
Pielikums Nr. 7.2 Attīstības programmai 2021-2027.gadam

Sadarbības 
teritorija (jaunās 

novadu teritorijas)

Idejas iesniedzējs Projekta idejas 
līmenis

SAM, cits 
finsējums

Papildus 
iespējamais 
finansējums

Prioritāte Papildus 
prioritāte

Indikatīvais projekta nosaukums Indikatīvais 
projekta 

finansējums, EUR

Projekta idejas apraksts, vajadzibas pamatojums, rezultāts Sasniedzamie rezultāti - reģionālā ietekme, sociāli 
ekonomiskā ietekme, ietekmes uz vidi 

samazinājums (pamatojums projekta ieklaušanai 
reģiona programmā)

Iesaistītās pašvaldības, 
sadarbības partneri

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5
Energoefektivitātes pasākumi Aizkraukles novada 
pašvaldības ēkās Lāčplēša ielā 1 un 1A , Aizkraukles 
pagasta  sākumskolā.  

1,000,000

Nosiltinātas ēku ārsienas un jumta pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta 
izmaksu efektivitāte. Ēkas Lāčplēša ielā 1 un 1A ir Aizkraukles  novada pašvaldības 
administrācijas ēkas, kas   arī  jaunizveidojamā Aizkraukles  novadā nodrošinās šo  
funkciju.

Energopatēriņa  samazinājums

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 6.1.1. P3 P5

Industriālās  teritorijas infrastruktūras sakārtošana 
Dārza , Rūpniecības un Torņu ielu rajonā, uzlabojot 
to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības 
vajadzībām  

1,671,000

 Teritorijā, kura robežojās ar Gaismas, Enerģētiķu, Dārza , Rūpniecības un  Torņu 
ielām ir veidojusies kā rūpnieciskās ražošanas teritorija. Galvenā satiksmes plūsma šajā 
teritorijā notiek pa Dārza un Rūpniecības ielām. Rūpnieciskā teritorija, ir izveidota 
kopš Aizkraukles pilsētas pirmsākumiem, taču tās turpmākā attīstība tika pārtraukta 
1988.gadā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Šajā laikā tika pārtraukta rūpnieciskās 
ražošanas teritorijas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izbūve, attīstība un lielā 
mērā arī uzturēšana. Teritorijai raksturīga iezīme ir salīdzinoši degradēta vide ar 
neizbūvētiem un, nepabeigtiem ietvju un brauktuvju posmiem, neizbūvētiem lietus 
kanalizācijas un ielu apgaismojuma posmiem, nesakārtotiem automašīnu 
stāvlaukumiem, kā rezultātā šī pilsētas teritorija mūsdienīgas pilsētvides prasībām 
neatbilst ne vizuāli, ne funkcionāli. Lai iepriekšminēto teritoriju radītu kā pievilcīgu 
objektu tālākai investīciju piesaistei attīstoties un ienākot jauniem rūpnieciskajiem 
uzņēmumiem, ir jārisina jautājums par Dārza un Rūpniecības ielu rekonstrukcijas 
pasākumiem, kuri nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu 
pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.Tikpat  svarīgi  
industrālajā teritorijā ir plānot   - Bitēnu ielas rekonstrukciju -rekonstruēts esošais ielas 
posms 330 m garumā,

 Radītas  jaunas darba vietas un investīcijas industriāajā 
teritorijā

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

Interreg
LEADER, 
pašvaldību 
finasējums, 1.2.1

P7 P3.6., P3
Reģionāla amatniecības centra izveide 
Kultūrvēsturiskajā ansamblī “Kalna Ziedi” 
Aizkrauklē 

200,000

Amatniecības prasmju popularizēšana un iemaņu apgūšana caur meistarklasēm , 
darbnīcām un tradicionālajiem pasākumiem, iesaistot apkārtējo novadu iedzīvotājus un 
veidojot jaunu tūrisma piedāvājumu
Apraksts: Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs atrodas viensētā “Kalna Ziedi” un 
krājumos glabā priekšmetus no tuvākās apkārtnes aptuveni 50 km rādiusā. Muzeja 
ēkas ietilpst Kalna ziedu kultūrvēsturiskajā kompleksā. Tās atrodas iepretim Kalna 
ziedu pilskalnam. Šeit atrodas arī Kalna ziedu upurozola atlikusī daļa, piemiņas vieta. 
Komplekss ir kultūrvēsturiskā mantojuma objektu sarakstā. No jauna uzbūvētās ēkas 
būvētas atbilstoši senajam lauku viensētas plānojumam. Projektā paredzēt uzbūvēt 
Amatu māju , kas iekļausies Klana ziedu vēsturiskajā ansamblī. Kalna Ziedu viensētas 
saimnieks bijis Aizkraukles muižas kalējs.   Sasaucoties ar pagātni, viensētā bijusī 
kalēja smēde un ēkā plānota patstāvīga kalēja darbnīca – smēde, arī telpa citām  
amatniecības nodarbību aktivitātēm. Nākotnē šis objekts papildinās arī tūrisma 
piedāvājumu.
Projekta gaitā plānots apvienot apkārtnes amatniekus kopīgās aktivitātēs, veidojot  
radošās darbnīcas dažādām mērķa grupām. Godinot bijušo saimnieku un vietējās 
tradīcijas, Aizkrauklē jau 5 gadus notiek festivāls “Kalēju dienas Kalna ziedos”, to 
kupli apmeklē apkārtnes iedzīvotāji un sabrauc kalēji no visas Latvijas, to katru gadu 
atbalsta Zemgales kultūras programma. Nākotnē plānots šo festivālu paplašināt kā 
Tautas mūzikas un amatniecības festivālu un pulcināt amatniekus un muzikantus visa 
gada garumā apvienoties aktivitātēs, kas vainagojas ar kopīgu festivālu.
Rezultāti: Izveidots amatniecības centrs. Uzbūvēta amatu māja – smēde. Izveidots 
amatnieku sadarbības tīkls un popularizēta seno amatu prasme. Palielināts apmaklētāju 
un pasākumu skaits muzejā Kalna Ziedi.

Ietekme: Izveidots reģionāls amatnieku sadarbības tīkls, nostiprinājušās identitāti 
veicinošas tradīcijas Zemgalē    apmeklē ap 10 000 apmeklētāju un tas otrais lielākais 
tūrisma objekts Aizkrauklē, aiz Pļaviņu HES vēsturiskās ekspozīcijas.  
Rezultāti: Radīta pieejamība Latvijas nacionālā muzeja krājumam, arī digitalizētajam. 

 Izveidots reģionālas nozīmes amatnieku sadarbības tīkls, 
amatu māja un  nostiprinājušās identitāti veicinošas 
tradīcijas Zemgalē. Sabiedrība iesaistās kultūrvēsturiskā 
mantojuma  Izveidots pievilcīgs tūrisma objekts, kas 
veicinās ekonomisko izaugsmi.

Starpreģionāls kopprojekts 
Jaunveidojamajam Aizkraukles 
novadam

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P4 Trošu tilta izbūve pāri Daugavas gravai 800000
Uzbūvēts trošu tilts 60 m garumā, savienoti Daugavas 
takas posmi, izveidots īsākais ceļš starp novada ģimnāzijas 
sporta centru un Aizkraukles novada stadionu, veicināta 

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

2.2.3.
Interreg, pašvaldību 
finasējums

P5
Ainavu plāna izveide Daugavas dabas parkā un 
“Kalna Ziedu” dabas ainaviskajā teritorijā  

50000

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

P4
Satiksmes drošības pasākumu uzlabošana vietās ar 
paaugstinātu  satiksmes  negadījumu risku

Summa tikai  pēc 
tehniskās 
dokumentācijas 
izstrādes

Viedie risinājumi drošības pasākumu ieviešanaipie  gājēju pārejām, ielu krustojumos. Ceļa  negadījumu skaita samazināšanās.

Kopprojekts Jaunveidojamajam 
Aizkraukles novadam   Varētu  
būt arī sadarbībā  ar  kaimiņu 
novadiem - Jēkabpili,  Ogri u.c.

Aizkraukles nov Aizkraukles pagasts
Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5  Aizkraukles pagasta sākumskolas siltināšana 500,000 Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādē

Nosiltinātas ēkas ārsienas un bēniņu pārsegumi, atjaunota 
apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte, 
uzlaboti mācību un darba apstākļi skolēniem un 
skolotājiem

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību nozīmes projektu idejas 2021-2027



Aizkraukles nov Aizkraukles pagasts
Pašvaldības 
projekts

2.1.3.
Interreg, pašvaldību 
finasējums

P4 P5 Autoceļa V954 "Aizkraukle - Aizpuri" pārbūve 4,000,000 Iedzīvotāju  dzīves kvalitātes uzlabošana, tūrisma attīstība.
Uzlabots grants ceļa segums autoceļam caur Daugavas 
dabas parku 5,34 km garumā. Dubultvirsmas apstrāde

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
pašvaldības 
projekts

4.1.2. P2
Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 
profilakse, Veselības veicināšanas stratēģijas izstrāde 
Aizkraukles novadā

161619
ESF ietvaros īstenoto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu 
realizēšana

Dzīves  kvalitātes- veselības uzlabošana Aizkraukles  
novada iedzīvotājiem

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

Interreg, 
Pašvaldības 
finansējums

P6

Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana
un labiekārtošana novada
izglītības iestādēs un
 sporta centros

4,000,000

Aizkraukles novada stadiona renovācija. Sakārtota sporta infrastruktūra.Izbūvētas 
tribīnes, metēju sektors, āra  futbola laukums ar mākslīgo segumu, tenisa laukumi 3, 
basketbola laukumi 2, pludmales  volejbola laukumi, āra  hokeja laukums, 
komunikāciju nomaiņa un ierīkošana. Atjaunots stadiona žogs, apgaismojums un 
autostāvvietu segums. 

Izveidots Aizkraukles pagasta  sporta laukums (futbola, 
volejbola āra laukums, radīta iespēja kvalitatīvām sporta 
nodarbībām un bērnu fiziskās veselības nostiprināšanai, 
veikta laukuma sagatavošana - drenāža).Uzbūvēts āra 
hokeja laukums.• Slēpošanas trašu apgaismojuma 
ierīkošana;Sporta infrastruktūras dažādošana- hokeja  
laukumu, āra trenažieru , āra peldbaseina un tenisa kortu 
ierīkošana. Sakārtota sporta infrastruktūra.

