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PIELIKUMS  

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.2 , 13. punkts).  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Jēkabpils novada domes 24.09.2020. sēdes lēmumu Nr.299 (protokols Nr.15 , 14. punkts) 

N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

VTP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība, tās attīstība un pieejamības nodrošināšana 

1.  SAM 8.3.5.0 

Karjeras atbalsts 
vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs 

 139 388  - Eiropas 
Sociālais 

fonds 

139 388 

- - Nodrošināta 0,4 slodze 
karjeras konsultantam 
novada izglītības iestādēs– 
Ābeļu pamatskolā, Dignājas 
pamatskolā, Rubeņu 
pamatskolā un Zasas 
vidusskolā, karjeras 
pasākumu organizēšanai. 

2017. 2020. Izglītības 
pārvalde 

Valsts 
izglītības 
attīstības 
aģentūra 

2.  
SAM 8.3.2.2 
Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai 

5 63 055,59  - Eiropas 
Sociālais 

fonds 
63 055,59 

- - Mācību satura 
pilnveidošana, ārpusstundu 
pasākumu organizēšana 
Ābeļu pamatskolā, Dignājas 
pamatskolā, Rubeņu 
pamatskolā un Zasas 
vidusskolā. 

2017. 2021 

 

Izglītības 
pārvalde 

Valsts 
izglītības 
attīstības 
aģentūra 

3.  SAM 8.3.4.0 

Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai 

 72 907  Eiropas 
Sociālais 

fonds 

72 907 

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

2018. 2023. Izglītības 
pārvalde 

Izglītības 
kvalitātes 

valsts dienests 

4.  SAM 8.4.1. 

Nodarbināto personu 

 9,42 EUR 
par vienas 

- Eiropas 
Sociālais 

 Valsts budžets Nodrošinātas pieaugušo 
izglītības koordinatora 

2017. 2022. Pieaugušo 
izglītības 



N. 
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Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

profesionālās 
kompetences pilnveide  

mērķa 
grupas 

personas 
iesaisti 

fonds konsultācijas koordinators 

NVA 

5.  Iniciatīva “Latvijas 
skolas soma” 

2 5 418 - - - Valsts budžets 

5 418 

„Latvijas skolas soma” 
piešķirtais finansējums tiks 
izmantots kultūras un 
mākslas norišu, 
novadpētniecības un dabas 
objektu apmeklējumiem 
mācību procesa ietvaros, 
sedzot ieejas biļešu, dalības 
maksu, transporta 
pakalpojumu utt. Izmaksas; 
izglītības iestādēs 
notiekošo viesizrāžu un 
profesionālo radošo 
projektu, izrāžu, 
performanču, darbnīcu utt. 
norišu izmaksām. 

2018. 2021. Izglītības  
pārvalde 

 

6.  PI atbilstošas 
infrastruktūras izveide 
Zasas pagastā  

 200 000 200 000  -  Zasas pirmskolas iestādes 
telpu izveide atbilstoši vides 
pieejamības un higiēnas 
prasībām un rotaļu laukuma 
izbūve. 

2020 2021 Zasas 
vidusskola 

Zasas pagasta 
pārvalde 

ĪPASN 

7.  PI iestāžu 
infrastruktūras 
pilnveidošana 

 17 000 17 000    Veikta Dignājas PII 
infrastruktūras 
pilnveidošana (telpu 
kosmētiskais remonts, 

2020 2020 PI iestāžu 
vadītāji; 

Pagastu 
pārvaldes; 
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sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

rotaļlaukuma 
labiekārtošana  
papildināšana ar āra 
mēbelēm, žoga 
atjaunošana; Rubenes 
pagasta PII “Zelta sietiņš”  
infrastruktūras 
pilnveidošana 
(rotaļlaukuma teritorijas 
labiekārtošana, žoga, vārtu 
remonts; sanitārā mezgla, 
mazgājamās telpas 
remonts un 
labiekārtošana). 

ĪAPSN 

8.  Izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
pilnveidošana 

 35 000 35 000    Ābeļu pamatskolas 
pieguļošās teritorijas 
infrastruktūras 
pilnveidošana (stāvlaukuma 
pārbūve, apgaismojuma 
ierīkošana, piemiņas 
akmens uzstādīšana un tā 
teritorijas labiekārtošana, 
nožogojuma izveide). 

