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PIELIKUMS Nr.1 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr.1, 2. punkts).  

N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

 161 304  - Eiropas 
Sociālais 

fonds 

161 304 

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

2017. 2021. 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.  9,42 EUR par - Eiropas  Valsts Nodrošinātas pieaugušo 2017. 2022. Pieaugušo 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 
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dinātība ar 
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partneri) 

Pašvaldības 
budžets 

ES fondu 
finansēju-

ms 
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Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

Nodarbināto personu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveide  

vienas mērķa 
grupas personas 

iesaisti 

Sociālais 
fonds 

budžets izglītības koordinatora 
konsultācijas 

izglītības 
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 

 



3 

N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
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Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

6.  Erasmus + “The 
Knowledge of 
Languages – a World 
without Borders”, nr. 
2020-1-LV01-KA201-
077558 

 109  912 - 30 475,00 

(109 
912,00) 

  
Notikušas trīs 
starpvalstu projektu 
sanāksmes (Čehija, 
Turcija, Norvēģija). 
Intelektuālie rezultāti: 
metodiskais materiāls 
svešvalodu apguvei; 
digitālā vietne "Early 
Age Language Teaching 
Website". 
Rezultātu izplatīšanas 
pasākumi (Latvija, 
Turcija). 
Notikuši divi mācību 
pasākumi pedagogiem 
(Rumānija, Latvija). 

2021. 2022. Zasas 
vidusskola 

7.  Erasmus + 
Empowering Adult 
Training in Rural Areas 
Through -Outdoor 
Training Activities 

 17 481  17 481   
Iegūti astoņi 
starptautiski partneri. 
Apgūtas neformālas 
brīvdabas izglītības 
formas. Atrasti veidi, kā 
motivēt un palielināt 
pieaugušo izglītojamo 
skaitu, kuri dzīvo lauku 
teritorijās, nelabvēlīgā 
vidē. 

2021. 2023. Projektu 
speciālists 
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cijas 

ilgums 

8.  Izglītības iestāžu 
materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana un 
modernizācija 

 113 000 113 000    
Uzlabota un 
modernizēta skolu un 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu (PII) materiāli 
tehniskā bāze, t.sk 
internets, papildināts un 
modernizēts aprīkojums: 
Ābeļu pamatskolā, 
Dignājas pamatskolā, 
Rubeņu pamatskolā un 
Zasas vidusskolā. 

2021. 2021. Ābeļu, 
Dignājas, 
Rubeņu 

pamatskola, 
Zasas 

vidusskola 

Pagastu 
pārvaldes 

 

9.  Izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
pilnveidošana. 

 108 500 

 

108 500 

 

- - - 
Veikta Ābeļu 
pamatskolas atsevišķu 
telpu atjaunošana, vecās 
skolas ēkas jumta 
nomaiņa; Veikta 
Dignājas pamatskolas 
atsevišķu telpu 
atjaunošana, rotaļu 
laukuma labiekārtošana, 
skolas ārdurvju 
nomaiņa; "Zelta sietiņš" 
telpu atjaunošana un 
rotaļu un mācību āra 
teritorijas 
labiekārtošana, žoga 
atjaunošana, Rubeņu 
pamatskolas cokola 
apdares atjaunošana, 
telpu atjaunošana, 
rotaļu laukuma izveide 

2021. 2022. Izglītības 
iestādes 

ĪAPSN 
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Projek-
ta 
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cijas 
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pie pamatskolas; Zasas 
vidusskolas telpu 
atjaunošana: sporta 
zāles telpu atjaunošana, 
saimniecības ēkas 
atjaunošana; Zasas 
Mākslas skolas telpu 
atjaunošana. 

10.  Pirmsskolas izglītības 
iestāžu atbilstošas 
infrastruktūras izveide  

 324 900 324 900    
Multifunkcionālas, 
izzinošas, drošas rotaļu 
un mācību āra teritorijas 
izveide individuālām 
bērnu mācīšanas 
vajadzībām pie Zasas 
vidusskolas Zasas 
pagastā un PII Zelta 
Sietiņš Rubenes 
pagastā. 

2020. 2022. Rubeņu 
pamatskola,
Zasas 
vidusskola 

Rubenes un 
Zasas 
pagastu 
pārvaldes 

11.  Skolu ēdināšanas telpu 
un aprīkojuma 
atjaunošana 

 27 000 27 700  -  
Ēdināšanas telpu un 
aprīkojuma atjaunošana 
Zasas vidusskolā. 

2021. 2021. 
Zasas 
vidusskola 
Zasas 
pagasta 
pārvalde 

VTP2 Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība 

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

 96 800 96 800    
Uzlabota infrastruktūra 
Ābeļu pagasta Tautas 
namam (kosmētiskais 
remonts); Bibliotēkas 
telpu atjaunošana, 
"Dunavas skola", 
Dunavas pagastā; 

2021. 2022. 