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P5
Aizkraukles Interešu izglītības centra ēkas 
energoefektivitātes un renovācijas pasākumi, Spīdolas 
iela 11

1000000 Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs
veikta Aizkraukles Interešu izglītības centra ēkas 
energoefektivitātes un atjaunošanas pasākumi 

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

Interreg
 Pašvaldības 
finansējums

P3.6 P6
Tūrisma objektu pieejamības un infrastruktūras 

uzlabošana un viedo risinājumu ieviešana 
(informatīvās norādes)

400,000

Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru jaunveidojamajā Aizkraukles novadā un 
nodrošinātu kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, izvietot norāžu zīmes uz tūrisma 
objektiem, kas iekļauti tūrisma informācijas datu bāzē un ir aktīvi paklapojumu 
sniedzēji. Nodrošināt ceļotājiem ērtu piekļuvi tūrisma objektiem.Izvietot novadā viedos 
risinājumu -uzlādes sistēmu soliņus. Kas palīdzēs attīstītīt modernu, mūsdienīgu,dabai 
draudzīgu dažādu ierīžu uzlādes. Šādas uzlādes vietas papildinās esošos kultūras un 
dabas objektus novadā.Viedie tūrisma informācijas punkti - QR kodi (divi) pie visiem 

Rezultātā - ceļotājs spēj sasniegt galamērķi, ir skaidras 
norādes, atbilstoši valstī noteiktajiem ceļa zīmju 
standartiem. Novadā izveidotas viedā risinājuma uzlādes 
vietas -20 vietās 

Starpreģionāls kopprojekts 
Jaunveidojamajam Aizkraukles 
novadam

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

2.2.1. P5
Notekūdeņu kolektora atjaunošana  Aizkraukles 
pilsētā 

563,764

Esošais kanalizācijas tīkls atrodas privātajā īpašumā esošos zemes gabalos. Darbības 
īpašumos ir apgrūtinātas, īpašumi aizaug. Nepieciešams tīklus izbūvēt zemē, kas ir 
pašvaldības īpašums, lai neradītu draudus  teritorijas piesārņojumam avārijas 
gadījumā.(590 000 EUR    Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sitēmas 
infrastruktūras objekti(250 000EUR.)
Ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai:
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti(250 
000EUR);
Citi objekti_ dūņu lauku rekonstrukcija.(100 000 EUR);
Citi objekti_ decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas stacijas izbūve.
Decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu savākšanas mucu iztukšošana un vienlaicīga 
paraugu noņemšana un analīžu veikšana nodrošinātu Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
aizsardzību un neradītu papildus slodzi to darbībai. Būtu iespējams operatīvi reaģēt uz 
piesārņojuma avotu. (150 000EUR)

Izbūvēts pašteces sadzīves kanalizācijas vads 900 m, 
spiedvads 300 m garumā, viena sūkņu stacija, nodrošināta 
notekūdeņu novadīšana, radīta pakalpojumu pieejamība un 
priekšnosacījumi investīciju piesaistei

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5
Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas 
laukumu izveide 

360,000

Izveidojot kompostēšanas lakumu Aizkraukles novada iedzīvotājiem un pašvaldībai 
būs iespēja utilizēt atbilstoši valsts atkritumu apsaimniekošanas plānam parku un dārzu 
atkritumus samazinot apglabājamo atkritumu apjomu, kas pēc 2035.gada nedrīkst 
pārsniegt 10% no kopējo atkritumu apjoma. Kompostēto materiālu būs iespējams 
izmantot pilsētas apstādījumu un zaļās zonas labiekārtošanai un uzturēšanai. 
Kompostēšanas laukums atradīsies novada iedzīvotājiem “tiešā tuvumā” tādejādi 
samazināsies atkritumu transportēšanas attālums, kas pašreiz ir 85km līdz tuvākajam 
kompostēšanas laukumam SIA Vidusdaugavas SPAAO Jēkabpils novadā.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas vietu izveide 
un tekstilizstrādājumu savākšanas vietu izveide, dalīto 
atkritumu savākšanas laukumu izbūve.

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5 «Totēnu»  atkritumu izgāztuves rekultivācija , 2,000,000
Atbilstoši 2011.gada 27.decembra MK Nr.:1032 noteikumiem pēc izgāztuves 
slēgšanas izstrādāts izgāztuves rekultivācijas projekts un tas īstenots. Tādejādi tiek 
integrēta izgāztuve ainavā, veicot regulāru monitoringu un uzraudzību.

veikta izgāztuves rekultivācija

Aizkraukles nov
Jaunjelgavas 
novads,Seces 

pagagasts

Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5
Energoefektivitātes veicināšana Jaunjelgavas novadā 
izveidojot centralizētu māju apkuri 

700000
Jaunjelgavas novadā Seces pagastā ir nepieciešama centralizēta apkures sistēmas 
izveide pagasta centrā. Jo līdz šim katru māju apkurina atsevišķi, kopā ir piecas 
daudzstāvu mājas, skola, bērnudārzs, pagastmāja. Katru no šim ēkām apkurina 

Projekts uzlaboto reģionālo vides stāvokli un tiktu 
samazinātas gāzu emisijas.

 Zemgales plānošanas reģions.

Aizkraukles nov Jaunjelgavas pilsēta
Pašvaldības 
projekts

Interreg

Interreg, 
Pašvaldības 
finansējums, 5.1.1, 
4.3.2

P7 P3.6
Kultūras vēsturisko pieminekli Jelgavas iela 45, 
Jaunjelgavā izveidot pat mūsdienu kultūras 
pakalpojuma sniegšanas vietu

600000
Jaunjelgava pilsētas kultūras vēsturisko mājā Jelgavas ielā 45, izveidot Jaunjelgavas 
novada kultūrus vēturisko lietu muzeju -krātuvi. Ar ekspozīcijas zālēm un amatniecības 
centru.

Izveidodots kultūras vēsturisko lietu muzejs un 
amatniecības centrs saglabājot kultūras vēturisko ēku 
Jelgavas ielā 45.

Jaunjelgavas novads. Zemgales 
plānošanas reģions.

Aizkraukles nov Jaunjelgavas pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P7
Atjaunota pilsētas vides kultūras vēturiskajā centrā 
ēku Lāčplēša ielā 8, izveidojot uzņēmjdarbības 
centru.

1000000
Atjaunot pieminekļu aizsadzības Jaunjelgavas pilsētas kultūras vēsturiskajā centrā ēku. 
Kurā būs izvietota uzņēmējdarbības atbalstoša vide -jo pilsēta ir nepieciešamas 
risinājums atbalstam mazajiem uzņēēmjiem, pietrūkst telpas. 

Atjaunota vēsturiskā ēka un izveidota uzņēmējiem vide, 
kur veikt savu darbību.

Jaunjelgavas novads. Zemgales 
plānošanas reģions.



Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 2.2.1. P5
Decentralizēta māju grupu/ kvartālu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izveide teritorijās,kuras ietilpst 
novada notekūdeņu aglomerācijā 

 Ieguldījumi  8290 
€ - 50 
KLIENTIEM/Perso
nām* 6 iekārtas = 
49740€ + vietu 
sagatavošana ( 6* 
1500 =9000€) = 
58740 € + tīkli 300 
000€ = 358740 €

Gar Pērses un Daugavas upju krastiem ir koncentrēts liels skaits privātmāju un 
daudzdzīvokļu māju, kas novada neattīrītos notekūdeņus lietus ūdens kolektorā vai 
novadgrāvjos, līdz ar to mājsaimniecības, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai, 
rada piesārņojuma slodzi uz minēto upju ūdens kvalitāti.  Decentralizēta Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu/ tīklu  izveide teritorijās, kurās nepieciešamā centralizēta notekūdeņu 
infrastruktūra nav pietiekama. Šo iemeslu dēļ jāveic pakāpeniska teritoriju 
nodrošināšana ar šo pakalpojumu.VRT-Bio-50VIRTE tehnoloģijas (Latvija)
Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta
95.9% BSP efektivitāte

250 mājsaimniecību( 2 personas mājsaimniecībā) 
pieslēgumi centralizētai notekūdeņu infrastruktūrai.  2) 
Tiktu samazināts vides piesārņojums blīvi apdzīvotā 
teritorijā un izpildītas vides un sanitārās prasības. 
Izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, uzlabota upju 
ekoloģiskā kvalitāte. 

Aizkraukles nov Pļaviņu pilsēta
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. ANM, Interreg P3 P4
Uzņējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldību 
grantsceļu bez cietā seguma posmu pārbūve

5.2 km*80000€ = 
416 000€

investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Labi uzturēta infrastruktūra kā apliecinājums valstiskam 
atbalstam ekonomiski mazattīstītām teritorijām -5.2 km

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P9
Pašvaldības policijas materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana - videonovērošanas aprīkojuma tīklu 
paplašināšana

200000,00

Svarīgāka par sodīšanu ir prevencija.Videonovērošanas  mērķis    ir  noziedzīgu  
nodarījumu  novēršana  vai  atklāšana, sabiedriskās  kārtības  nodrošināšana  un  
īpašuma  aizsardzība,  kā  arī  personu  vitāli svarīgu  interešu,  tajā  skaitā  dzīvības  un  
veselības  aizsardzības  nodrošināšana, identificējot iespējamo likumpārkāpēju. Pļaviņu 
pilsēta ir lineāri izvietota gar Daugavas krastu un likumpārkāpēju identificēšanai 
nepieciešams videonovērošanas sistēmas ar kuru palīdzību var identificēt 
transportlīdzekļu  valsts numura zīmes. 

Operatīva iedzīvotāju izsaukumu apkalpošana,Intensīva 
patrulēšana pilsētas administratīvajā teritorijā, 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumu, 
ārkārtas situāciju laikā,
Novada teritorijā nav personu bez noteiktas dzīvesvietas.

Aizkraukles nov Pļaviņu pilsēta
Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

Interreg, P7 P3.6
Kultūras mantojuma objekta (Vesetas  trīs laidumu 
mūra tilts) konservācijas/ rekonstrukcijas darbi

300,000 €

Industriālais vietējas nozīmes kultūras mantojuma objekts ir iekļauts Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Nr.8756. Tilta garums 21.60m. Trīs 
laidumi ar garumu 7.2m., gala balsti – masīvi mūra. Divi starpbalsti masīvi mūra ar 
veidotiem ledgriežiem. Pilns tilta platums: divi parapeti pa 0.65m un brauktuve 6.15m, 
kopā 7.45m; sega - šķembu maisījums, barjeras divas akmens mūra sienas 21.6m 
garumā, ūdens atvade.
. Upes gultnes tīrīšana 330m3, zemes klātnes ierakuma būvniecība 363m3, krūmu un 
koku zaru zāģēšana 30m2. Divas Pārejas plātnes 10m. garumā katra, drenējošais smilts 
122m3, šķembu maisījums 174m2.   Mūra virsmu tīrīšana 823m2.

Labi uzturēta infrastruktūra,Apturēta tilta tehniskā stāvokļa 
pasliktināšana, Nodrošināta vides pieejamība

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P6 Kapsētu digitalizācija
15 kapsētas 
*10000€= 40000€

Projekta laikā kapsētās tiks veikti digitālie uzmērījumi (kapsētas insfrastruktūras, 
objektu, attālumu u.c. mērījumi, kuri tiek pārnesti digitālajā vidē atbilstošā 
mērogā attiecībā pret dabā esošajiem izmēriem), kā arī kapu kopiņu uzskaite, 
to reģistrēšana un fotofiksēšana, kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas 
sistēmas izstrāde un apkalpošana, lai atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvi par 
brīvajām apbedījuma vietām un sniegtu iespēju apzināt savu senču atdusas vietas

Iedzīvotājiem, apmeklējot kapsētas vietni internetā, ir 
iespējams iegūt informāciju par kapsētā esošajām brīvajām 
apbedījuma vietām, apzināt savu senču atdusas vietas. 
Internetā esošo kapsētas karti ar piesaistīto informāciju 
iespējams atvērt ikvienā vietā, kur pieejams internets. 
Kapsētas karte drukātā veidā pavasarī tiks uzstādīta arī pie 
kapsētas ieejas, tādējādi uzlabojot orientēšanās iespējas 
teritorijā.

Aizkraukles nov Skrīveru pagasts
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P3 P4
Industriālās teritorijas un uzņēmjdarbības attīstībai 
nozīmīga ceļa posma rekonstrukcija

1600000
Investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Labi uzturēta infrastruktūra kā apliecinājums valstiskam 
atbalstam ekonomiski mazattīstītām teritorijām  ap 2 km. 
(Skrīveru centra aplis, Dīvajas iela un piegulošās ielas ap 
2km).

Skrīveru novada pašvaldība

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

2.2.1. P5
Centralizēts ūdensvads un kanalizācija izbūve un 
atjaunošana

4500000

 Ūdenspgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūve: Lokālās attīrīšanas iekārtas 
(šobrīd izmantotā jauda zem 30%) -  Saimniecība - Bērzu iela vai Draudzības iela - 
Aizkraukles iela - zem dzelzceļa - mazā Sporta iela, kur pievienojās centrālajām 
esošajām ūdensvadam.Izbūvet pagasta Ziemeļu pusē aiz dzelzceļa līnijas ūdensvadu un 
kanalizāciju. Teritorijas daļa ir apdzīvota un ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu 
arī pieprasījums pēc kvalitātiviem pakalpojumiem pieaug. Teritorijā ir attīrīšanas 
iekārtas ar pietiekamu jaudu papildus sistēmas izbūvei. Rezultātā var tikt samazinātas 
apsaimniekošanas izmaksas iedzīvotājiem.