2020 2022 Ābeļu 
pamatskola 

Ābeļu pagasta 
pārvalde  

Zasas 
vidusskola 

Zasas pagasta 
pārvalde 

ĪAPSN 

9.  Izglītības iestāžu 
labiekārtošana 

 67500 67500 - - - Veikta Ābeļu pamatskolas 
telpu labiekārtošana 
(bēniņu remonts, 
elektroinstalācijas 
sakārtošana, sporta zāles 
jumta remonts); Rubeņu 

2020 2020 Izglītības 
iestādes 

ĪAPSN 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
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rādītāji 

Plānotais laika 
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sektors 

Citi finan-
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Projek-
ta 

uzsāk-
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datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

pamatskolas 1. stāva 
gaiteņa  un sanitāro telpu 
labiekārtošana; Zasas 
vidusskolas labiekārtošana 
(centrālās ieejas kāpņu 
remonts; internāta ēkai 
grīdu nomaiņa divām 
telpām, uzbrauktuves 
margu izveide personām ar 
kustību traucējumiem ; 
Zasas sporta zāles jumta 
remonts). 

10.  Skolu ēdināšanas telpu 
un aprīkojuma 
atjaunošana 

 50 000 50 000  -  Ēdināšanas telpu un 
aprīkojuma atjaunošana 

Zasas vidusskolā. 

2020  Zasas 
vidusskola 

Zasas pagasta 
pārvalde 

11.  Skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšana 

 75 000 75 000  -  Autobusa iegāde Ābeļu 
pamatskolas skolēnu 

pārvadājumu 
nodrošināšanai 

2020 2025 Izpilddirektors 

VTP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

12.  Kultūras iestāžu un 
teritoriju infrastruktūras 
un materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 

 98 200 98 200    Uzlabota infrastruktūra 
Ābeļu pagasta Tautas 
namam (izveidota jauna 
ieeja, nomainīti logi, 
izbūvēts celiņš); “Dunavas 
skola” ēkai (fasādes, ieejas 
uz bibliotēku (2.stāvs) 
remonts), Dignājas 
pagasta muzeja telpai 

2020 2021 

 

 

 

Ābeļu pagasta 
pārvalde  

 

Dunavas 
pagasta 
pārvalde 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 
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Privātais 
sektors 

Citi finan-
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ta 

uzsāk-
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datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

“Laipa”; Kalna pagasta 
Dubultu kultūras namam 
(griestu, katlu mājas un 
palīgtelpu remonts, 
kanalizācijas sistēmas 
pārbūve); Leimaņu Tautas 
namam (telpu kosmētiskais 
remonts, fasādes remonts, 
šūpoļu atjaunošana); 
Veikta infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana: Zasas 
kultūras namā (ventilācijas 
pārbūve, žalūzijas); ēkai 
“Rūme” (terase); Rubeņu 
kultūras namam (uzstādīti 
akustiskie paneļi), Zasas 
pagasta bibliotēkas 
abonementa telpai 
(remonts). 

Dignājas 
pagasta 
pārvalde 

Kalna  pagasta 
pārvalde 

 

Kultūras 
pārvalde 

 ĪAPSN 

13.  Vienotas kultūras 
iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
izveidošana 

 13 784 13 784    Iegādāts apskaņošanas 
komplekts  

2020 2021 Kultūras 
pārvalde 

14.  Rubeņu kapu vārtu 
restaurācija 

 10 000    Kultūras 
pieminekļu 

konservāci-jas 
un 

restaurācijas 
programma 

10 000 

Veikta Rubeņu kapu vārtu 
restaurācija. 

2020 2021 Rubenes 
pagasta 

pārvalde; 

Nacionālā 
Kultūras 

mantojuma 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 
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(sadarbības 
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Citi finan-
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Projek-
ta 
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datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

pārvalde 

VTP3 Veselīga dzīvesveida veicināšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība 

15.  Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses 
pieejamības uzlabošana 
Jēkabpils novada 
pašvaldībā (SAM9.2.4.) 