 

Ābeļu 
pagasta 
pārvalde  

Dunavas 
pagasta 
pārvalde 
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Papil-
dinātība ar 
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datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

Dzegas un notekas 
atjaunošana, katlu mājas 
remonts, uzstādīta 
nojume Kalna pagasta 
kultūras namā "Zītari”; 
Iegādāta mobilā 
skatuve, telts brīvdabas 
pasākumiem Leimaņu 
tautas namam; Uzlabota 
infrastruktūra un 
materiāltehniskā bāze 
Rubeņu kultūras namā 
(uzstādīti akustiskie 
paneļi, veikta katlu 
mājas telpu 
atjaunošana), Zasas 
kultūras namā veikta 
atsevišķu telpu 
atjaunošana; Iegādāts 
tehniskais aprīkojums; 
Veikta Sēlijas Prasmju 
muzeja pagraba ieejas 
un terases atjaunošana. 

Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

Kultūras 
pārvalde 

ĪAPSN 

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

 38 000 38 000    
Veikta inventāra iegāde 
teritoriju sakoptības 
nodrošināšanai Ābeļu un 
Dignājas pagastā; 
Uzlabota infrastruktūra 
brīvdabas estrādē 
Dignājas pagastā, 
labiekārtoti un sakārtoti 

2021 2021 Kultūras 
pārvalde 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
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(EUR) 
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Projekta plānotie 
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(sadarbības 
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Pašvaldības 
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ES fondu 
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ms 

Privātais 
sektors 

Citi 
finan-

sējuma 
avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

kultūrvides objekti 
Leimaņu pagastā; 
izveidots bērnu spēļu un 
atpūtas laukums pie 
ēkas “Dunavas skola”; 
veikta Rubeņu parka 
strūklakas atjaunošana. 

14.  Kultūras pieminekļu 
apsaimniekošana un 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana. 

 10 700 10 700    Rubeņu kapu ieejas 
vārtu ar skulpturāliem 
tēliem konservācijas 

restaurācijas darbi 
(II kārta). 

2021 2022 Rubenes 
pagasta 

pārvalde; 

Nacionālā 
Kultūras 

mantojuma 
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.) 

 103 038 - Eiropas 
Sociālais 

fonds 

87 582,30 

- Valsts 
budžets 

15 455,7
0 

Īstenotas  veselības 
veicināšanas plānā 
plānotās aktivitātes. 

2017. 2021 Projektu 
speciālists 

16.  Ģimenes ārstu prakšu 
vietu, telpu un 
aprīkojuma 
uzlabošana. 

 5700 5700    Uzlabotas ārstu prakses 
vietas: veikta teritorijas 
žoga nomaiņa Rubeņos; 
nodrošinātas atbilstošas 
telpas - apkure ģimenes 
ārsta praksei Slatē, 
Rubenes pagastā. 

2021 2021 Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

17.  Sporta infrastruktūras  5100 455 LEADER   Uzstādīts āra 2021 2022 Zasas 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa 

(EUR) 

Finanšu instruments, (EUR vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais laika 
posms Atbildīgie 

par 
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projektu 

(sadarbības 
partneri) 

Pašvaldības 
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ES fondu 
finansēju-

ms 

Privātais 
sektors 

Citi 
finan-

sējuma 
avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

attīstība Jēkabpils 
novadā 

4549,60 
daudzfunkcionālais 
vingrošanas komplekss 
Zasas vidusskolas sporta 
laukumā. 

vidusskola 

ĪAPSN 

VTP4 Kopienu izaugsme un pašiniciatīvu veicināšana 

18.  Nevalstiskā sektora un 
iedzīvotāju iniciatīvas 
grupu darbības atbalsts 

 27 000 27 000    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 
nodrošinājumam, kas 
atbilst Attīstības 
programmas 
izvirzītajiem 
uzdevumiem un rīcībām, 
lai nodrošinātu vidēja 
termiņa prioritāšu 
sasniegšanu. Katru gadu 
sniegts atbalsts 
reliģiskajām 

2021 2025 Finanšu un 
ekonomikas 

nodaļa 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība ar 

citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
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(EUR) 
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ms 
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sektors 

Citi 
finan-

sējuma 
avoti 

Projek-
ta 

uzsāk-
šanas 

datums 

Projek-
ta 

realizā-
cijas 

ilgums 

organizācijām sakrālā 
mantojuma 
saglabāšanai. 

19.  Iedzīvotāju iniciatīvas 
konkurss publiskās 
teritorijas 
labiekārtošanai 
Jēkabpils novadā. 

 3000 3000    Noteikta un realizēta 
labākā iedzīvotāju ideja 
publiskās teritorijas 
labiekārtošanā. 

2021 2021  

20.  Sabiedriskās 
līdzdalības iespēju ES 
palielināšana. Projekts 
“European Youth 
initiative "We are the 
future of Europa" 

 20 000 8000 Programma 
Eiropa 

pilsoņiem 

12 000 

  Sabiedrības 
demokrātiska 
iesaistīšanās un 
pilsoniskā līdzdalība, 
realizēts pasākums - 
pilsētu sadraudzība. 