Puse no Skrīveru novada apdzīvotās teritorijas dzelzceļa 
līnijas Ziemeļu pusā, apdzīvotās vietas centrs pievienots 
pie centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, 
tā ievērojami samazinot vides piesārņojumu blīvi 
apdzīvotā teritorijā un izpildot vides un sanitārās prasības.  
Aptuveni 2000 iedzīvotāju, aptuveni 500 
mājsaimniecības.Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu 
nomaiņa un kanalizācijas sistēmas atjaunošana Pilskalnes 
pagastā. Ūdensvada nomaiņa Draudzības un kalna ielā 
Pilskalnē.  Sproģos attīrīšanas iekārtu  un kanalizācijas 

Skrīveru novada pašvaldība

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

Interreg, Leader, 
Pašvaldības 
finansējums

P4 P3
Mikromobilitātes attīstīšana novadā, izmantojot 
sabiedrisko un elektro transportu

200,000

 Velonomas/velo skūteru punkti (mobilitātes punkti ar viediem risinājumi)/velo 
maršrutu norādes. Reģionālo veloceliņu izveide jaunveidojāmā Aizkraukles novadā ar 
viediem risinājumiem. Mikromobilitāte attīstība savienojot ar Aizkraukli,  Koknesi, 
Jaunjelgavu

Reģionālo veloceliņu izveide jaunveidojāmā Aizkraukles 
novadā ar viediem risinājumiem. Mikromobilitāte attīstība.

Skrīveru, Aizkraukles  
Kokneses, Jaunjelgavas novadi

Aizkraukles nov Skrīveru pagasts
Pašvaldības 
projekts

ir sarakstā
Interreg, Leader, 
Pašvaldības 
finansējums

P4
Valsts vietējās nozīmes  autoceļa V918 posms 
(Zemkopības institūts - Skrīveri), 1,6km 

732000

Rekonstrukcijas darbi  1,6 km garumā (ceļa posms no A6 šosejas (Zemkopības 
institūtā) līdz Skrīveriem (Daugavas ielai). Virsmas nofrēzēšana, asfalta segas 
atjaunošana; lietusūdens novades sistēmas ierīkošana,  Izbūvētas nobrauktuves, 
atjaunots vai no jauna uzstādīts satiksmes drošības aprīkojums (ceļazīmes, 
signālstabiņi, barjeras), ieklāti horizontālie apzīmējumi (līnijas).

“Valsts vietējais autoceļš V918 Zemkopības institūts – 
Skrīveri”, kas savieno Skrīveru ciemu ar Zemkopības 
institūta ciemu un pieslēdzas A6 ceļam, kas ir galvenais 
(vienīgais) savienojums ar  Aizkraukles pašvaldības 
centru, kas kā novada attīstības centrs nodrošina  darba 
vietas ļoti daudziem skrīveriešiem.

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

4.2.1, Interreg, 
Leader, ANM 
(''vidusskolu tīkls'')

P1 Ilgtspējīgas izglītības  nodrošināšanas 350000

Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu noteiktajām prasībām, 
kas noteiktas mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" programmas paraugā. 
Mērķis:Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju 
atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu 
pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.  -  Izglītības 
procesa organizēšana pirmsskolās (pirmsskolu pedagogiem par āra nodarbību 
organizēšanu. -  Karjeras izglītība dažādos vecumposmos (kaimiņvalstu pieredze 
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem). -  Neformālās izglītības 
meistarklases/nodarbības jauniešu spēju, prasmju un kompetenču attīstīšana.Pieredzes 
apmaiņas, tikšanās, prakses iespējas jauniešiem, lai veidotu izpratni  par profesijas, 
karjeras lomu dzīvē. - Jaunatnes politikas īstenošana.

Ilgstpējīgās izglītības nodrošināšana vispārējās izglītības 
vidusskolā, tā paaugstinot skolēnu prasmes un zināšanas, 
lai veicinātu efektīvāku mācīšanās procesu uz 
kompetencēm balstītā izglītības sistēmā. Attīstīt izglītības 
infrastruktūru Skrīveru novada vispārējās izglītības 
iestādē, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā 
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. 
Nepieciešama ergonomiskas mācību vides izveide, 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu 
ieviešana un aprīkojuma uzstādīšana. - Jaunatnes jomas 
kvalitātes un kapacitātes celšana, Jaunatnes jomas 
aktivitāšu nodrošināšana, brīvā laika telpu izveidošana un 



Aizkraukles nov Skrīveru pagasts
Pašvaldības 
projekts

5.1.1., Interreg, 
Leader, Pašvaldības 
finansējums

P4
Kultūras centra piegulošās teritorijas labiekārtošana 
(Infrastruktūras projekts)

140000

 Kultūras centra piegulošās ielas un laukuma labiekārtošana atbilstoši publisko 
pasākumu norises prasībām, piemērojot epidemioloģisko prasību noteikumiem par 
iespējamajiem pasākumiem ārtelpās.  Platība 1600m2, projektā paredzēta - 
projektēšana, būvuzraudzība + būvdarbi. Veikta ielu seguma atjaunošana ielas posmā 
un stāvlaukumā. Projektēšana pabeigta, būvdarbi 2021./2021.gadā

Mērķis: nodrošināt daudzpusīgu kultūras pakalpojumu 
pieejamību novadā. Papildus mērķis: spēt nodoršināt 
kultūras pasākumus pulcēšanās ierobežojumu laikā 
atbilstoši aktuālajām epidemioloģiskajām prasībām.

Aizkraukles nov Skrīveru pagasts
Pašvaldības 
projekts

4.3.5. Interreg P2

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide 
(5.1.1.) Prioritāte 2 (Reģionālās programmas projektu 
investīciju plānā prioritāte P2 - Sociālā iekļaušana un 
veselības veicināšana.) 2.1.1.

500000

Multifunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide (pārņemot DAC funkcijas, 
nodrošinot pakalpojumus jauniešiem, telpas aktivitātēm Skrīveru biedrībām u.c. 
aktivitātēm). Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā definētajam pamatprincipam, ka sociālos 
pakalpojumus jāsniedz maksimāli tuvu personas dzīves vietai, nepieciešams esošo 
dienas aprūpes centru pārvietot uz Skrīveru novada administratīvo centru. Šobrīd 
dienas aprūpes centru ikdienā apmeklē ap 16 personas pensijas vecumā, 13 personas ar 

 Īstenojot projektu, sociālos pakalpojumus varēs saņemt 
tuvu administratīvajam centram, kas potenciāli palielinās 
klientu skaitu. Šobrīd uzrunājot potenciālos klientus, 
vairums klienti atsakās no pakalpojuma, jo  dienas plāns 
jāpieskaņo ar norīkoto transportlīdzekli. Tāpat ikgadējā 
klientu apmierinātības aptaujā, bieži tiek uzsvērts, ka DAC 
nepieciešams atrasties tuvāk administratīvajam centram. 

Reģionāls projekts:  Lielvārde 
(Ogres nov.)

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

P5 Energoefektīva ielu apgaismojuma pārbūve

1) Apgaismojuma projektēšana un izbūve Robežu un Draudzības ielās; 2) Esošā ielu 
apgaismojuma sistēmas atjaunošanu, uzstādot televadības ierīces un nomainot Na 
gaismekļus uz LED. Papildus attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana. Plānots uzstādīt 
aptuveni 300 gaismekļu.

Sakārtota apgaismojuma sistēma Gaismas ielā  līdz  
dzelzceļa  stacijai un Baznīcas ielā, Aizkraukles pilsētā.

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

P5
Meliorācijas sistēmas un lietusūdens novades 
sistēmas  plānojuma izstrāde un izbūve

500000
Pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmas izbūve, lai regulētu ūdens līmeni 
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās un infrastruktūras 
objektos.

Aizkraukles nov Skrīveru pagasts
Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

P1
Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības 
nodrošināšana

2000000,00
Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamību atbilstoši 
pieaugošajam pieprasījumam pašvaldībā. Projektēšanas darbi procesā.

Samazināt "rindu" pirmsskolas izlgītības iestādēs. 
Nodrošināt vidi saskaņā ar plānotajiem normatīvajiem 
aktiem par viena audzēkņa telpas apjomu.

Aizkraukles nov Kokneses pilsēta
Pašvaldības 
projekts

5.1.1.
ANM, Interreg,  
Pašvaldības 
finansējums.

P3 P4
Ražošanas  teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

Koknesē, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu 
attīstības vajadzībām  

2 830 000,00

Eiropas nozīmes autoceļa E22 nobrauktuvi un Kokneses pilsētas centru savieno 
Vērenes iela, kas iet caur ražošanas teritoriju. Vērenes iela ir nozīmīga satiksmes dzīsla 
vairāk nekā 24 Kokneses uzņēmumiem, kuri nodrošina nozīmīgu daudzumu 
darbavietas Koknesē.  Iela ir ļoti sliktā stāvoklī, neatbilst satiksmes drošības prasībām, 
trūkst apgaismojums un  gājēju pārejas. Šajā teritorijā visi uzņēmumi saistīti ar aktīvu 
transporta kustību, kas pastiprinās atkarībā no sezonas un saimnieciskās darbības 
rakstura. Ir saņemta informācija no uzņēmējiem, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību un 

1) veicināta vietējo uzņēmēju konkurētspēja, būtiski 
uzlabojot uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu Kokneses 
novada rūpnieciskā zonas ceļa satiksmes infrastruktūru 
2,83 km garumā, tajā skaitā ievērojami atjaunota un 
būtiska sakārtota pazemes un virszemes 
inženierkomunikāciju infrastruktūra un izveidota vieda ielu 
apgaismojuma sistēma, izbūvēta gājēju ietve.

Kokneses pašvaldība

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

4.3.1. 2.1.1. P6 P5
Energoefektīvas īres mājas izbūve Koknesē, 
Skrīveros, Jaunjelgavā

12,000,000.00

Viena no pašvaldības prioritātēm attīstības jautājumos ir uzņēmējdarbības sekmēšana. 
Diemžēl šobrīd jaunu speciālistu un darbaspēka piesaisti Koknesē arvien vairāk 
apgrūtina dzīvojamā fonda trūkums.Pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamie 
arī jauni speciālisti un pedagogi. Pašvaldības īpašumā ir atbilstošs zemesgabals.

1) veicināta vietējo uzņēmēju konkurētspēja,  nodrošinot 
kvalificētu darbaspēku reģionos. 2) Atbalstītas ģimenes ar 
bērniem. 3)Piesaistīti kvalificēti speciālisti pašvaldību 
funkcijas nodrošināšanai. 

Aizkraukles nov Bebru pagasts
Pašvaldības 
projekts

5.1.1.
4.3.5., Interreg,  
Pašvaldības 
finansējums.

P2
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra
“Meduslāse” izveide, Vecbebros 400 000,00

Sociālo pakalpojumu klāsts būtiski atšķiras starp pašvaldībām un to pārklājums ir 
nevienmērīgs. Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku
ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo
iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionu centrus, kuros tiks
nodrošināti sociālie pakalpojumi.
Plānots izveidot ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, grupu dzīvokļus, dienas 
aprūpes centru, specializētās darbnīcas, sociālo uzņēmējdarbību.Pašvaldības īpašumā 
atrodas atjaunots ēku komplekss. Ēkas ir nosiltinātas ar autonomu gāzes apkuri. 
Dienesta viesnīcas kopējā platība – 6211,90 m2, virszemes stāvu skaits – 5, pazemes 
stāvu skaits – 1, telpu skaits - 547. Visas istabiņas aprīkotas ar sanitāro mezglu.  
Mācību korpusa ēkas kopējā platība – 5204.5 m2, virszemes stāvu skaits – 5, pazemes 
stāvu skaits – 1. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību un saglabātu 
apdzīvotību. Projeklta ietvaros jārisina vides pieejamība - izbūvējot liftu 5 stāvu 
augstumā, kā arī nepieciešams paplašināt durvju ailes un pielāgot sanitāro mezglu. 
Nepieciešams iegādāties telpu aprīkojums un tehniskie palīglīdzekļi. 