 61 374,00 - Eiropas 
Sociālais 

fonds 

52 167,90 

- Valsts budžets 

9 206,10 

Īstenotas  veselības 
veicināšanas plānā plānotās 
aktivitātes. 

2017. 2020. Sporta 
koordinators 

16.  Ģimenes ārsta prakses 
vietas telpu un 
aprīkojuma uzlabošana 
Leimaņu pagastā . 

 5000 5000    Nodrošinātas  atbilstošas  
telpas ģimenes ārsta 
praksei Leimaņu pagastā 
(veikts remonts 
pieņemšanas un procedūru 
telpās). 

2020 2020 Leimaņu 
pagasta 
pārvalde 

17.  Sporta infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils 
novadā 

 95 000 95 000  -  Zasas vidusskolas sporta 
laukuma pārbūve. 

2020 2020 Zasas 
vidusskola 

ĪAPSN 

VTP4 Kopienu izaugsme un pašiniciatīvu veicināšana 

18.  Nevalstiskā sektora un 
iedzīvotāju iniciatīvas 
grupu darbības atbalsts 

 30 000 30 000    Katru gadu noorganizēts 
novada NVO konkurss, 
sabiedrības  aktīvai iesaistei 
Jēkabpils novada pievilcīgas 
dzīves vides veidošanā un 
cilvēkresursu attīstībā. Pēc 
nepieciešamības 
nodrošināts līdzfinansējums 
tādu Jēkabpils novada 
iedzīvotāju, NVO, iniciatīvu 
grupu un citu konkursu 
projektu realizācijas 

2019 2021 Finanšu un 
ekonomikas 

nodaļa 
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N. 

p.k. 
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Papil-
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ta 

uzsāk-
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datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

nodrošinājumam, kas 
atbilst Attīstības 
programmas izvirzītajiem 
uzdevumiem un rīcībām, lai 
nodrošinātu vidēja termiņa 
prioritāšu sasniegšanu.  

Katru gadu sniegts atbalsts 
reliģiskajām organizācijām 
sakrālā mantojuma 
saglabāšanai. 

19.  Sabiedriskās līdzdalības 
iespēju ES palielināšana 

 30 000 6000 Programma 
Eiropa 

pilsoņiem 

24 000 

  Veikta sabiedrības iesaiste, 
aktivizēšana un izglītošana. 

2020. 2022 Pašvaldībai 
dalība kā 

partnerim 

VTP5 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

20.  Projekts “Atver sirdi 
Zemgalē” 

 
15000 

2019.g. 

1500 ESF 

13500 
  Zemgales reģiona VSAC 

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

2015. 2022. Sociālais 
dienests 

Vadošais 
partneris: 
Zemgales 

plānošanas 
reģions 

 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
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rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
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ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

21.  Sociālo dzīvokļu izveide   6 000 6 000    Izveidots sociālai s dzīvoklis 
Zasas pagastā Lauku ielā1-
13, veikts dzīvokļa 
kosmētiskais remonts 

2020 2020 Sociālais 
dienests 

 ĪAPSN 

VTP6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

22.  Satiksmes drošības 
uzlabošana ciemu 
teritorijās 

 180 500 180 500 

 

 

   Veikta apgaismojuma 
projektēšana un izbūve 
ciemu teritorijās (Ābeļu 
pagasta Lašu ciemā; 
Dunavas pagasta 
Sudrabkalna ciemā; 
Leimaņu pagasta Leimaņu 
ciemā; Zasas pagasta Liepu 
ciemā. Ietves atjaunošana  
un stāvlaukuma atbalsta 
sienas pārbūve Zasas 
ciemā. Veikta ceļu Veikala 
iela un Mārtiņa iela pārbūve 
Dignājas pagastā.  