2020. 2022 Pašvaldība – 
vadošais 
partneris 

VTP5 Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, pakalpojumu daudzveidība 

21.  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 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

22.  Sociālo dzīvokļu 
izveide 

 
6800 6800  

  Izveidots sociālais 
dzīvoklis Zasas pagastā 
Lauku ielā1-14, veikts 
dzīvokļa kosmētiskais 
remonts. 

2021 2021 Sociālais 

dienests 

ĪAPSN 

23.  Pašvaldības īres 
dzīvokļu izveidošana, 
pārbūve vai 
pielāgošana. 

 700 000 700 000    Veikta pašvaldības īres 
dzīvokļu izveidošana, 
veicot esošo pašvaldības 
ēku Liepas 9 un Liepas 
11 pārbūvi un 
atjaunošanu Zasas 
pagastā. 

2021 2022  ĪAPSN 

Zasas 
pagasta 
pārvalde 

VTP6 Iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana 

24.  Satiksmes drošības 
uzlabošana ciemu 
teritorijās, viedo 
tehnoloģiju ieviešana 
un videi draudzīgu 
risinājumu ieviešana 
transporta sistēmā. 

 142 600 

 

142 600   20 000 Veikta apgaismojuma 
projektēšana un izbūve 
ciemu teritorijās: 
Dignājas pagasta 
Vandānu ciemā, 
Rubenes pagasta 
Rubeņu un Slates 
ciemos. Veikta ietves 
atjaunošana Zasas 
ciemā. Ierīkotas 
elektroauto publiskās 
uzlādes vietas. 

2021 2022 Pagastu 
pārvaldes 

ĪAPSN 

25.  Pašvaldības ielu un ceļu 
infrastruktūras un 
segumu uzlabošana 

 760 667 344 638 

(aizņēmums) 

 

  416 029 Projektu ekonomisko un 
sociālo seku 
mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar 

2020. 2025. ĪAPSN 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

Covid-19 izplatību 
realizācija: Ceļa Nr.7-7 
Upespriekulāni-Ziedi 
(Kalna pagastā) posma 
atjaunošana un asfalta 
ieklāšana, ceļa Nr.4-1 
Rubeņi-Asare posma un 
Moču ielas (Rubenes 
pagastā) seguma 
atjaunošana un divkārtu 
virsmas apstrāde. 

Tiek īstenoti Jēkabpils 
novada autoceļu 
attīstības programmā 
plānotie ceļu un ielu  
pārbūves un 
atjaunošanas projekti: 
Nr.3-6 Tālivaldes – 
Piesaules-Krusts 
(Dunavas pag.) seguma 
atjaunošana, Nr.1-15 
Ceļinieki-Lapsas 
atjaunošana (Ābeļu 
pag.); Nr.5-11 Zasa-
Mūrieši atjaunošana 
(Zasas pag.) Nr. 7-13 
Kalnbirzes – Gobas 
atjaunošana, ceļa Bullīši 
atjaunošana Vidsalas 
ciemā, Nr. 7-12 Atvari-
Ūdenāni atjaunošana 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

(Kalna pag.), Nr. 6-27 
Āres-Vāgāni 
atjaunošana Leimaņu 
pag.); 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 

26.  Kanalizācijas 
nodrošināšana 
atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

 8700 

 

8700    Veikta kanalizācijas aku 
pārbūve pie attīrīšanas 
iekārtām Vandānos, 
Dignājas pagastā; 
Attīrīšanas iekārtu 
sakārtošana atbilstoši 
prasībām Dignājas, 
Dunavas, Leimaņu, 
Kalna un Zasas pagastā. 

2021. 2021. Pagastu 
pārvaldes 

ĪAPSN 

27.  Ūdensapgādes 
nodrošināšana 
atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām 

 15 300 15 300    Nodrošināta ūdens 
kvalitāte Vandānu ciemā 
Dignājas pagastā; 
Dunavas pagastā, 
Leimaņu pagastā; 
Rubeņu, Slates ciemos 
Rubenes pagastā, Zasas 
pagasta Zasas ciemā. 

2021. 2021. Pagastu 
pārvaldes  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

28.  Energoefektivitātes un 
siltumapgādes 
sistēmas uzlabošana. 

 430 000 430 000     
Veikti elektroinstalācijas 
pretestības mērījumi. 
Ieviesti 
energoefektivitātes 
pasākumi pašvaldības 
ēkās: ēkas norobežojošo 
konstrukciju siltināšana 
sociālās aprūpes namā 
Mežvijas, Mežglē, 
Leimaņu pagastā, ēkas 
Zaļā iela 10, Zasā, Zasas 
pagastā norobežojošo 
konstrukciju siltināšana 
un ventilācijas sistēmas 
izveide; ēkas “Vārpas” 
siltināšana Dignājas 
pagastā. 

