.25.1.

Kapacitātes
pašvaldības

U24 Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldi un piedāvātos pakalpojumus
Katru
gadu
pašvaldības
JND
stiprināšana
darbiniekiem tiek sniegta iespēja
funkciju
Izpilddirektors
paaugstināt
profesionālo

ES fondi

29 |

NR.P.K.

Jēkabpils novada Attīstības programma 2019.-2025.
RĪCĪBAS PLĀNS

RĪCĪBAS
nodrošināšanai

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

kvalifikāciju.
Pilnveidota pašvaldības un to
struktūrvienību
infrastruktūra,
materiāli
tehniskā
bāze,
piemēram,
autotransporta
atjaunošana.
Izstrādāts
nākamā
perioda
Jēkabpils
novada
teritorijas
plānojums.

R.25.2.

R.25.3.

R.25.4.

Pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas
procesa
nepārtrauktības nodrošināšana un
esošo plānošanas dokumentu
īstenošana

Elektronisko
pakalpojumu
pieejamības uzlabošana un jaunu
pakalpojumu ieviešana

IT nodrošinājuma, pieejamības un
kvalitātes uzlabošana

Izstrādāta
nākamā
Jēkabpils
novada
programma.

perioda
attīstības

Izstrādātas
pašvaldības
kapitālsabiedrību vidēja termiņa
darbības stratēģijas SIA ”Rubeņu
aptieka”, SIA “Zasas aptieka”, SIA
“Rubenītis”.
Nodrošināta Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas
centra darbība.
Uzlaboti un
pakalpojumi.

paplašināti

Izpilddirektors
Teritoriālās
plānošasnas
speciālists
Kapitālsabiedrību
vadītāji

Izpilddirektors

2019-2025

ES fondi

2019-2025

e-

Izveidota jauna vai uzlabota esošā
IT infrastruktūra.
Pilnveidotas IT izmantošanas
iespējas (veiktas apmācības, u.c.).

Datorspeciālists

Pašvaldība

2019-2025

Valsts finansējums
Pašvaldība

Pašvaldība
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RĪCĪBAS

Pašvaldības pārvaldības sistēmas
un iestāžu darbības efektivitātes
uzlabošana

Jēkabpils novada tēla veidošana un
popularizēšana

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS

ATBILDĪGIE PAR

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

ĪSTENOŠANU

U25 Sekmēt iekšējo savstarpējo sadarbību un komunikāciju
Uzlabota pašvaldības pārvaldības
JND
sistēma un paaugstināta iestāžu
Izpilddirektors
darbības efektivitāte.
U26 Sekmēt ārējo sadarbību un komunikāciju
Izstrādāta
Jēkabpils
novada
mārketinga stratēģija.
Informācijas un
Sagatavoti
atpazīstamības
sabiedrisko
attiecību
veicinoši izdevumi.
speciālists
Katru gadu dažādots Jēkabpils
novada suvenīru klāsts.

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

2019-2025

2019-2025

Piemērotu partneru meklēšana un
sadarbības
uzlabošana
ar
esošajiem partneriem.
R.27.2.

Labās pieredzes prakses apgūšana
un ieviešana

Gada laikā noticis vismaz viens
labās
pieredzes
prakses
apgūšanas pasākums.

Domes
priekšsēdētājs
Izpilddirektors

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi

Realizēti starptautiski sadarbības
projekti dažādās jomās.
Attīstības plānošana mijiedarbībā
ar apkārtējām pašvaldībām
R.27.3.

Notikušas regulāras tikšanās ar
Sēlijas apvienības pašvaldībām un
ZPR.
Kopēju projektu ar kaimiņiem vai
citām
Latvijas
pašvaldībām
izstrāde un realizācija.

Domes
priekšsēdētājs
Izpilddirektors
Projektu speciālists

Pašvaldība
2019-2025

ES fondi
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RĪCĪBAS

PLĀNOTIE RĪCĪBU ĪSTENOŠANAS
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RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

VTP11 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritorijas attīstības veicināšana
RV15 Uzņēmējdarbības vide
U27 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbību atbalstošu jeb veicinošu infrastruktūru
R.28.1.

R.28.2.

R.29.1.

Nekustamo
īpašumu
iegāde
stratēģiski svarīgu pašvaldības
projektu realizācijai

Atkarībā
no
situācijas
un
nepieciešamības
iegādāti
nekustamie īpašumi.