2020 2022 Pagastu 
pārvaldes 

ĪAPSN 

23.  Pašvaldības ielu un ceļu 
infrastruktūras un 
segumu uzlabošana 

 983 670 815 000 

 

  168 670 Tiek īstenoti Jēkabpils 
novada autoceļu attīstības 
programmā plānotie ceļu 
un ielu  pārbūves un 
atjaunošanas projekti; Tiek 
veikta pašvaldības autoceļu 
Nr.7-7 Upespriekulāni-Ziedi 
(Kalna pagastā), Nr.4-1 
Rubeņi-Asare, Moču ielas 
(Rubenes pagastā), Nr.3-6 
Tālivaldes – Piesaules-

2020 2021 ĪAPSN 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

Krusts (Dunavas pagastā) 
seguma atjaunošana; 
Ozolu, Biržu, Smilgu, Lejas, 
Aldaunes ielu (Ābeļu 
pagasta Brodu ciemā), 
Lauku, Zaļās ielas (Zasas 
pagasta Zasas ciemā) 
segumu atjaunošana un 
uzlabošana (divkārtu 
virsmas apstrāde) 

VTP7 Mūsdienu prasībām atbilstošas inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu attīstība 

24.  Kanalizācijas 
nodrošināšana atbilstoši 
normatīvo aktu 
prasībām. 

 6448 

 

6448    Iztīrīti kanalizācijas dīķi 
Rubenes pagasta Slates 
ciemā 

2020 2021 Rubenes  
pagasta 
pārvalde 

ĪAPSN 

25.  Ūdensapgādes 
nodrošināšana atbilstoši 
normatīvo aktu 
prasībām 

 6 000 6 000    Nodrošināta ūdens 
kvalitāte Dunavas, Rubeņu, 
Slates, Zasas ciemā. 

2020 2020 Dunavas 
pagasta 
pārvalde  
Rubenes  
pagasta 
pārvalde 
Zasas pagasta 
pārvalde 

26.  Dignājas pagasta 
Vandānu ciema 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
nodrošināšana atbilstoši 
normatīvo aktu 
prasībām  

 45 000 45 000    Veikta ūdensapgādes un 
kanalizācijas iekārtu 
pārbūve 

2020 2021 Dignājas 
pagasta 
pārvalde 
 
ĪAPSN 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 
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(EUR) 
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(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

27.  Energoefektivitātes un 
siltumapgādes sistēmas 
uzlabošana 

 25 000 

 

25 000 

 

   Veikti elektroinstalācijas 
pretestības mērījumi. 

Nomainīts apkures katls 
Ābeļu pagastā. 

2020 2020 Pagastu 
pārvaldes 
 

28.  Dzīvojamā  fonda 
sakārtošana un 
uzturēšana 

 77 000 

 

77 000    Veikta dzīvojamā  fonda 
sakārtošana un 
uzturēšana (daudzdzīvokļu 
mājai "Veldres" jumta 
remonts, lodžiju 
kosmētiskais remonts; 
stāvvadu remonts, 
daudzdzīvokļu mājai 
"Vārpas"; ēkas “Zariņi” 
jumta, skursteņu remonts, 
noliktavas durvju nomaiņa 
Dignājas pagastā; 
siltummezgla izveide Ābeļu 
pagastā, Aldaunes ielā 2; 
dzīvojamo māju "Tūjas" un 
"Puteņi" pamatu 
siltināšana, pamatu 
aizsargapmales 
atjaunošana un atkritumu 
konteineru laukuma izveide 
dzīvojamai mājai 
"Akācijas", dzīvojamās 
mājas "Oši" kanalizācijas 
tīklu nomaiņa, 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
ēkas "Kļavas" ieejas mezgla 

2020 2021 Dignājas 
pagasta 
pārvalde;  

Ābeļu pagasta 
pārvalde;  

Dunavas 
pagasta 
pārvalde; 

Leimaņu 
pagasta 
pārvalde 

Kalna pagasta 
pārvalde 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

jumta konstrukcijas 
demontāža un izbūve 
Dunavas pagastā; 
nomainīts apkures katls 
Leimaņu pagasta Mežgales 
ciemā; ēkas “Mežvijas” 
remonts; daudzdzīvokļu  
mājas “Salnas” Kalna 
pagastā ūdensvada un 
kanalizācijas stāvvada 
remonts; dzīvokļa Vēsmas -
2 remonts Kalna pagasta 
Dubultu ciemā; 
daudzdzīvokļu mājas  Sila 
ielā 1 stāvvada nomaiņa  
Zasas pagastā; Mājas 
“Priednieki” remonts 
Rubenes pagastā 