2021. 2022. Pagastu 
pārvaldes 
 

29.  Dzīvojamā fonda 
sakārtošana un 
uzturēšana 

 260 600 250 600    Veikta jumta seguma 
maiņa un kāpņu telpas 
krāsošana 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai 
Aldaunes ielā 3, jumta 
seguma maiņa 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai 
Aldaunes ielā 5, Brodu 
ciemā un mājai "Sili”, 
Laši, Ābeļu pagastā. 
Dignājas pagastā veikta 
daudzdzīvokļu mājas 

2021. 2022. Pagastu 
pārvaldes; 

ĪAPSN 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

"Veldres” kāpņu telpas 
un ieejas atjaunošana, 
lodžiju kosmētiskais 
remonts, jumta 
remonts, mājas "Vārpas" 
lodžiju kosmētiskais 
remonts, ēkas “Zariņi” 
telpu atjaunošana, ēkas 
“Kamenes” kurtuves 
telpas remonts, ēkas 
"Dignājas mazā skola" 
telpu remonts. Dunavas 
pagastā veikta mājas 
"Daugavas" jumta 
seguma maiņa, mājai 
“Puteņi” kāpņu telpas 
apgaismojuma 
sakārtošana, 
mājai ”Tūjas” ieejas 
atjaunošana, stāvvadu 
sakārtošana mājā ”Oši”, 
mājām “Kļavas”, 
“Kastaņi” vairogu 
remonts, telpu 
atjaunošana ēkā "Katlu 
māja”. Veikts Kalna 
pagasta Doktorāta telpu 
remonts, saimniecības 
ēkas jumta atjaunošana 
un grīdu betonēšana, 
daudzdzīvokļu māju 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

“Vēsmas”, “Salnas” un 
Vaivari” kāpņu telpu 
remonts Dubultu ciemā. 
Veikts daudzdzīvokļu 
mājas un saimniecības 
ēku remonts Leimaņu 
pagasta daudzīvokļu 
mājai Ērmītes. Veikta 
daudzdzīvokļu māju 
kāpņu telpu atjaunošana 
Liepu gatve 3, Liepu 
gatve 5 , sabiedriskā 
centra durvju 
nomaiņa ,krāšņu 
pārbūve Slatē, Rubenes 
pagastā. Zasas pagastā 
veikta kāpņu telpas 
atjaunošana Zaļā iela 7 , 
sanitārā mezgla telpu 
atjaunošana Zaļā ielā 6, 
pamatu aizsargapmales 
atjaunošana Zaļā iela 10, 
veikts katlumājas jumta 
un fasādes remonts. 

30.  Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
pagalmu, piegulošo 
teritoriju 
labiekārtošana. 

 46 600 46 600    Veikta bērnu rotaļu 
laukuma labiekārtošana 
pie daudzdzīvokļu 
mājām Ābeļu pagastā; 
Dunavas pagasta 
Dunavas ciemā veikta 
bērnu laukuma 

2021. 2022.  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

ierīkošana teritorijā pie 
daudzdzīvokļu mājām, 
malkas laukuma izbūve 
un teritorijas 
labiekārtošana pie 
Dunavas katlu mājas; 
Zasas pagastā veikta 
bērnu laukuma 
ierīkošana pie 
daudzdzīvokļu mājām 
Lauku iela 1 un Sila 
iela 3, veikta pelnu 
savākšanas laukuma 
izbūve un laukumu 
izbūve sadzīves 
atkritumu savākšanas 
vietās Zasas ciemā. 

VTP8 Publiskās ārtelpas un infrastruktūras attīstība, vides un dabas aizsardzība 

31.  Parku infrastruktūras 
uzlabošana Grīna parkā  
Zasas, Rubeņu parkā 
un Dunavas pagasta 
skvērā, projektu 
(plānu) izstrāde. 

 117 500 117 500 

 

   Veikta infrastruktūras 
pilnveidošana A. Grīna 
parkā (stendi, soliņi, 
apzaļumošana); Vides 
objekta uzstādīšana 
simtgades skvērā 
Dunavas ciemā; Veikta 
Rubeņu parka 
labiekārtošana (lapene, 
galds, laipiņa, āra 
trenažieri, āra tualetes 
atjaunošana, u. c), 
inventāra iegāde parka 

2021. 2022. Kalna 
pagasta 
pārvalde 

Dunavas 
pagasta 
pārvalde 

Rubenes 
pagasta 
pārvalde  

Zasas 
pagasta 
pārvalde 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

teritorijas sakoptības 
nodrošināšanai; Zasas 
parkā veikta parka tiltiņu 
izveide, celiņu 
atjaunošana, norāžu 
izgatavošana, skatu 
platformas izveide, 
bērnu laukuma 
ierīkošana, ilggadīgo 
stādījumu veidošana. 
Veikta Zasas muižas 
parka pārvaldības plāna 
izstrāde: topogrāfiskais 
plāns, ainavu 
tematiskais plāns, 
dendroloģiskā 
inventarizācija un koku 
stāvokļa vispārējais 
novērtējums. 