1) Izveidotas 150 gultas vietas senioriem; 2) jaunas darba 
vietas; 3) sociālā uzņēmējdarbība; 

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finasējums

 4.2.1, Interreg, 
Leader, ms, ANM ( 
'' vidusskolu tīkls'')

P1
Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras 
uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana 

500,000.00

Attīstīt izglītības infrastruktūru Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs, lai 
sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu. Nepieciešama ergonomiskas mācību vides izveide, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma uzstādīšana. Stadiona 
izbūve pie Kokneses pamatskolas – attīstības centra.Stadiona ēkas  un tribīņu izbūve 
Koknesē

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā veikts iekštelpu 
remonts un iegādāts aprīkojums: interaktīvās tāfeles 6 
gab., portatīvie datori 40 gab., 3 D printeris 1 gab., datu 
kameras 10 gab., printeri 5 gab., ergonomiski skolēnu 
galdi un krēsli 50 gab. PII "Gundega" teritorijā izbūvētas 
āra nojumes 2 gab., rotaļu elementi un iegādāts aprīkojums 
- iegādātas interaktīvās tāfeles - 6 gab., un 9 portatīvie 
datori. Kokneses pamatskolai - attīstības centrā - iegādāts 
aprīkojums unizbūvēts  stadions. Bebru pamatskolā veikts 
iekštelpu remonts un iegādāts aprīkojums: interaktīvās 
tāfeles 3 gab., portatīvie datori 20 gab., 3 D printeris 1 
gab., printeri 3 gab., ergonomiski skolēnu galdi un krēsli 
30 gab. PII "Bittīte" teritorijā izbūvētas āra nojumes 2 
gab., rotaļu elementi un iegādāts aprīkojums - iegādātas 
interaktīvās tāfeles - 2 gab., un 4 portatīvie datori. Pērses 
sākumskolā - iegādāts aprīkojums - iegādātas interaktīvās 
tāfeles - 2 gab., un 4 portatīvie datori



Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

4.3.5.
Interreg,  
Pašvaldības 
finansējums.

P2
Inovatīvu un viedu risinājumu ieviešana sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanā

20,000.00
Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās 
nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. Aprīkojums, specializētas 
programmas iegāde.

Uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Apmācīti 
darbinieki, iegādātas planšetes un specializēta 
programmas.

Aizkraukles nov Kokneses pagasts
Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5
Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses 

pamatskola - attīstības centra ēkām
500,000.00

Vairākas ēku konstrukcijas un inženiertīkli ir neapmierinošā stāvoklī, kas rada būtiskus 
siltuma zudumus. Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams 
ievērojami uzlabot ēku energoefektivitāti, kā arī padarīt tās atbilstošas spēkā esošajiem 
būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.

Nosiltinātas ēku ārsienas un jumta pārsegumi, paaugstināta 
izmaksu efektivitāte. siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti un 
sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 113261,50 
kg/gadā.

Kokneses pašvaldība

Aizkraukles nov Kokneses pilsēta
Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5
Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses sporta 

centra ēkai
500,000.00

Vairākas ēku konstrukcijas un inženiertīkli ir neapmierinošā stāvoklī, kas rada būtiskus 
siltuma zudumus. Veicot energoaudita pārskatā norādītās aktivitātes, iespējams 
ievērojami uzlabot ēku energoefektivitāti, kā arī padarīt tās atbilstošas spēkā esošajiem 
būvnormatīviem (LBN) un citām mūsdienu prasībām.

Nosiltinātas ēku ārsienas un jumta pārsegumi, paaugstināta 
izmaksu efektivitāte.

Kokneses pašvaldība

Aizkraukles nov Kokneses pilsēta
Pašvaldības 
projekts

2.2.3.
Interreg,  
Pašvaldības 
finansējums.

P3.6 P5

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā 
stādījuma „Kokneses parks” un Dabas piemineklim 
aizsargājamam dendroloģiskajam parkam „Skrīveru 

dendroloģiskais parks
dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešana  

100,000.00

Realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” 
dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot dabas bagātību, 
kultūrvēsturisko vērtību un vides saglabāšanu, uzlabojot apmeklētāju informētību un 
drošību. Dabas pieminekļa teritorijai raksturīga augsta antropogēnā slodze. Gadā to 
vidēji apmeklē 25 tūkstoši tūristi. Galvenais apskates objekts – Kokneses pilsdrupas. 
Parku kā pastāvīgu atpūtas vietu brīvā dabā ikdienā izmanto Kokneses ciema 
iedzīvotāji un blakus esošās vidusskolas skolēni. Parkā atrodas estrāde, kuras 
pasākumus apmeklē vidēji 2 tūkstoši iedzīvotāji. Apmeklētāji un parka meža kopšanas 
pasākumi ir galvenie aizsargājamo sugu un biotopu apdraudošie faktori.
Dabas piemineklis „Kokneses parks” atrodas Koknesē, pie Pērses ietekas Daugavā 
(Pļaviņu HES ūdenskrātuvē), senpilsētas teritorijā (Valsts aizsardzība Nr.118). Dabas 
pieminekļa teritorija ir 15,7 ha.Skrīveru dendroloģiskais parks (130 gadi 2021.gadā) - 

Izstrādāti un ieviesti Dabas aizsardzības plāni Dabas 
piemineklim aizsargājamam dendroloģiskajam stādījumam 
„Kokneses parks”, Dabas piemineklim aizsargājamam 
dendroloģiskajam parkam „Skrīveru dendroloģiskais 
parksĢeogrāfiskā plānojuma ar norādēm izveide, 
labiekārtošana, esošo dabas objektu (svešzemju koku 
stādījumi) atjaunošana, žogs, parka uzturēšana aktīvajā 
tūrisma sezonā. Dabas objektu plāna izstrāde ar viediem 
risinājumiem, QR kodi, alternatīvie apgaismojuma 
risinājumu (saules enerģija). Labiekārtošana, vides 
pieejamības uzlabošana.

Kokneses pašvaldība

Aizkraukles nov
Kokneses pilsēta un 
Kokneses pagasts

Pašvaldības 
projekts

2.1.3. 2.2.3. P5 P3.6. “Zili–zaļās” infrastruktūras pilnveidošana Koknesē 50,000.00
Plāna izstrāde un ieviešana zaļās infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un ainavas 
veidošanai gar Daugavas un Pērses upēm.
No Kokneses pilsdrupām līdz Likteņdārzam.

Izstrādāts ainavu plāns -  nacionālas nozīmes  
kultūrvēsturiska mantojuma ainavai - Daugava un Pērses 
sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām, un 
reģionālas nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma ainavai - 
Daugavas ainava ar Likteņdārzu.

Kokneses pašvaldība

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

ANM, Interreg,  
Pašvaldības 
finansējums.

P4 P5
Videi draudzīgu  transportlīdzekļu iegāde pašvaldības 

funkciju veikšanai
100,000.00

Pašvaldības transportlīdzekļus ar fosilo degvielu nomainīt uz videi draudzīgiem 
transportlīdzekļiem, veicinot SEG emisiju samazināšanu

Iegādāti 2 jauni elektromobīļi, SEG emisiju samazinājums Kokneses pašvaldība

Aizkraukles nov Iršu pagasts
Pašvaldības 
projekts

Interreg
4.3.2 Interreg,  
Pašvaldības 
finansējums.

P7 P3.6
Iršu muižas klēts - magazinas kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana

200,000.00

Iršu muižas klēts  ir pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks un dabas objekts. Ēka celta 
no laukakmeņu un ķieģeļu mūra kaļķu javā. Pamati un sienas mūrētas no veseliem un 
plēstiem laukakmeņiem. Laukakmeņu mūrī vērojamas plaisas, bet sarkano ķieģeļu 
mūrējums vietām ir stipri erodējis. Telpas pārsegums būvēts siju, dēļu konstrukcijā. 
Sijas balstījumā vietās ir bojātas. Arī jumta konstrukcija vietām ir deformēta. Šobrīd 
pati ēka netiek izmantota. Ēkas pagalmā tiek organizēti dažādi pagasta pasākumi. 
Projekta mērķis ir veikt Iršu muižas klēts - magazīnas atjaunošanu, lai nodrošinātu 
kultūrvēsturiskā mantojuma Iršu muižas klēts - magazīnas saglabāšanu, attīstību un 
pieejamību esošajām un nākamajām paaudzēm.

Tiks atjaunota Iršu muižas klēts un izveidota pastāvīga 
ekspozīcija par Baltijā lielāko vācbaltu koloniju- 
Hiršenhofu. Magazīna kalpos kā kultūrvēsturiska vieta 
turpmākai sadarbībai ar vācbaltu kolonistu pēctečiem.
Iršu muižas klēts – Magazīna:
 kultūras un tradīciju pasākumu norises vieta vietējā 
kopienā un interesentiem (20 pasākumi gadā);
 pieejama, apskatāma sabiedrībai, veicinās lauku tūrisma 
attīstību pagastā (5000 apmeklētāji gadā);
 apskatāma novadpētniecības izstāde par Iršu pagasta 
vēsturi un ievērojamiem novadniekiem.

Aizkraukles nov Kokneses pilsēta
Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finasējums

P1 Mūzikas un mākslas skolas izveide Koknesē 1,000,000.00

Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības zināšanas un prasmes mūzikā 
un mākslā.Sagatavot izglītojamos mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības 
un profesionālās augstākās izglītības programmu apguvei;
Piedāvāt apgūt mūzikas un mākslas interešu izglītības programmas;
Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un 
radošu personību

Izveidota profesionālās ievirzes izglītības iestāde 150 
izglītojamiem 

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finasējums

P1
Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana un 
labiekārtošana novada izglītības iestādēs un  sporta 
centros

200,000.00

1) Sporta infrastruktūras modernizācija un jaunu aktīva sporta objektu būvniecība un 
pielāgošana visām sabiedrības grupām. Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras modernizācija. Vidusskolas sporta inventāra papildināšana. Novada 
teritorijā uzstādāmi vairāki  fiziskās veselības uzlabošanas punkti (aprīkojums).  2) 
Attīstāma aktīvās atpūtas zona ģimenēm un bērniem ar velotrasi pie skeitparka. 
Teritorijas attīstīšana, izbūvejot dažāda vecuma apmeklātājiem vienotu aktivitāšu 
punktu Skrīveros. 

Veidot veselīgu dzīvesveidu veicinošu vidi. Uzlabota 
mācību procesam nepieciešamā sporta infrastruktūra, 
atjaunoti stadionu segumi  



Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

P5 Dzīvnieku kapsētas izveide
summa tiks 
precizēta pēc TP 
izstrādes

Izveidota mājdzīvnieku kapsēta ar atbilstošu infrastruktūru 
0,08 ha platībā

Kopprojekts Jaunizveidojamais  
Aizkraukles  novads

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

Aizkraukles novada identitātes izstrāde, vietas 
mārketinga izstrāde, krīzes komunikācijas plāns, 
zīmolvedība, ieviešana

55000
www.aizkrauklesnovads.lv, www.visitaizkraukle.lv  un apakšlapu izveide izglītībai, 
kultūrai, sportam, kā arī iekšējā intranet izveide, E-pakalpojumu attīstība un 
pilnveidošana. Stratēģija “Gribu dzīvot Aizkraukles novadā".