 

 

 

 

 

 

 

Zasas pagasta 
pārvalde 

 

Rubenes  
pagasta 
pārvalde 

VTP8 Publiskās ārtelpas un infrastruktūras attīstība, vides un dabas aizsardzība 

29.  Aleksandra Grīna parka 
izveidošana par 
publiskas apskates un 
izklaides vietu 

 54 365,28 27 365,28 LEADER 

27 000 

- - Aleksandra Grīna parka  
Kalna pagastā atpūtas 
vietas infrastruktūras 
izveide 

2020. 2021. Kalna pagasta 
pārvalde 

ĪAPSN 

30.  Infrastruktūras  
uzlabošana  Zasas, 
Rubeņu parkā un 
Dunavas pagasta 
skvērā. 

 42 000 42 000    Veikta parka dīķu 
atjaunošana, celiņu seguma 
atjaunošana, , aktīvās 
atpūtas vietas 
labiekārtošana Zasas parkā; 
atjaunoti parka celiņi, 
apstādījumi, vides objekti 

  Zasas pagasta 
pārvalde 

ĪAPSN 

 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

Rubenes pagasta Rubeņu 
parkā; veikta skvēra 
teritorijas labiekārtošana 
Dunavas ciemā 

31.  Publiskās ārtelpas 
teritoriju labiekārtošana 
un parku ikdienas 
uzturēšana 

 16 000 16 000    Veikta inventāra iegāde 
teritoriju sakoptības 
nodrošināšanai. 

  Leimaņu 
pagasta 
pārvalde 

 Dunavas 
pagasta 
pārvalde   

32.  Degradēto teritoriju 
sakārtošana 

 10 000 10 000  - - Veikta degradēto teritoriju 
sakārtošana (veco ēku 
demontāža)  

2020 2022 Dunavas 
pagasta 
pārvalde   

Rubenes  
pagasta 
pārvalde 

33.  Teritoriju 
labiekārtošana pie 
publiskajiem ūdeņiem 

 40 000 

 

40 000    Veikta piekļuves vietu 
izveidošana un 
labiekārtošana pie 
publiskajiem ūdeņiem. 

2020 2023 ĪAPSN 

Pagastu 
pārvaldes 

34.  Kapsētu  infrastruktūras 
uzlabošana 

 4300 4300    Uzlabota kapsētu 
infrastruktūra Rubeņu 
kapos; Ļucānu kapos. 

2020 2020 Rubenes  
pagasta 
pārvalde 

VTP9 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

35.  Projekts “Pārrobežu 
sadarbības veicināšana 
aizsardzības un drošības 
jautājumos Latvijas-

 Projekta 
partnera  

49 913,20 

4991,32 Latvijas – 
Lietuvas-

Baltkrievijas 
pārrobežu 

- - Iegādāts aprīkojums 
brīvprātīgajiem 
ugunsdzēsējiem, 
pārvietojamais plosts, 

2019. 2021. ĪAPSN 

Partneri: 

Zemgales 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

Lietuvas-Baltkrievijas 
pārrobežā”  

(“The development of 
sustainable 
environmental 
managament system 
for risk prevention in 
Zemgale region and 
National park 
“Braslavskie ozera””) 

sadarbības 
programma 

2014.-
2020.g. 

44921,88 

 

pārvietojams ģenerators. plānošanas 
reģions 

Krustpils 
novada 

pašvaldība 

36.  Uguns drošības 
sistēmas ierīkošana 
pašvaldības ēkas 

 25 000 25 000    Veikta projektēšana un 
ierīkota  ugunsdrošības 
sistēma ( Rubenes kultūras 
namā, Kalna kultūras namā, 
Leimaņu Tautas namā). 