ĪAPSN 

 

32.  Teritoriju 
labiekārtošana pie 
publiskajiem ūdeņiem 

 21 244 10 074 LEADER 

11 170 

  Veikta piekļuves vietu 
izveidošana un 
labiekārtošana pie 
publiskajiem ūdeņiem: 
pie Daugavas Dignājas 
pagastā, Dunavas 
pagastā pie “Plostnieku 
akmens, pie Bancānu 
ezera Kalna pagastā. 

2021. 2023. Pagastu 
pārvaldes 

 ĪAPSN 

 

33.  Ūdensnoteku un 
meliorācijas sistēmu 

 6100 6100    Meliorācijas sistēmas 
sakārtošana objektā 

2021. 2021. Dunavas 
pagasta 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

sakārtošana ciemu 
teritorijās 

“Dunavas skola” pārvalde 

34.  Kapsētu  
infrastruktūras 
uzlabošana 

 12 700 12 700    Uzlabota kapsētu 
infrastruktūra: Dunavas 
pagasta Daugavas kapos 
– izzāģēti bīstamie koki, 
uzstādīts žogs, veikti citi 
labiekārtošanas darbi; 
veikts Leimaņu kapu 
kapličas remonts; Kalna 
pagasta Ērgļu kapsētā 
vārtu un jumta seguma 
atjaunošana, Ķiocu kapu 
pieejamības uzlabošana-
stāvlaukuma 
sakārtošana; veikta 
Rubenes pagasta 
Ezerpurva kapu vārtu un 
jumta maiņa. 

2021. 2021. Dunavas 
pagasta 
pārvalde 

35.  Degradēto teritoriju 
sakārtošana 

 13 600 3 600 

 

 - 10 000 Veikta degradēto 
teritoriju sakārtošana 
(veco ēku demontāža 
Dunavas pagastā); 1 ha 
degradētās teritorijas 
sakopšana un vecās 
katlu mājas nojaukšana 
Dignājas pagastā;  

2021. 2022. Dignājas 
Dunavas 
pagasta 
pārvalde 

VTP9 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 

36.  Projekts “Ilgtspējīgas 
vides pārvaldības 

 Projekta partnera  
49 913,20 

4991,32 Latvijas – 
Lietuvas-

- - Iegādāts aprīkojums 
brīvprātīgajiem 

2019. 2021. ĪAPSN 
Partneri: 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

sistēmas attīstība 
Zemgales reģiona 
dabas teritorijās un 
Braslavas nacionālajā 
dabas parkā”  
(“The development of 
sustainable 
environmental 
managament system 
for risk prevention in 
Zemgale region and 
National park 
“Braslavskie ozera””) 

Baltkrievijas 
pārrobežu 
sadarbības 

programma 
2014.-

2020.g. 
44921,88 

 

ugunsdzēsējiem, 
pārvietojamais plosts, 
pārvietojams 
ģenerators. Izveidoti 3 
informatīvie stendi 
(Ābeļu, Dignājas , 
Dunavas pagastos). 

Zemgales 
plānošanas 

reģions 
Krustpils 
novada 

pašvaldība 

37.  Sabiedriskās kārtības 
un drošības uzlabošana 
pagastos. 

 5000 5000    Izveidoti ātruma 
slāpētāji Ābeļu pagastā 
Ozolu ielā, Zasas 
pagastā Zaļajā ielā. 

2021. 2022. Pagastu 
pārvaldes 

ĪAPSN 

VTP10 Pašvaldības darbības uzlabošana 

38.  Pašvaldības 
struktūrvienību 
infrastruktūras, 
materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana. 

 7900 7000   900 Veikta klientu 
apkalpošanas speciālistu 
telpu labiekārtošana, 
materiāltehniskas bāzes 
uzlabošana Ābeļu, 
Leimaņu, Kalna, Rubenes 
Zasas pagastos. 

2021. 2021. Pagastu 
pārvaldes 

39.  Jēkabpils novada tēla 
veidošana un 
popularizēšana. 

 14 340 14 340    Sagatavoti atpazīstamību 
veicinoši izdevumi, 
dažādots Jēkabpils 
novada suvenīru klāsts. 

2021. 2021. Pašvaldības 
vadība 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

VTP11 Uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritorijas attīstības veicināšana 

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

 x 8 000 - - - 
Organizēts biznesa ideju 

konkurss “Atbalsts 
uzņēmējdarbībai 

Jēkabpils novadā” 
aktivizējot Jēkabpils 
novada uzņēmējus. 

2021. 2021. ĪAPSN 

41.  Jaunu tūrisma 
pakalpojumu un 
produktu ieviešana. 

 17 600 17 600    Kaldabruņas skatu 
platformas izveide 
Rubenes pagastā. 