Aizkraukles novada identitātes izstrāde, vietas mārketinga 
izstrāde, krīzes komunikācijas plāna izstrāde, zīmolvedība, 
ieviešana,. Tiek izveidoti ģerboņi, logo, stratēģijas. Jaunas 
mājas lapas www.aizkrauklesnovads.lv izveide un tam 
pielīdzināto lapu izveide sportam, kultūrai, izglītībai un 

Kopprojekts Jaunizveidojamais  
Aizkraukles  novads

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
Pašvaldības 
projekts

P3.6 Aizkraukles novada ainavu aizsardzības plāna izstrāde 50000
Veikts unikālo ainavisko vērtību novertējums un izstrādāts 
Ainavu aizsardzības plāns

Kopprojekts Jaunizveidojamais  
Aizkraukles  novads

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P4 Bitēnu  ielas pārbūve un pagarinājuma izbūve 670800
Pārbūvēts esošais ielas posms 330 m garumā, izbūvēta iela 
800 m garumā

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P7
Kalna Ziedu vēstures un mākslas muzeja ēku 
atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

200000
Atjaunota muzeja eksponātu glabātuve, labiekārtota 
teritorija, ierīkoti gājēju celiņi un labiekārtojuma elementi

Aizkraukles nov
Aizkraukles pilsēta un 
pagasts

Pašvaldības 
projekts

P2
Aprūpes mājās pakalpojuma pieejamības 
nodrošināšana

80000
Aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 40 personām 
(Aprūpes pakalpojuma iepirkums no profesionāla 
pakalpojumu sniedzēja)

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P2
Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 
rehabilitācijas ambulatorajā daļā Aizkraukles slimnīcā

1000000
Pielāgotas telpas atbilstoši obligātajām prasībām 
rehabilitācijas pakalpojumiem Aizkraukles slimnīcā

Aizkraukles slimnīca

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P2
Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 
Aizkraukles slimnīcā

70000
Pielāgotas telpas atbilstoši obligātajām prasībām, aprīkojot 
ar fizikālās medicīnas aparatūru un pielāgotas telpas 
atbilstoši obligātajām prasībām dienas stacionārā 

Aizkraukles slimnīca

Aizkraukles nov Aizkraukles pilsēta
Pašvaldības 
projekts

P7 Kalna Ziedu  pilskalna infrastruktūras sakārtošana 500000
Sakārtota Kalna Ziedu pilskalna teritorija, ierīkoti 
labiekārtojuma elementi

Aizkraukles nov Mazzalves pagasts
pašvaldības 
projekts

P5  Mazzalves pamatskolas sporta halles siltināšana 200000 Energoefektivitātes pasākumi
  Veikt halles siltināšanu un apkures katla nomaiņu uz 
granulu katlu

Aizkraukles nov Pilskalnes pagasts
pašvaldības 
projekts

P5
Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra  ēkas 
siltināšana

120000 Energoefektivitātes pasākumi  Veikt ēkas siltināšanu

Aizkraukles nov Mazzalves pagasts
pašvaldības 
projekts

P5 Īpašuma “Ainas”  siltināšana 250000 Energoefektivitātes pasākumi  Veikt ēkas siltināšanu, jumta maiņu

Aizkraukles nov Neretas pagasts
Pašvaldības 
projekts

P2 Neretas novada sociālā centra modernizēšana 400000
Veikta telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernajām 
tehnoloģijām, papildus ierīkotas gultas vietas 15 
iemītniekiem

Aizkraukles nov Neretas pagasts
pašvaldības 
projekts

P5
Energoefektivitātes pasākumi, apvienojot Neretā trīs 
katlu mājas vienā

Apvienota apkures sistēma trīs ēkām kopā (Neretas 
novada pašvaldība, Neretas sociālais aprūpes centrs, PII 
“Ziediņš”)

Aizkraukles nov Jaunjelgavas pilsēta
pašvaldības 
projekts

P7
Jaunjelgavas kultūras nama ēkas atjaunošana, 
pagalma pārbūve, infrastruktūras izveide

400000
Vesturiski ir novecojis kultūras nams, ir nepieciešamas jaunas, ventilējamas, gaošas 
telpas. Ar mūsdieīgu aprīkojumu.

Atjaunots kultūras nams

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
pašvaldības 
projekts

P7
Brīvdabas estrāžu pārbūve, izbūve  un aprīkojuma 
iegāde 

810000
Aizkraukles novada estrādes kompleksa pārbūve Aizkraukles pagastā, brīvdabas 
estrādes izbūve Kokneses parkā, Novecojušas estādes Staburaga, Seces, Sunākstes 
pagastos. Nepeiciešamas neliela esstrāde Daudzevas pagastā.

Veikti rekonstrukcijas un labiekārtosānas darbi 4 estrādēs, 
uzbūvēta 1 jauna estrāde

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
pašvaldības 
projekts

P2 Sociālo dzīvokļu atjaunošana 30000 Izveidoti sociālie dzīvokļi

Aizkraukles nov
Jaunjelgavas pilsēta, 

Daudzeses un 
Staburaga pagasti

pašvaldības 
projekts

P7
Parku kā kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas 
sastāvdaļas atjaunošana Jaunjelgavas novadā

500000
Izpētīti esošie parki un labiekārtoti. Atjaunotas vēsturiskās 
trepes uz pontonu

Aizkraukles nov Seces pagasts
pašvaldības 
projekts

P3.6 P5
Skatu torņu izbūve Skrīveros, Koknesē un Seces 
pagastā

600000
 Skatu tornis pie Daugavas (vecais ūdens tornis) vai skatu tornis pie Apaļā 
(Kalnamuižas) ezera (tuvākais ir Ogrē).   Skrīveru skatu tornis, pie Daugavas 
rekonstruēts vecais ūdens tornis, kas atrodas "NATURA2000" dabas teriotrijā. 

Skatu tornis Daugavas ainavas popularizēšanai,  vietas 
potenciāla izmantošana. Esošais (vecais) ūdens tornis 
piemērtots skatu platformas izveidei. Mērķis: ieviest 
viedos risinājumus, informācijas pasniegšanas 

Aizkraukles nov Aizkraukles novads
pašvaldības 
projekts

P3.6 Kempinga vietas izveide un aprīkojuma iegāde 500000
Izveidots labiekārtots kempings, treileru pieslēguma vieta, 
sanitārais mezgls, atpūtas laukumi, kempinga mājiņas, 
iegādātas mobilās nojumes

Aizkraukles nov

Jaunjelgavas pilsēta, 
Daudzeses, Seces, 

Sērenes, Sunākstes un 
Staburaga pagasti

pašvaldības 
projekts

P3.6 Aktīvā tūrisma piedāvājuma attīstība 2150000

Iztīrīti Seces, Iecaviņas, Lauces, Viesītes upes krasti, 
izveidotas kā laivojamas upes, izveidotas piestātnes pie 
Daugasvas upes, elektrības pievadi Daugavas krastā 
atpūtas vietās/laivu piestātnēs, pārceltuve pretīm 
Koknesei, attīstīti ūdenstūrisma piedāvājumi, izveidota 
profesionāla klinšu kāpēju siena



Aizkraukles nov
Daudzeses, Seces, 

Sērenes un Sunākstes 
pagasti

pašvaldības 
projekts

P5
Centrālās apkures sistēmas sakārtošana un katlu māju 
izbūve Jaunjelgavas novadā

600000 Enrgo efektivitāte

Sērenes, Seces pagastā - alternatīvā apkure vasaras 
periodā, siltā ūdens ieguve (saules baterijas); Sunākstes 
pagastā - Sporta centra, bibliotēkas, jauniešu centra 
apkures sistēmas pārbūve no šķidrā kurināmā uz 
alternatīvo, sakārtota centrālā kopējā apkures sistēma 
daudzīvokļu mājas “Bērzi” un “Alejas”; Daudzeses 
pagastā - šķeldas katlu māja skolai, uz jauniešu centru 
nomainīta siltumtrase

Aizkraukles nov Seces pagasts
pašvaldības 
projekts

P5
Dzīvojamās mājas “Vecā skola” energoefektivitātes 
uzlabošana

700000 Siltināta ēka un izremontēti dzīvokļi.

Aizkraukles nov Jaunjelgavas pilsēta
pašvaldības 
projekts

P4 Jaunjelgavas pilsētas ielu  pārbūve 10,5 km 840000 Pārbūvēts ceļa segums

Aizkraukles nov Jaunjelgavas pilsēta
pašvaldības 
projekts

P4
Jaunjelgavas pilsētas ceļu  pārbūve un būvniecība 27 
km

2670000 Pārbūvēts ceļa segums

Aizkraukles nov
Daudzeses, Seces 

pagasti
pašvaldības 
projekts

P4
Tiltu pārbūves tehniskais projekts un pārbūve 
Daudzeses pagastā un Seces pagastā

500000 Projektēšanas darbi, būvdarbi

Aizkraukles nov Staburaga pagasts
pašvaldības 
projekts

P5
Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Vīgantes 
parka dīķu sistēmas apkārtnē

100000 Atjaunoti dīķi, ierīkota strūklaka

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Energoefektivitātes veicināšana pašvaldības ēkās, 
kurās tiek nodrošināti pakalpojumi novada 
iedzīvotājiem. 

3,400,000 Lai uzlabotu energoefektivitāti pašvaldības ēkās, kurās tiek sniegti dažādi 
pakalpojumi novada iedzīvotājiem (sociālie pakalpojumi, izglītība, bibliotēkas u.c.) 
ir nepieciešams veikt energoauditu, izstrādāt tehniskos projektus ēku 
energoefektivitātes uzlabošanai, veikt ēku griestu un fasādes siltināšanas darbus, 
ēkas inženiertehnisko sistēmu pārbūvi vai izbūvi. Uzstādīt viedos risinājumus 
siltumenerģijas uzskaitei un samazināšanai. Izvērtēt iespēju, ēkās uzstādīt uz 
saules enerģijas izmantošanu balstītus risinājumus (saules kolektorus, kombinētus 
ar apkures sistēmām).
Projekta mērķi var attiecināt arī uz visām novada pirmsskolas un vispārējās un 
interešu izglītības iestādēm.   
Nepieciešams uzlabot energoefektivitāti Sociālā dzīvojamā mājā "Lielauce", 
Lielauces pagastā, kur nodrošināta dzīvošana un aprūpe novada vientuļajiem 
iedzīvotājiem, kas objektīvu apstākļu dēļ sevi nevar aprūpēt vecumdienās, Bēnes 
pagastā sociālo pakalpojumu centrā, kurā ir izvietota bibliotēka, sociālais dienesta, 
pieaugušo izglītības centra strukturvienības un dienas aprūpes centrs bērniem ar 
funkcionālajiem traucējumiem. 
Energoefektivitātes pasākumi būtu veicami arī ēkās, kur daļa tiek iznomāta arī 
komersantiem, kas sniedz pakalpojumus novada iedzīvotājiem.
Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir nepieciešams veikt 
energoefektivitātes pasākumus multifunkcionālajai ēkai "Zvaniņi" 
Tērvetes/Augstkalnes pagastā: jāizstrādā ēkas energoaudits, jāveic jumta 
siltināšana, logu un ārdurvju konstrukciju nomaiņa, kā arī ārsienu siltināšana.
Pārējā novada teritorijā pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus plānots veikt atbilstoši pašvaldības investīciju plānam.

Uzlabojot energofektivitāti pašvaldībai piederošās ēkās, 
tiktu uzlabota siltumietilpība un ietaupīta siltumenerģija, 
tādejādi nākotnē iegūstot būtisku ietaupījumu. Ieguvēji 
būtu arī pārējo kaimiņos esošo pašvaldību iedzīvotāji, jo 
sociālos pakalpojumus varētu izmantot arī blakus 
pašvaldību iedzīvotāji. Rezultātā tiktu samazināts arī 
apkures izmešu daudzums un siltumenerģijas zudumi.
Veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus 
vienlaikus tiktu uzlabota ēku energoefektivitāte un 
samazināts pašvaldības budžeta slogs ikgadējām 
elekroenerģijas un siltumenerģijas izmaksām, papildus 
uzlabojot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti.