2020 2020 ĪAPSN 

Kultūras 
pārvalde 

37.  Sabiedriskās kārtības un 
drošības uzlabošana 
Ābeļu, Dignājas, 
Leimaņu, Rubenes, 
Kalna, Zasas pagastos. 

 6000 6000    Uzstādītas 
videonovērošanas kameras 
Ābeļu pagasta. Brodu 
ciemā; Ābeļu pamatskolas 
teritorijā, Dignājas pagasta. 
Vandānu ciemā, pie 
Dignājas pamatskolas, 
Rubenes pagasta. Rubeņu 
ciemā; izveidoti ātruma 
slāpētāji Ābeļu pagastā 
Ozolu ielā, Zasas pagastā 
Zaļajā ielā. 

2020 2022 Pagastu 
pārvaldes 

ĪAPSN 

VTP10 Pašvaldības darbības uzlabošana 

38.  Pašvaldības  10 000 10 000    Veikta Kalna un Zasas 2020 2020 Kalna pagasta 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

struktūrvienību 
infrastruktūras, 
materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana. 

pagasta klientu 
apkalpošanas speciālistu 
telpu labiekārtošana. 

pārvalde 

Zasas  pagasta 
pārvalde 

VTP11 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritorijas attīstības veicināšana 

39.  Biznesa ideju konkursa 
“Atbalsts 
uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā” 
organizēšana 

 x 8 000 - - - Organizēts biznesa ideju 
konkurss “Atbalsts 

uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā” aktivizējot 

Jēkabpils novada 
uzņēmējus. 

2020 2020 ĪAPSN 

Projektu vīzijas 

1. Kultūras infrastruktūras 
un kultūrvides attīstība  

 300 000  ES fondi -  Uzlabota kultūras namu 
infrastruktūra atjaunošana, 
uzlabojot kultūras nama 
akustiku. 

2025  Kultūras 
pārvalde 

2. Pašvaldības ēku  
infrastruktūras 
sakārtošana  

 800 000  ES fondi   - Dunavas skolas 3.stāvs;  

- Mežzemes skolas ēka, 
Kalna pagastā;  

-māja " Rasas"  Mežgalē, 
Leimaņu pagastā;  

- Sila iela 3 , Zasa, Zasas 
pagastā;  

- Rubeņu internāta ēka 
Rubenes pagastā. 

2023 2027 ĪAPSN 

3. Sociālo pakalpojumu 
klāsta paplašināšana 

 10 000  ES fondi  

LEADER 

  Higiēnas istabu izveide 
pagasta Zasas ciemā un 

2023  Sociālais 
dienests 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

Jēkabpils novadā 

 

Leimaņu pagasta Mežgales 
ciemā. 

4. Sociālo dzīvokļu izveide 
Jēkabpils novada 
Rubenes pagasta Slates 
ciemā 

 

 200 000  ES fondi  

 

  Sociālo dzīvokļu izveide 
Jēkabpils novada Rubenes 

pagasta Slates ciemā. 

2027  Sociālais 
dienests 

5. Stāvlaukuma pārbūve 
Zasas pagasta Zasas 
ciemā  

 150 000  ES fondi 

 

  Stāvlaukuma pārbūve 
Zasas pagasta Zasas ciemā 

2025  Zasas pagasta 
pārvalde 

6. Ielu apgaismojuma 
izbūve Jēkabpils novadu 
pagastu ciemos  

 400 000  ES fondi   Ielu apgaismojuma izbūve 
Zasas ciemā, Slates ciemā, 
Kaldabruņas ciemā, Brodu 

ciemā, Rubeņu ciemā. 

2021  ĪAPSN 

7. 
Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

pašvaldībās ēkās  

 
 

 

 

200 000 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

 ES fondi   Veikta energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldībās 

ēkās: 

– Pārvaldes ēka Dignājas 

pagastā  

- Ābeļu pagasta Brodu 

ciema katlu mājas pārbūve; 

- Zasas pagasta Zasas ciema 

katlu mājas pārbūve; 

- Leimaņu pagasta Mežgales 

ciema siltumtrases, 

kanalizācijas un katlu mājas 

pārbūve; 

2021 2027 ĪAPSN 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

200 000 

 

 

 

200 000 

- Zasas pagasta Zasas ciema 

pašvaldības ēku 

siltumtrases atjaunošana. 

8. Pašvaldības dzīvojamā 
fonda sakārtošana  

 5 00 000  ES fondi   Dzīvojamā fonda 
sakārtošana novada 

teritorijā. 