2021. 2021. ĪAPSN 

Projektu vīzijas 

1. 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 

2. Sociālo pakalpojumu 
klāsta paplašināšana 
Jēkabpils novadā 

 10 000  ES fondi  

LEADER 

  
Higiēnas istabu izveide 
pagasta Zasas ciemā un 

Leimaņu pagasta 
Mežgales ciemā. 

2023.  Sociālais 
dienests 

3. Sociālo dzīvokļu 
izveide Jēkabpils 
novada Rubenes 

 200 000  ES fondi  

 

  
Sociālo dzīvokļu izveide 

Jēkabpils novada 
Rubenes pagasta Slates 

ciemā. 

2027.  Sociālais 
dienests 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

pagasta Slates ciemā 

4. Ielu apgaismojuma 
izbūve Jēkabpils 
novadu pagastu 
ciemos  

 50 000  ES fondi   Ielu apgaismojuma 
izbūve Brodu ciemā. 

2021.  ĪAPSN 

5. 
Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
pašvaldībās ēkās  

 
 

 

200 000 

 

200 000 

 

 

200 000 

 

 

 

200 000 

 

 

200 000 

 ES fondi   Veikta 
energoefektivitātes 

paaugstināšana 
pašvaldībās ēkās: 

Pārvaldes ēka Dignājas 
pagastā; 

Ābeļu pagasta Brodu 
ciema katlu mājas 

pārbūve un sistēmas 
modernizēšana; 
Leimaņu pagasta 
Mežgales ciema 

siltumtrases, 
kanalizācijas un katlu 

mājas pārbūve, 
modernizēšana; 

Zasas pagasta Zasas 
ciema katlu mājas 

pārbūve un 
modernizēšana; Zasas 
pagasta Zasas ciema 

pašvaldības ēku 
siltumtrases 
atjaunošana. 

2021. 2027 ĪAPSN 

6. Ūdensnoteku un  800 000  ES fondi   
Ābeļu pagasta Brodu 
ciema, dārzkopības 

2023. 2025. ĪAPSN 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

meliorācijas sistēmu 
sakārtošana ciemu 
teritorijās  

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. 

7. 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 

8. 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 

9. Infrastruktūras izveide 
uzņēmējdarbības 
veikšanai un 
pakalpojumu 
sniegšanai. 

 1 200 000  ERAF   
Veikta ēkas pārbūve 
Rubeņos, Rubenes 

pagastā un ēkas pārbūve 
Mežgalē, Leimaņu 

pagastā. 

2024. 2026. ĪAPSN 

10. Uzņēmējdarbības  300 000  ERAF   
Veikta Zasas ciema Sila 

ielas posma un 
2022. 2025. Zasas 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

attīstībai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils 
novada Zasas pagastā 

pieguļošās teritorijas 
sakārtošana 

uzņēmējdarbības 
attīstībai. 

pagasta 
pārvalde 

 ĪAPSN 

11. Jēkabpils novada 
grants ceļu pārbūve vai 
uzlabošana 

 300 000 

 

300 000 

 

300 000 

 

700 000 

 

 

500 000 

 

 

150 000 

 

150 000 

 ES fondi   Ābeļu pagasta ceļa  
Brodi - Luksti pārbūve 

Dignājas kapi - Lauciņi 
pārbūve 

Rubenes pagasta ceļu 
Bērzkrogs - Stagari 

pārbūve. 

Zasas pagasta ceļa Zasa-
Ģērķāni  dubultās 
virsmas apstrāde. 

Dunavas pagasta ceļu 
Dunava-Līči-Strazdiņi, 
Robežas-Skudru kapi-

Līči pārbūve. 

Vēsmas-Ūdenstornis 
Dubultu ciemā pārbūve. 

Kalna pagasta ceļu 
Niedrīši-Kalnbirzes, 

Pīlādži-Ošāres, Atvari-
Niedrīši Vidsalas ciemā 

pārbūve 

2022. 2025. ĪAPSN 

12. Pašvaldības ielu 
tehniskā stāvokļa un 

   ES fondi   Rubenes pagasta 
Rubeņu ciema un 

2022. 2027. ĪAPSN  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

 

 

400 000 

 

 

200 000 

 

250 000 

 

300 000 

 

 

500 000 

Kaimiņu ielu pārbūve, 
Slates ciema Skolas un 

Jaunās ielu pārbūve, 
Kaldabruņas ciema 
Kalna ielas pārbūve 

Zasas pagasta Sila ielas 
seguma atjaunošana. 

Leimaņu pagasta 
Mežgales ciema ielas un 

ceļu pārbūve 

Gājēju celiņu izbūve 
Ābeļu pagasta Brodu 

ciemā un Dignājas 
pagastā 

Gājēju celiņu izbūve līdz 
Ābeļu pamatskolai 

Ābeļu pagastā 

13. Mūsdienu prasībām 
atbilstošas 
inženierinfrastruktūras 
attīstība Jēkabpils 
novadā. 

 100 000 

 

 

300 000 

 

100 000 

 

 

100 000 

 ES fondi   Rubenes pagasta Slates 
ciema attīrīšanas iekārtu 

pārbūve. 