DNP

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P5 Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides 
tehnoloģiju ieviešana  publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā Dobeles novada 
teritorijā

600,000 Ielu apgaismojums ir viena no publisko teritoriju infrastruktūras aprīkojuma 
sastāvdaļām, kam ir būtiska nozīme labas redzamības nodrošināšanai diennakts 
tumšajā laikā. Mūsdienu prasībām atbilstoša ielu  LED apgaismojuma tehnoloģija 
nodrošina jaudīgākas (LED gaismekļi ar sensoriem),  ļoti  efektīvas  apgaismes  
ierīces,  kas  sasniedz  augstāku  gaismas  līmeni, nepalielinot rēķinu par elektrību, 
kā arī, tās izmantojot,  samazinās CO2 emisijas. Jaunās apgaismojuma sistēmas 
nodrošina klātbūtnes sensoru iekļaušanu, kas paaugstina gaismas līmeni, kad tiek 
uztverti cilvēki sava diapazona robežās (vai pretēji –izslēgt apgaismojumu, ielām 
esot tukšām). 
Publisko teritoriju apgaismojuma nomaiņu plānots veikt atbilstoši pašvaldības 
investīciju plānam

1) pāreja uz jauno viedo apgaismojuma vadības 
sistēmu, kas regulē gaismas intensitāti  (deg spožāk 
tikai uz kustības laiku, pārējā laikā deg ar mazāku 
intensitāti) un tos iedarbināt no viena kopēja dispečeru 
punkta (arī gaismekļu pārbaude attālināta). 
2) Uzlabota ielu apgaismojuma tīkla energoefektivitāte, 
apgaismojuma kvalitāte un nodrošināta profesionāla 
sistēmas apkalpošana un uzturēšana.

Visas ZPR pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

Interreg Pašvaldības 
finansējums, Leader

P7 Kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstības 
veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras 
uzlabošana

1,080,000 1. Meža parks ar brīvdabas estrādi ir iecienīta pilsētnieku atpūtas vieta. Estrāde 
uzbūvēta 20.gs. 60.gados Bērzes upes ielokā. Vērienīgākos pārbūves darbus tā 
piedzīvoja 1986.gadā, kad virs estrādes uzslēja jumtu, augstāk pacēla un 
paplašināja skatītāju sēdvietas. Novadā un arī starp kaimiņu novadiem tā ir lielākā 
brīvdabas estrāde, kura spēj uzņemt vairākus simtus koristu un dejotāju, kā arī 
vairāk kā tūkstoti skatītāju. Ķestermežs ar brīvdabas estrādi ir dziesmu svētku, 
koncertu, teātra uzvedumu un zaļumbaļļu norises vieta vasaras sezonā. Dziesmu 
un deju svētkos regulāri piedalās ne tikai Dobeles novada amatiermākslas kolektīvi, 
bet arī mākslienieki no Jelgavas un Bauskas novada.
Estrādes infrastruktūra ir nolietojusies, ir nepieciešams mainīt elektroinstalāciju. Lai 
paildzinātu estrādē notiekošo pasākumu sezonu, kā arī komfortablu pasākumu 
baudīšanu vasarā, lietus laikā, ir nepieciešams izbūvēt transformējamu jumta 
pārsegumu.
Projekta rezultātā ir plānots izstādāt brīvdabas estrādes pārbūves būvprojektu un 
veikt nepieciešamos pārbūves darbus.
2. Labiekārtota Tērvetes estrāde. Tērvetes novadā estrāde ir viena no galvenajām 
pasākumu un atpūtas vietām vasaras periodā. Šeit notiek vērienīgi pasākumi, kur 
bieži uzstājas gan vietējie mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan Latvijā 
pazīstami mūziķi un aktieri, kā arī notiek teātra izrādes. Pasākumus apmeklē gan 
kaimiņu novadu idzīvotāji, gan viesi no attālākiem novadiem, kā arī kaimiņvalstu 
tūristi.

Dobelē Izveidota moderna brīvdabas estrāde, ar 
mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas nepieciešamās 
infastruktūras nodrošinājumu kultūras un tradīciju 
saglabāšanai, iekļaujoties pilsētas publiskās ārtelpas 
tīklā ar kvalitatīvu labiekārtojumu un pieejamības 
nodrošinājumu visdažādākajām iedzīvotāju grupām un 
tūristiem.
Paildzinātas brīvdabas estrādes izmantošanas iespējas 
no marta līdz novembrim.
Iespēja nodrošināt novada un reģiona pasākumus, kā 
arī visai Latvijai kvalitatīvus un profesionālus 
pasākumus.
Labiekārtota Tērvetes brīvdabas estrādes teritorija.

DNP



Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. SAM 2.2.3. P5 P3 Degradēto teritoriju revitalizācija un 
uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide  

1,000,000 Pašvaldības īpašumā ir atsevišķas zemes vienības, kas atrodas bijušās padomju 
armijas teritorijās, ir piesārņotas ar būvgružiem, aizaugušas, bez 
inženierkomunikāciju pievadiem.
Ir nepieciešama teritoriju sakārtošana un ēku izbūve ar nepieciešamiem 
inženierkomunikāciju pieslēgumiem, t.sk. ūdens, elektrība, pievedceļi un ar AER 
tehnoloģiju ieviešanu saistītiem risinājumiem, saskaņā ar komersantu vajadzībām, 
tādējādi rosinot komersantu pāreju uz klimatam draudzīgāku ražošanu vai 
pakalpojuma sniegšanu;
Projekta īstenošanas rezultātā pieaugs uzņēmējdarbībai piemēroto teritoriju 
platības un uzlabosies to pieejamība, uzlabojot vidi novadā, palielināsies 
investīcijas uzņēmumos un tiks radītas jaunas darba vietas, tādējādi paaugstinot 
novada un tā areāla ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošinās satiksmes dalībnieku 
drošību (darbinieku nokļūšana uz darba vietu).

Veicot ieguldījumus publiskās infrastruktūras 
uzlabošanā, tiks veicināta atjaunotās degradētās 
teritorijas sasniedzamība Dobeles novadā (Gardene un 
Lauku iela, Dobelē), lai nodrošinātu esošo un potenciālo 
uzņēmumu attīstību un  tādējādi sekmētu nodarbinātību 
un ekonomisko aktivitāti novadā. Uzņēmēju  
saimnieciskās darbības izaugsme nodrošinās potenciāli 
augstākus nodokļu ieņēmumus pašvaldības budžetā, 
uzlabosies nodarbinātība, samazinot bezdarba līmeni 
novadā un reģionā.
Iedzīvotāju nokļūšana uz darba vietu ir nodrošināta 
(veloceliņš uz Gardeni un gājēju ietve Lauku ielā (būs 
nepieciešams jaunajā teritorijā).
1) mērķtiecīgi sakārtotas vairākas pašvaldībai 
piederošas teritorijas, kurās būs iespēja uzsākt 
uzņēmējdarbību;
2) radītas jaunas darba vietas;
3) palielināts eksporta izlaides apjoms;
4) piesaistītas privātās investīcijas.

DNP, ZPR un visas 
ZPR pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

P4 Pilsētas ielu satiksmes infrastruktūras uzlabošana 2,000,000 Dobeles pilsēta pēdējos gados ir strauji attīstījusies, piesaistot ES finansējumu, ir 
realizēti vairāki uzņēmējiem nozīmīgi projekti, vides projekti, izglītības 
infrastruktūras uzlabošanas, tūrismu veicinoši projekti. Taču ne visu ideju un 
vajadzību realizācijai pašvaldībai pietiek finansējuma. Pilsētā ir vairākas ielas, kuru 
atsevišķu posmu pārbūvei nav bijis iespēju piesaistīt publisko finansējumu. Ielas ir 
daļēji apmierinošā vai neapmierinošās stāvoklī, ir nepieciešama ar ielas pārbūvi 
saistīto komunikāciju pārbūve. Ir nepieciešami pābūves darbi Baznīcas ielas, 
Uzvaras ielas un Viestura ielas posmam. Visi trīs pārbūvējamie posmi atrodas 
pilsētas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā savās gaitās dodas gan pilsētas iedzīvotāji, 
gan visu pilsētas svētku laikā viesi, gan tūristi dažādu apskates objektu 
apmeklēšanai.   
Kritiskā stāvoklī pilsētā ir Jāņa Čakstes iela, kurai ikdienā ir ļoti liela slodze 
(tirdzniecības centri, degvielas uzpildes stacija, autoserviss, pilsētas dzīvojamais 
masīvs). Lielā noslogojuma dēļ iela ir uz sabrukšanas robežas.

Palielināts privāto investīciju apjoms Dobeles novadā, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamajā ielu infrastruktūrā. 
Veicot Čakstes ielas transporta infrastruktūras 
uzlabošanu, tiktu radīta šīs ielas piegulošajās teritorijās 
vietējiem uzņēmējiem pievilcīga uzņēmējdarbības vide 
un iedzīvotāju mobilitāte, tādējādi radot drošu un 
pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.
Uzlabota satiksmes drošība pilsētā un pilsētas tēls 
kopumā. 
Samazināti finanšu līdzekļi ikgadējiem ielu un pazemes 
komunikāciju remontdarbiem.

DNP un visas 
ZPR pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

P4 Dzirnavu ielas pārbūve un stāvlaukuma izbūve 
Dobeles pilsētā

1,500,000 Rīta stundās un pēcpusdienās ir novērojamas ierobežotas iespējas
 īslaicīgi stāvēt pie izglītības iestādēm (Dobeles 1.vidusskola, Dobeles Valsts 
ģimnāzija, Sporta stadions), lai nogādātu bērnus vai paņemtu no skolām vai 
nodarbībām.
Katru gadu pašvaldība par saviem finanšu līdzekļiem veic ielu
ikdienas uzturēšanas darbus, papildus pašu finansējumam pašvaldība ir veiksmīgi 
piesaistījusi ES fondu līdzekļus transporta infrastruktūras sakārtošanai, bet nav 
nodoršināta stāvlaukumu pieejamība izglītības un sporta iestādēm.
Tiktu izbūvētas papildu autostāvvietas, ierobežojot automašīnu novietošanu ielas 
malās un būtu iespējama arī autobusu apstāšanās vieta pasažieru (skolnieku) 
izkāpšanai.
Dzirnavu ielā atrodas ražošanas uzņēmums AS "Spodrība" , kurai būtu iespējams 
izmantot Dzirnavu ielu nokļūšanai līdz uzņēmuma teritorijai.
Būtu sakārtota satiksmes organizācija, palielinot gājēju drošību un atvieglojot 
automašīnu novietošanu. 

Izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru, nodrošināta 
iedzīvotāju drošība izgaismojot ielu un stāvlaukumu ar 
LED gaismekļu apgaismojumu un uzstādot novērošanas 
kameras, tādējādi neradot pārslodzi ielai un spriedzi 
iedzīvotājiem (iebraucot,  Izbraucot), kā arī nodrošinot 
uzņēmēja nokļūšanu līdz uzņēmuma teritorijai.

  

DNP

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

2.2.3. P5 Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 200,000 Dobeles slimnīcas teritorijā ir ir izvietotas glabāšanas tvertnes (mucas) ar naftas 
produktiem un pievadi, kurā arī pašlaik vēl glabājas naftas produkti (nezināms 
atlikums) un ir piesārņota apkārtējā teritorija. Iepriekš naftas produkti izmanoti 
slimnīcas apkures nodrošināšanai.
Nepieciešams definēt vietas piesārņojuma apjomu un veikt teritorijas sanāciju.
Pēc vietas sanācijas, iespējams izveidot un attīstīt teritoriju pašvaldības (jauna 
bērnu aktīvās atpūtas laukums (minifutbola laukums)) vai uzņēmēju vajadzībām 
Dobeles pilsētā. 