2024  ĪAPSN 

9. Ūdensnoteku un 
meliorācijas sistēmu 
sakārtošana ciemu 
teritorijās  

 800 000  ES fondi   Ābeļu pagasta Brodu 
ciema, dārzkopības 

sabiedrību "Veselība" un 
"Liesma", Leimaņu pagasta 

Mežgales ciema, Kalna 
pagasta Dubultu ciema, 

Zasas pagasta Zasas ciema, 
Dunavas pagasta Dunavas 

ciema, Rubenes pagasta 
Rubeņu ciema ūdensnoteku 

un meliorācijas sistēmu 
sakārtošana 

2026  ĪAPSN 

10. Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils novada 
Rubenes pagastā  

 200 000  ERAF   Veikta stāvlaukuma 
pārbūve Rubenes pagasta 

Rubeņu ciemā. 

2023 2025 Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

ĪAPSN 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

11. Infrastruktūras  
izveidošana 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai Jēkabpils 
novada Zasas pagastā 

 

 500 000  ERAF   Veikta elektrības 
pieslēguma, kanalizācijas, 

ūdensvada un stāvlaukuma 
izbūve. 

2024 2026 Zasas pagasta 
pārvalde 

ĪAPSN 

12. Infrastruktūras izveide 
uzņēmējdarbības 
veikšanai 

 

 1 200 000  ERAF   Veikta ēkas pārbūve 
Rubeņos, Rubenes pagastā 
un ēkas pārbūve Mežgalē, 

Leimaņu pagastā. 

2024 2026 ĪAPSN 

13. Infrastruktūras izveide 
friziera pakalpojuma 
sniegšanai 

 30 000  ERAF   Veikts telpu remonts un 
pamatlīdzekļu iegāde 

frizētavas izveidei. 

2022 2023 ĪAPSN 

14. Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils novada Zasas 
pagastā 

 300 000  ERAF   Veikta Zasas ciema Sila 
ielas posma un pieguļošās 

teritorijas sakārtošana 
uzņēmējdarbības attīstībai. 

2022 2025 Zasas pagasta 
pārvalde 

 ĪAPSN 

15. Jēkabpils novada grants 
ceļu pārbūve vai 
uzlabošana 

 300 000 

 

600 000 

 

600 000 

 

400 000 

 ES fondi   Ābeļu pagasta ceļa  Brodi - 
Luksti pārbūve 

Dignājas pagasta ceļu 
Dignāja - Krustceles, 

Dignājas kapi - Lauciņi 
pārbūve 

Rubenes pagasta ceļu 
Bokāni - Dronkas, 

Bērzkrogs - Stagari pārbūve 

2021 2025 ĪAPSN 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

 

700 000 

 

 

100 000 

 

700 000 

 

 

 

500 000 

 

150 000 

 

150 000 

Leimaņu pagasta ceļu Kalēji 
- Šķērstāni, Skrīveri - Dodeļi 

pārbūve 

Zasas pagasta ceļa Zasa-
Ģērķāni  dubultās virsmas 

apstrāde 

Kalna pagasta ceļa 
Upespriekulāni - Ziedi 

pārbūve 

Dunavas pagasta ceļu 
Dunava-Līči-Strazdiņi, 

Tālivaldes-Piesaules-krusts, 
Robežas-Skudru kapi-Līči 

pārbūve 

Zasas pagasta ceļa 
Krustceles-Dignāja , Zasa - 

Mūrieši pārbūve 

Kalna pagasta ceļu Akoti-
Magones, Vēsmas-

Ūdenstornis Dubultu ciemā 
pārbūve 

Kalna pagasta ceļu 
Kalnbirzes-Gobas, Niedrīši-
Kalnbirzes, Pīlādži-Ošāres, 

Atvari-Niedrīši  Vidsalas 
ciemā pārbūve 

16. Pašvaldības ielu 
tehniskā stāvokļa un 

  

400 000 

 ES fondi   Ābeļu pagasta Brodu ciema 
Ozolu, Biržu, Smilgu un 

2021 2027 ĪAPSN  
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

satiksmes drošības 
uzlabošana 

 

50 000 

 

 

400 000 

 

 

400 000 

 

250 000 

 

300 000 

 

500 000 

Lejas ielu pārbūve. 