Zasas pagasta Zasas 
ciema kanalizācijas 

sistēmas paplašināšana. 

Vidsalas ciema 
ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 
pārbūves turpināšana.  

Dubultu ciema 

2022. 2027. ĪAPSN 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
pārbūves  turpināšana. 

14. 
Publiskās telpas un 
infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils 
novada teritorijā 

 20 000 2000 LEADER 
18 000 

 

- - Kalna pagasta Dubultu 
ciema teritorijas 
labiekārtošana. 

  Kalna 
pagasta 
pārvalde 

15. 
Reģiona ūdenstilpju un 
ūdensteču sakopšanas 
darbi 

   Pārrobežu 
sadarbības 
programma 

  Zasas upes dīķu sistēmas 
un krastu tīrīšana. 

2022. 2025. 
Zasas 

pagasta 
pārvalde 
Zemgales 

plānošanas 
reģions 

16. 
Teritorijas 
labiekārtošana pie 
publiskajiem ūdeņiem 

 
 

100 000 

 

 

250 000 

 

 

100 000 

 

 

200 000 
 

 ES fondi   
Teritorijas 

labiekārtošana pie 
Leimaņu pagasta 

Skrīveru ezera. 

Zasas parka  
infrastruktūras 

labiekārtošana Zasas 
pagastā. 

Teritorijas 
labiekārtošana pie Kalna 
pagasta Bancānu ezera. 

Piekļuves vietu 
labiekārtošana pie 

Daugavas Dignājas, 
Dunavas pagastā un 

Ābeļu pagastā.. 

2022. 2025. 
ĪAPSN 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

17. 
Dabas tūrisma 
infrastruktūras attīstība 
dabas liegumā “Eglone” 

 
 

 ES fondi   
Veikta laipu izveide, 

tiltiņa izbūve. 
2021. 2025. 

ĪAPSN 

18. Videi draudzīga 
transporta iegāde 
skolēnu 
pārvadājumiem 
Jēkabpils novadā. 

 300 000  ES fondi -  
SEG emisiju 

samazināšana, nomainīti 
divi autobusi BMC 
Probus 215 SCB un 

Mercedes Benz Sprinter 
518 CDI ar videi 

draudzīgiem 
transportlīdzekļiem, 

kuru dzinēji darbojas ar 
CNG (Compressed 

Natural Gas)  atbilstoši 
„Euro 6” standarta 

maksimālai pieļaujamai 
emisijai. 

2021. 2025.  

19. 
Energopārvaldības 
sistēmas izveide. 

 
300 000 

    Veikta pašreizējās 
situācijas izpēte 
energoefektivitātes un 
atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanai; 
Energopārvaldības 
darba grupas 
izveidošana, ekspertu 
pakalpojumi. 

2021. 2025.  

20. 
Energoefektivitātes 
veicināšana un 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana. 

 
1 000 000 

 ES fondi 
1 000 000 

  Energoefektivitātes 
veicināšana pašvaldību 
ēkās, būvdarbi 
energoefektivitātes 

2021. 2025.  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

palielināšanai, jaunu un 
efektīvu atjaunojamo 
energoresursu (AER) 
izmantojošu 
siltumenerģijas 
ražošanas un ūdens 
sildīšanas iekārtu iegāde 
un uzstādīšana, katlu 
māju tehniskie 
uzlabojumi. Viedā āra 
apgaismojuma 
ierīkošana publiskajā 
ārtelpā, t.sk. parkos. 

21. 
Kultūras mantojuma 
objektu atjaunošana un 
aizsardzība. 

 
800 000 

 800 000   Veikta Červonkas 
(Kaldabruņas) baznīcas, 
Dignājas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas 
(atrodas valsts nozīmes 
mākslas piemineklis 
Nr.3381 -kapa plāksne 
A.Velinkam), Dunavas 
Svētā Jāzepa Romas 
katoļu baznīcas, Rubeņu 
Svētā Pētera un Pāvila 
Romas katoļu baznīcas, 
Zasas evaņģēliski  
luteriskās baznīcas 
atjaunošana (valsts 
nozīmes arhitektūras 
piemineklis); Rubenes 
pagasta Rubeņu kapu 

2021. 2025.  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

vārtu atjaunošana (valsts 
nozīmes vietējais 
mākslas piemineklis ), 
rakstnieka Aleksandra 
Grīna dzimtas māju 
atjaunošana: rezultāts - 
labiekārtota un droša 
vide, pievilcīga dzīves un 
brīvdienu vieta - 
ilgtspējīgi tūrisma 
galamērķi. 