Piesārņotā vieta atrodas pilsētas centra teritorijā, kurai ir 
ekonomiskais potenciāls un, kurā varētu īstenot 
sekmīgus pilsētvides attīstības projektus. 
Atjaunota un uzlabota piesārņotās vietas vides kvalitāte 
un novērsti draudi iedzīvotāju veselībai;
Izveidota teritorija uzņēmējdarbības atīstībai vai 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

DNP



Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

P6 Vienoto klientu apkalpošanas centru pieejamība un 
darbība reģionā

100,000 Pakalpojumu pieejamība vienuviet (katrā novadā), t.sk. darbinieku apmācība, 
tehniskais nodrošinājums, pievienojot bibliotēkas VPVKAC).
VPVKC infrastruktūras nepieciešamība: 
1) atklāta un slēgta tipa darbavietas;
2) vienota stila mēbeles;
3) darbavietas jāaprīko ar datorpieslēgumu, internetu, POS termināli maksājumu 
veikšanai uz vietas ar maksājumu/bankas karti;
4) jāuzstāda videonovērošana;
5) nepieciešams uzstādīt rindu vadības iekārtu;
6) jāaprīko vismaz viens publiski pieejams dators un brīvpieejas internets;
7) jānodrošina neliela virtuve darbinieku vajadzībām;
8) centru nepieciešams aprīkot ar multifunkcionālu iekārtu drukšānai, pavairošanai, 
skenēšanai, ko izmantotu klientu apkalpošanai.

Lai nodrošinātu vienotu klientu apkalpošanu, visos
 VPVKAC darbs tiek organizēts pēc vienotiem 
principiem, kas iestrādāti vienotajos VPVKAC darba 
kārtības noteikumos. Klientu apkalpošanā tiek ievērots 
VPVKAC klientu apkalpošanas standarts. Šāda pieeja 
nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas standartizāciju, 
nodrošinot saturiski pilnvērtīgu un vizuāli pievilcīgu 
VPVKAC izveidi, kas savukārt sekmētu labus darba 
apstākļus darbiniekiem, pievilcīgus apstākļus 
apmeklētājiem un kopumā celtu klientu apmierinātību ar 
valsts pakalpojumu nodrošināšanas augstāku kvalitāti. 
Infrastruktūru izveido tā, lai neierobežotu personas 
pārvietošanās iespējas, proti, nodrošina iespējas 
ikvienam sabiedrības loceklim pārvietoties bez 
ierobežojumiem un saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, 
preces, palīdzību un informāciju neatkarīgi no dzimuma, 
invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem / 
VARAM Metodika 2021.gada jaunveidojamo novadu 
pašvaldību darbības uzsākšanai/.

Visas ZPR pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.1. P6 Mājokļu pieejamība reģionā 1,500,000 Šī brīža dzīvojamais fonds (gan novadā, gan reģionā) ir būtiski novecojis, kas 
palielina tā uzturēšanas izmaksas un, nepalielinoties mājsaimniecību ienākumiem, 
attālina tā atjaunošanās perspektīvas. 
Reģiona iedzīvotāju zemā pirktspēja uzdod par pienākumu pašvaldībām nodrošināt 
iedzīvotājus ar mājokļiem, jo ne visi spēj iegādāties vai īrēt dzīves telpu.
Projekta īstenošanas rezultātā uzlabotos mājsaimniecības dzīves kvalitāte, būtu 
iespēja piesaistīt jaunu darbaspēku, jaunus speciālistus, (gan uzņēmējiem, gan 
pedagogus, gan medicīnas personālu ārstniecības iestādēs u.c.).

Iesaistot pašvaldības, tās sniegtu tūlītēju risinājumu gan 
novadā, gan reģionā jaunu darbinieku piesaistei (ja 
veidojas jaunas darba vietas)  un sākotnēji atrisinātu 
mobilitātes iespējas darba spēkam ar vidēji augstu 
atalgojumu. Tādējādi nerastos problēmu situācija, ka 
mājokļa nepieejamības dēļ, iedzīvotāji tiek mudināti 
meklēt darba iespējas un dzīves vietu ārpus Latvijas. Ja 
cilvēki tiktu nodrošināti ar  mājokli, darba vietu, tad viņi 
nevis izvēlētos migrēt ārpus valsts, bet izvēlētos iekšējo 
migrāciju, kas samazinātu ekonomiskos zaudējumus 
valstī. 
Mājokļu būvniecībā izmantoti energoefektīvi risinājumi.

ZPR, DNP un citas reģiona 
pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.1. P6 P2 Sociālo mājokļu attīstība Dobeles novadā 2,500,000 Dobeles slimnīcas teritorijā ir neizmantota ēka (iepriekš infekcijas korpuss), kurā 
telpu izvietojums ir atbilstošs dzīvojamo telpu izbūvei, lai varētu izīrēt iedzīvotājiem 
(īpaši senioriem), kuri ir palikuši bez aprūpes (un paši nespēj par sevi pilnvērtīgi 
parūpēties) un ir ar zemu maksātspēju. Šādai iedzīvotāju grupai būtu iespēja dzīvot 
izremontētas dzīvojamās telpās (kopskaitā 20 dzīvojamās telpas), kuras būtu 
atbilstošas ne  tikai minimālām prasībām, dzīvošanai derīgas, bet būtu ļoti labā 
tehniskā un vizuālā stāvoklī. Papildus iespējams ierīkot 2 virtuves un 2 
pakalpojumu telpas, kurās sniegtu pakalpojumus dažādi speciālisti.
Dobeles novadā pēc šāda veida dzīvesvietas ir pieprasījums no personām, kuras 
palikušas bez aprūpes un pašas nespēj pilnvērtīgi dzīvot.
Pašvaldībai nepietiek budžeta līdzekļu, lai īstermiņā apmierinātu iedzīvotāju augošo 
pieprasījumu pēc dzīvojamām platībām.
Lai sociālos dzīvokļus novadā varētu nodrošināt pēc iespējas aptverot plašāku 
teritoriju, Bukaišu bijušās skolas internāta telpas ir pielāgojamas sociālo dzīvokļu 
ierīkošanai.

Tiktu veikts nozīmīgs ieguldījums sociālo mājokļu 
attīstībā, 
nodrošinot seniorus ar labas kvalitātes mājokļiem, 
atvieglojot viņu ikdienas dzīvi un nedaudz uzlabojot 
finansiālo stāvokli.

DNP

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1 Interreg P3 P4 Uzņēmējdarbības vides attīstība Dobeles novada 
teritorijā

1,350,000 1) Lielākā daļa reģionālās un vietējās nozīmes ceļi ir kritiskā stāvoklī;
2) Valsts reģionālās un vietējās nozīmes
 autoceļu tīkla pārbūve (vai atjaunošana) radīs kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības 
attīstībai, pasažieru pārvadājumiem un tūrismam.
Regulāra pašvaldības grants ceļu atjaunošana visa novada teritorijā. Tiltu 
atjaunošana: "Ainavu", "Kauliņu", "Ružas", "Betons", "Ceriņu" bijušā Tērvetes 
novada teritorijā
Investīcijas ielu un ceļu pārbūvē uzņēmējdarbības vides attīstībai tiks veiktas 
atbilstoši investīciju plānam.

Palielinātos privāto investīciju apjoms un tiktu veicināta 
jaunu darba vietu izveide  novados un reģionā, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību veicinošos 
pasākumos, balstoties uz uzņēmēju vajadzībām.
Veicot ceļu pārbūvi, izbūvi, uzlabosies uzņēmējdarbības 
teritorijām nozīmīgu funkcionālo savienojumu satiksmes 
organizācija, tai skaitā satiksmes drošība, teritoriju 
sasniedzamība un pieejamība, kā arī ceļu tehniskais 
stāvoklis un nestspēja, kā arī samazināsies ikgadējie 
ieguldījumi ceļu remontdarbiem un uzturēšanai.

ZPR

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

Interreg Interreg P2

Atskurbtuves pakalpojuma izveide Zemgales 
reģionam (sadarbībā ar VM,VP )

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.5. Interreg P2

Naktspatversmes pakalpojums Zemgales reģiona 
pašvaldību vajadzībām, pārklājas ar nr.18, / var 
atstād abus un pēc situācijas izlemt vai īstenot 
vienu pašvladības projektu vai reģiona līmeņa 
projektu iesaistot pārējās ieinteresētās 
pašvaldības./



Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.5. Interreg P2

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi izveide 
bērniem ar uzvedības traucējumiem

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.1. Interreg P2

Grupu dzīvokļi bērniem bāreņiem pēc 
ārpusģimenes aprūpes

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.5. Interreg P2

Mobilās vienības izveide AMB vajadzībām, jo 
pieaug novadu teritorija un iedzīvotāji noveco

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. inivatīvais2.1.1., Interreg P6 P5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai Dobeles novadā

600,000 Tiktu ieviesta uz mūsdienu tehnoloģijām (bezvadu tehnoloģijas)  balstīta komunālo 
pakalpojumu (ūdens apgāde, siltumapgādes un notekūdeņu) uzskaites un vadības 
sistēma - uzstādīta ūdens mērījumu un siltuma mērījumu attālinātās datu 
nolasīšanas sistēma, kā arī notekūdeņu sūkņu staciju vadības un monitoringa 
sistēmas. Nepieciešama komunālo pakalpojumu uzņēmuma darbinieku 
apmācībaiekārtu apkalpošanai un infrastruktūras apkalpošanai. Automātiska datu 
apkopošana grāmatvedībā, rēķinu izsūtīšana. 

Ieviesta uz IKT tehnoloģijām balstīta komunālo 
pakalpojumu (ūdens apgādes un siltumapgādes, 
notekūdeņu) uzskaites un norrēķinu sistēma, kas 
ievērojami atvieglos un uzlabos sadarbību un 
komunikāciju starp publisko pakalpojumu sniedzējiem 
un to klientiem - novada iedzīvotājiem. 

Komunālo pakalpojumu 
sniedzēji, pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

2.1.3. Interreg P3.6 P5 Ūdens resursu apsaimniekošana 
tūrisma attīstībai Dobeles novadā tikai krastu 
tīrīšana

500,000 Nepieciešams veikt mehānisko upes posma krasta tīrīšanu un attīrīšanu no 
ūdensaugu apauguma krasta līnijas posmā no Tilta līdz HES, gar izbūvēto Pļavas 
ielu.
Iespēja attīstīt ūdens tūrismu, jo ir izbūvēta laivu piestātne šajā posmā.
Nepieciešama ūdensaugu izpļaušana, jo aizaugums aizņem vairāk kā 30%. Jāveic 
upes attīrīšana no mehāniskā piesārņojuma (cilvēku radītie atkritumi, sagāzušies 
koki (arī bebru darbības rezultāts)).  
Izpēte par izmantojamajām apsaimniekošanas un uzturēšanas metodēm, jo tas nav 
iespējams kā vienreizējs pasākums, bet nepieciešama regulāra un ikgadēja 
atkārtošana.

Atjaunota ūdens plūsma un migrācijas ceļi. 
Atjaunota upes krasta stabilitāti.
Saglabāta bioloģiskā un ekoloģisko daudzveidība, kā arī 
ainaviskās vērtības, nodošinot ar jaunu tūrisma 
pakalpojumu - laivošana. 

Pašvaldības, ZPR

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5 Atkritumu kompostēšanas laukums
 Dobelē

400,000 Nepieciešams izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku 
atkritumu kompostēšanas laukumu Dobeles novadā, tādējādi attīstu atkritumu 
pārstrādi un veicinātu atkritumu vairākkārtēju izmantošanu - izbūvētu iežogotu 
kompostēšanas laukumu ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Atkritumu galvenā 
izcelsme no SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" darbības rezultātā radušies 
atkritumi (parku bioloģiskie atkritumi, nopļautais zāliens utml.).  

izveidota infrstruktūra, ar kuras palīdzību uzsāktu 
atkritumu
 pārstrādi, samazinot nekontrolētu vides piesārņojumu  
un iegūto kompastu izmantotu teritorijas labiekārtošanai, 
apstādījumu ierīkošanai, tādējādi nodrošinātu atkritumu 
vairākkārtēju izmantošanu.