Dignājas pagasta Vandānu 
ciema Mārtiņu ielas 

pārbūve 

Rubenes pagasta Rubeņu 
ciema Moču un Kaimiņu 

ielu pārbūve, Slates ciema 
Skolas un Jaunās ielu 
pārbūve, Kaldabruņas 

ciema Kalna ielas pārbūve 

Zasas pagasta Sila, Zaļās, 
Lauku ielas pārbūve 

Leimaņu pagasta Mežgales 
ciema ielu un ceļu  pārbūve 

Gājēju celiņu izbūve Ābeļu 
pagasta Brodu ciemā un 

Dignājas pagastā 

Gājēju celiņu izbūve 'līdz 
Ābeļu pamatskolai Ābeļu 

pagastā 

17. Mūsdienu prasībām 
atbilstošas 
inženierinfrastruktūras 
attīstība Jēkabpils 
novadā 

 100 000 

 

300 000 

 

100 000 

 

 ES fondi   Rubenes pagasta Slates 
ciema attīrīšanas iekārtu 

pārbūve. 

Zasas pagasta Zasas ciema 
kanalizācijas sistēmas 

paplašināšana. 

Vidsalas ciema 
ūdensapgādes un 

2022 2027 ĪAPSN 



N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

100 000 
kanalizācijas sistēmas  

pārbūves turpināšana.  

Dubultu ciema 
ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 
pārbūves  turpināšana. 

18. Dzīvojamo māju 
siltināšana 

   ES fondi   Daudzdzīvokļu māju 
siltināšana. 

2021 2027 ĪAPSN 

19. SAM 4.2.2. 

Energoefe4.2.ktivitātes 
paaugstināšana un 
atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana pašvaldību 
publiskajā infrastruktūrā  

 300 000 45 000 255 000 

ERAF 

- - Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldībās 

ēkās – Sociālās aprūpes 
centrs “Mežvijas”, Mežgale, 

Leimaņu pag.; 

Ambulance – aptieka, 
“Ambulance – Aptieka”, 

Zasa, Zasas pagasts 

   

20. 
Publiskās telpas un 

infrastruktūras attīstība 

Jēkabpils novada 

teritorijā 

 20 000 2000 LEADER 

18 000 

 

- - Kalna pagasta Dubultu 

ciema teritorijas 

labiekārtošana. 

  Kalna pagasta 

pārvalde 

21. 
Reģiona ūdenstilpju un 

ūdensteču sakopšanas 

darbi 

   Pārrobežu 

sadarbības 

programma 

  Zasas upes dīķu sistēmas un 

krastu tīrīšana. 

2020 2021 Zasas pagasta 

pārvalde 

Zemgales 

plānošanas 

reģions 

22. 
Teritorijas 

labiekārtošana pie 

publiskajiem ūdeņiem 

 
100 000 

 

 ES fondi   Teritorijas labiekārtošana 
pie Leimaņu pagasta 

Skrīveru ezera. 

2021 2023 ĪAPSN 
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N. 

p.k. 

Projekta nosaukums 
 

Papil-
dīnātība ar 

citiem 
projektiem 

 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie par 

investīciju 
projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības budžets ES fondu 
finansēju-

ms 

 

Privātais 
sektors 

Citi finan-
sējuma avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

250 000 

 

 

100 000 

 

300 000 

 

200 000 

 
 

Zasas parka  infrastruktūras 
labiekārtošana Zasas 

pagastā. 
Teritorijas labiekārtošana 

pie Kalna pagasta Bancānu 
ezera. 

Rubenes pagasta Rubeņu 
parka teritorijas 
labiekārtošana.  
Piekļuves vietu 

labiekārtošana pie 
Daugavas Dunavas pagastā 

un Ābeļu pagastā.. 

23. 
Dabas tūrisma 

infrastruktūras attīstība 

dabas liegumā "Eglone" 

 
 

 ES fondi   
Veikta laipu izveide, tiltiņa 

izbūve. 

2024  ĪAPSN 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Vanags 