Domes
priekšsēdētājs
JND

2019-2025

Pašvaldības
dalība
projektos,
uzņēmējdarbības infrastruktūras
uzlabošanai

Realizēti
projekti
par
uzņēmējdarbības infrastruktūras
izveidi un attīstību (ūdens un
kanalizācijas
tīkli,
ceļu
infrastruktūra,
pašvaldības
īpašumu nodošana uzņēmējiem,
u.c.).

Projektu speciālists
Pagastu pārvaldes

2019-2025

Uzņēmējdarbības motivēšana

U28 Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus jeb instrumentus
Organizēts biznesa ideju konkurss
“Atbalsts
uzņēmējdarbībai
Jēkabpils novadā”, uzlabojot
uzņēmējdarbības
konkursa
Atbildīgais speciālists
nolikumu (noteikumus utt.), lai
par uzņēmējdarbību
piesaistītu vairāk interesentus.
Lauku attīstības
Organizēta
atzinības
rakstu
konsultants
pasniegšana lauku uzņēmējiem.
Jaunatnes lietu
speciālists
Regulāra kopējo interešu ar
uzņēmējiem
apzināšana
un
risināšana,
sadarbība
ar
jauniešiem.

2019-2025

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība
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Nodarbināto
profesionālās
pilnveide.

R.29.2.

R.29.3.

Skolēnu vasaras darba veicināšana
Jēkabpils novadā

Sociālās
uzņēmējdarbības
un
brīvprātīgā darba popularizēšana
un attīstība Jēkabpils novadā

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

personu
kompetences

Veikta skolēnu vasaras darba
veicināšana – sadarbībā ar NVA
veikta skolēnu iesaiste vasaras
darbos pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās.
Sniegta informācija iedzīvotājiem
par sociālās uzņēmējdarbības
veidiem, uzsākšanu, iespējām.

Pagastu pārvaldes

Atbildīgais speciālists
par uzņēmējdarbību
Lauku attīstības
konsultants

2019-2025

2019-2025

Valsts finansējums
Pašvaldība

Pašvaldība

U29 Veicināt tūrisma nozares attīstību
Norāžu izvietošana pie objektiem
(informatīvās zīmes).
Izveidoti jauni un papildināti
esošie gida pakalpojumi.
R.30.1.

Jēkabpils
novada
tūrisma
informācijas uzlabošana un tūrisma
objektu
pieejamības
nodrošināšana

Dalība vietējās un starptautiskajās
tūrisma izstādēs un gadatirgos.
Ieviestas
mūsdienīgas
tehnoloģijas tūrisma informācijas
pieejamības veicināšanai.
2 gados vienu reizi tiek izdots
aktualizēts pašvaldības buklets
tūrisma
jomā
(popularizēti

Atbildīgais speciālists
par tūrismu
Pagastu pārvaldes
Privātpersonas

2019-2025

Pašvaldība
ES fondi
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Jēkabpils novada
mājražotāji).

RĪCĪBAS
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

INDIKATĪVIE FINANŠU
RESURSI UN AVOTI

amatnieki,

Īstenoti
projektā
“DaugavAbasMalas”
sniegtie
priekšlikumi ap Daugavu esošo
teritoriju ekonomiskā potenciāla
paplašināšanai, tūrisma aktivitāšu,
uzņēmējdarbības attīstības un
nodarbinātības veicināšanai veikta ūdenstūrisma pieturvietu
labiekārtošana un to marķēšana.
Tiek veikta regulāra tūrisma
informācijas
aktualizācija
pašvaldības mājas lapā.
Pārceltuvju
pār
Daugavu
popularizēšana,
iekļaujot
to
tūrisma maršrutu bukletos un
tūrisma produkta piedāvājumā.
R.30.2.

R.30.3.

Sadarbība
starp
Tūrisma
informācijas centriem, punktiem
un apkārtējiem novadiem

Tiek veikta regulāra informācijas
apmaiņa.

Jaunu tūrisma pakalpojumu un
produktu izveide un atbalstīšana

Atbalstīta
jaunu
pakalpojumu
un
ieviešana.

tūrisma
produktu

Atbildīgais speciālists
par tūrismu
Atbildīgais speciālists
par tūrismu
Projektu speciālists

2019-2025

2019-2025

Pašvaldība

Pašvaldība
ES fondi