22. 
Zaļās infrastruktūras 
attīstība tūrisma 
veicināšanai. 

 
500 000 

 500 000   Zaļās infrastruktūras 
pilnveidošana upju un 
ezeru ainavā. 
Infrastruktūras 
sakārtošana dabas parkā 
“Dvietes paliene” un 
dabas liegumos 
Jēkabpils novada 
teritorijā. Publiski 
pieejamo rekreācijas 
teritoriju (parku) 
apsaimniekošanas plānu 
izstrāde; 
Kultūrvēsturiskā novada 
savdabības saglabāšana. 
Pārceltuvju (Dignāja - 
Līvāni, Dunava- Jersika) 
teritorijas 
infrastruktūras attīstība. 
Tūrisma produktu 

2021. 2025.  



29 

N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

attīstīšana (kultūras 
tūrisma maršruti, 
galamērķi, tematiskie 
tīklojumi) - ilgtspējīgi 
tūrisma galamērķi, 
dabas un kultūras 
vērtību saglabāšana. 

23. 
Inovāciju un digitālo 
risinājumu ieviešana 
sociālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai 
novada lauku 
teritorijās. 

 500 000 
    Sociālās infrastruktūras 

uzlabošana, inovatīvu 
risinājumu attīstīšana - 
jauno 
tehnoloģiju/produktu 
ieviešana sociālo 
pakalpojumu 
nodrošināšanai 
pašvaldībā. Platformas 
izveide, video vizītes - 
pilda socializācijas 
funkciju - klientam ir 
iespēja sazināties ar 
tuviniekiem, sociālajiem 
darbiniekiem, asistentu, 
saņemt jurista, 
medmāsas vai ārsta 
konsultācijas, ņemot 
vērā ne tikai sacīto, bet 
arī vizuālo izskatu -
pakalpojuma 
pieejamības 
nodrošināšana sociālā 
riska grupām attālajos 

2021. 2025. 
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

lauku apvidos. Pilnībā 
nodrošināts tehniskais 
aprīkojums (viegli 
lietojama planšete, 
bezlimita internets) un 
serviss.  

24. 
Atjaunojamo 
energoresursu 
pieejamība Jēkabpils 
novadā 

 1 000 000  1 000 000   
Enerģijas ražošana no 
biomasas; Biogāzes 
ražošana; Saules 
enerģijas izmantošana; 
Gāzes koģenerācijas 
stacija-elektroenerģijas 
ražošanai. 

2021. 2025.  

25. 
Uzņēmējdarbības 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide, pakalpojumu 
kvalitātes 
uzlabošanai: Valsts 
autoceļa P72 Ilūkste-
Bebrene-Birži 
asfaltēšana (19,6km – 
51,7km (grantētais 
ceļa posms).  

 23 574 000  23 574 000   
Atbalsts 
uzņēmējdarbībai, 
pakalpojumu un 
iedzīvotāju mobilitātes 
nodrošināšana - 
nacionālās nozīmes 
attīstības centra un 
administratīvā centra 
sasniegšana, skolēnu 
pārvadājumu 
nodrošināšana. 

2021. 2025.  

26. 
Uzņēmējdarbības 
atbalsta infrastruktūras 
izveide, pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai: 
V783 Jēkabpils – 
Dignāja – Ilūkste 
grantētā ceļa posma  

 17 539 000  17 539 000   
Atbalsts 
uzņēmējdarbībai, 
pakalpojumu un 
iedzīvotāju mobilitātes 
nodrošināšana - 
nacionālās nozīmes 
attīstības centra un 

2021. 2025.  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

divkārtu virsmas 
apstrāde. 

administratīvā centra 
sasniegšana: 
Onkoloģisko pacientu 
atbalsta biedrība 
"Dzīvības koks" Dignājas 
pagasta “Dignājas 
muižā”  rehabilitācijas 
centrs “Spēka Avots”;  
piekļuve Raiņa muzejam 
“Tadenava”; 
lauksaimnieciskā 
ražošana; a/s “Latvijas 
valsts meži” koksnes 
pārvadājumi. 

27. 
Plūdu un krasta erozijas 
risku apdraudējuma 
samazināšana, 
infrastruktūras 
sakārtošana 
uzņēmējdarbības un 
tūrisma veicināšanai. 

 6 000 000  6 000 000   
Komplekss pretplūdu 
pasākums Dunavas 
pagasta teritorijā: valsts 
autoceļa V783 posma 
pārbūve (8 km)-  
hidrotehniskās būves 
(aizsargdambja, t.sk. 
specializētu būvju) un 
ierīču izbūve, ceļa 
tehniskā stāvokļa un 
satiksmes drošības 
uzlabošana, tilta 
atjaunošana pār valsts 
nozīmes ūdensnoteku, 
meliorācijas sistēmas 
sakārtošana: vaļējo 
grāvju sistēmas tīrīšana, 

2021. 2027.  
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N. 
p.k. Projekta nosaukums 

Papil-
dinātība 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 

caurteku atjaunošana, 
virszemes ūdeņos 
nonākošā piesārņojuma 
mazināšana,  Daugavas 
krasta (nostiprināšana) 
erozijas novēršana. 

 
Domes priekšsēdētāja vietniece      A. Lemaka 