Pašvaldības, 
Pakalpojuma sneidzēji

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

Interreg  Leader, Pašvaldības 
finansējums

P3.6 Tūrisma infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana. 1,000,000 Ņemot vērā, ka jau pirms ATR Auces, Dobeles un Tērvetes novadi kopīgi 
sadarbojās tūrisma popularizēšanā un uzņēmējdarbības atbalsta veicināšanā, 
piedaloties kopīgās izstādēs un pasākumos, arī turpmāk ir jāveido kopīgi tūrisma 
maršruti (dabas taku u.c), jo apkārtējie novadi izceļas ar unikālu kultūrvēsturisko 
mantojumu ( pilis un muižas u.c.) un dabas tūrismam piemērotiem objektiem 
(dabas parkiem, ūdenstilpnēm u.c.). Pašvaldībā ir nepieciešams attīstīt 
veloinfrastruktūru, nodrošinātot drošu pieejamību velotūristiem un iedzīvotājiem, 
tādejādi popularizējot vietējās apskates vietas, paralēli iesaistot to attīstībā vietējos 
tūrisma uzņēmējus. Nepieciešams attīstīt Tūrisma informācijas punktu tīklu visā 
teritorijā, ieviešot viedos risinājumus to attīstībā.

Projekta rezultātā tiktu attīstīta un uzlabota tūrisma 
infrastruktūra un veicināta informācijas pieejamība 
iedzīvotājiem un tūristiem par novadu kultūrvēsturisko 
mantojumu. 

Zemgales reģiona pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg, Pašvaldības 
finansējums

P3 Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšana

1,500,000 Projekta ideja ir nodrošināt finansējumu kopīga Uzņēmējdarbības atbalsta centra ar 
struktūrvienībām darbības nodrošināšana, nepieciešamo konsultāciju 
nodrošināšana, modernu tehnoloģiju ieviešana, mentoru nodrošināšana jaunajiem 
uzņēmējiem. Grantu programmas izveide un organizācija. Kopīgas datubāzes par 
brīvajiem nekustamajiem ipašumiem izveide un pieejamība jaunajiem uzņēmējiem.

Projekta rezultātā jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem 
tiktu uzlabots un kļūtu pieejams atbalsts 
uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanai un attīstībai. 

Dobeles novada pašvaldība, 
iesaistot arī pārējās Zemgales 
novada pašvaldības

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

Interreg P7 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana novada 
teritorijā, investīciju piesaiste objektu saglabāšanai, 
atjaunošanai un restaurācijai. 

4,000,000 Ņemot vērā, ka novadā atrodas kultūrvesturiskie pieminekļi (vēsturiskā apbūve, 
pilis, muižas, to parki), liela daļa no tiem ir kritiskā stāvoklī, ir nepieciešamas lielas 
finanšu investīcijas to saglabāšanai un atjaunošanai. 
Kā viens no atjaunojamajiem objektiem ir minams Mežmuižas pils ēkas 
Augstkalnes pagastā restaurācija. Pilī jau ir veikti atjaunošanas darbi - atjaunotas 
divas zāles, kāpnes uz otro stāvu un āra terase. Lai darbus sekmīgi un secīgi 
turpinātu, ir nepieciešama objekta mākslinieciskā izpēte, projekta dokumentācijas 
izstrāde. Projekts ir apjomīgs, līdz ar to tā ieviešana plānojama kārtās.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas darbi tiks veikti atbilstoši pašvaldības 
investīciju plānam.

Projekta rezultātā tiktu pakāpeniski atjaunoti un 
restaurēti kultūvēsturiskie pieminekļi, saglabājot 
kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot tūristu interesi par 
novada vēsturi. 
Atrestaurētās ēkas un telpas pieejamas kultūras un 
dažādiem privātiem pasākumiem.

DNP

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. SAM 2.1.1. P5 P2 Sociālās aprūpes centra "Tērvete" infrastruktūras 
sakārtošana 

6,500,000  SAC „Tērvete” sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecumu sasniegušām personām,  I un II 
grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un citām personām, ja nepieciešams šāds 
pakalpojums. Ēkas infrastruktūra gadu gaitā ir nolietojusies, to ir nepieciešams 
sakārtot. Veicamie darbi SAC "Tērvete":
1) energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai: energoaudita izstrāde, jumta 
siltināšana, logu un ārdurvju konstrukciju nomaiņa, ārsienu siltināšana.
2) ēkas lodžiju stiprināšana, veļas mazgātavas remonts, ziemas dārza atjaunošana
3) relaksācijas istabas klientiem izveidošana, ierīkota fizisko aktivitāšu telpas 
ierīkošana,
4) materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana - iekārtu un aprīkojuma iegāde,
5) Iekšējo inženiertīklu un instalāciju apsekošana un atjaunošana

Ēkas kapaciāte ir 220 iemītnieki. Sociālās aprūpes 
pakalpojums tiek nodrošināts gan novada, gan citu 
novadu klientiem. 

ZPR



Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.1.3. P6 P2 Dzīvojamā fonda atjaunošana Dobeles novadā 500000 Pašvaldību mājokļu politikas pasākumos ietilpst iedzīvotājiem sniegtā palīdzība 
pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošana, esošo 
māju renovācija, pašvaldības īres fonda palašināšana, priekšnoteikumu radīšana 
mājokļu tirgus attīstībai (teritoriju nodrošināšana mājokļu būvniecībai).
Novadā par darbiem, kas saistīti ar pašvaldības nekustamā īpašum 
apsaimniekošanu atbildīgais ir pašvaldības kapitālsabiedrība. Darbi plānoti 
saskaņā ar kapitālsabiedrības plānu.

Atjaunots un sakārtots pašvaldības dzīvojamais fonds 

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

Leader, Interreg P6 Aktīvās atpūtas un kultūras pasākumu 
organizēšanas teritoriju atjaunošana un jaunu 
izveide Dobeles novada ciemos

596500 Aktīvās atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanas teritoriju atjaunošana 
Tērvetes novada piecos ciemos. Nolietotās atpūtas infrastruktūras atjaunošana un 
labiekārtošana (gājēju celiņi, rotaļu - atputas laukuma elementi, apstādījumi, 
apgaismojums)
Aktivitātes visā Dobeles novada teritorijā tiek īstenotas saskaņā ar novada 
plānošanas dokumentos izvirzītajiem uzstādījumiem.

Uzstādīti āra trenažieri pie Augstkalnes pamatskolas 
internāta ēkas (profesionāli). Uzstādīts apgaismojums 
gājēju celiņiem: Zelmeņos gar P95 1 km garumā un 
Tērvetē gar P103 "Pagasta ēka - tilts pār Tērvetes upi" 
200 m garumā. Uzstādīti rotaļu laukuma elementi - pie 
Augstkalnes vidusskolas un pirmsskolas grupas 
"Zvaniņi", pie A.Brigaderes pamatskolas. Izveidots 
multifunkcionāls laukums Bukaišos 325 m2 apjomā. 
Vieta brīvdabas jeb āra kultūras pasākumiem un 
iedzīvotāju ikdienas brīvā laika pavadīšanai.

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

P9 Videonovērošanas
sistēmu atjaunošana un jaunu uzstādīšana

12000 Esošo videonovērošanas
sistēmu atjaunošana un jaunu uzstādīšana  saskaņā ar novada attīstības 
plānošanas dokumentiem.

Atjaunotas videonovērošanas
sistēmas un uzstādītas jaunas. Uzstādītas 8 
videoiekārtas: Augstkalnes ciemā;
pie A. Brigaderes pamatskolas;
pie Augstkalnes pakalpojumu centra

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.1.1. Interreg P2 Rehabilitācijas centra “Tērvete” infrastruktūras 
sakārtošana un piedāvātā pakalpojuma 
paplašināšana

1,700,000 Rehabilitācijas centrs ir izvietots valsts nozīmes arhitektūras piemineklī. Ēka ir 
morāli un fiziski nolietojusies, ir nepieciešams veikt visas ēkas rekonstrukciju.
Ēkā nepieciešamie darbi:
1) ūdens procedūru nodaļas atjaunošana - visu vannu telpu atjaunošana, pirts un 
peldbaseina ierīkošana, elektroinstalācijas sistēmu atjaunošana
2) ēkas fasādes atjaunošana - jumta seguma un balstu atjaunošana, izolācijas 
ieklāšana, noteku izbūve, fasādes krāsošana
3) ēkas stāvvadu nomaiņa
4) dūņu parafīna - ozokerīta nodaļas rekonstrukcija, aprīkojuma atjaunošana (dūņu 
un ozokerīta krāsnis)
5) automašīnu stāvlaukuma izbūve pie RC "Tērvete" un gājēju celiņa no P95 līdz 
RC,
6) Sajūtu takas izveide RC„Tērvete” 2.posms

Atjaunota ēka, kas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, sakārtotas 
ēkas inženierkomunikācijas.   
Centra klientiem piedāvāta ērta uzturēšanās telpās, 
uzlaboti pieejamie pakalpojumi, veicinot iedzīvotāju 
sekmīgu atveseļošanos. 

ZPR

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

2.2.1. LAP? P5 Meliorācijas sistēmu atjaunošana 400000 Projekta aktivitātes veiktas saskaņā ar novada attīstības plānošanas dokumentiem. Sabiedrības kopējas intereses, Augstkalne - parks pie 
baznīcas

PPP

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P6 IT materiāli tehniskās bāzes atjaunošana 
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās

18000 IT materiāli tehniskās bāzes atjaunošana saskaņā ar novada attīstības plānošanas 
dokumentiem un ikgadējo budžetu.

Atjaunota IT materiāli tehniskā bāze

Dobeles Nov Dobeles novads Pašvaldības 
projekts

4.3.5. P2 "Drošības pogas" izveide un nodrošināšana 
Dobeles  novada teritorijā

800000 "Drošības poga" garantē mierīgu un drošu ikdienu, kā arī uzlabo dzīves kvalitāti ne 
tikai personai, kura saņem pakalpojumu, bet arī viņa tuviniekiem. 
Pakalpojums vērsts uz personu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma 
vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu, nepazeminot 
personas dzīves kvalitāti.

Attīstīt jaunus alternatīvās sociālās aprūpes 
pakalpojumus

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1 Interreg, 
Pašvaldības 
finansējums

P7 P3.6 Nacionālās nozīmes koka arhitektūras 
pieminekļu atjaunošana

2,000,000 I Viļa Plūdoņa muzejs "Lejenieki"
Latviešu dzejnieka Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” atjaunošanas tiešais 
mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu 
Bauskas novadā, nodrošinot tūrisma pakalpojumus un tā sociālekonomiskā 
potenciāla attīstību. II Dreņģera sēta Bauskas vecpilsētā (18, 19.gs.)
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Dreņģera sēta” atjaunošanas tiešais 

Attīstīt konkurētspējīgu tūrisma galamērķu izveidi un 
attīstību;  Izveidots restaurācijas/ amatniecības 
centrs. Tiek veikta nemateriālā kultūras mantojuma 
digitalizācija. R 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6., 
7.2.8., 7.2.9. 

Bauska, Ceraukstes pag. 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

9,712,000 I Enerģētikas rīcības plāna ieviešana, tai skaitā pašvaldības ēku energo 
egfektivitātes paugstināšana, atjaunotas un siltinātas vismaz 20 pašvaldības 
ēkas:  Bauskas teritorijā: Bauskas novada administrācija,  Ēka Katoļu ielā 3 
(pašvaldības izglītības un  IT nodaļa), Codes pamatskola, Bauskas sociālais dienests  
(Rūpniecības iela 7) , Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (Rīgas iela 8), PII Mūsa; 
Vecsaules pagasta pārvalde, Uzvaras pamatskolas sporta zāle.  Saulaine:  

Aktualizēt un ieviest Bauskas novada ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata rīcības plānu.  Paaugstināta 
20 pašvaldības ēku energoefektivitāte, samazināti 
CO2 izmeši, optimizēti finanšu līdzekļi. Tiks veikts 
ieguldījums kopējo valsts izvirzītā mērķa  
2.1.1.SAM: “Energoefektivitātes veicināšana un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 

Bauskas novads

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

700,000 II Pašvaldības ēku energoegfektivitātes paugstināšana un 
energopārvaldības ieviešana Iecavas teritorijā:
Nepieciešams veikt kompleksus energoefektvitātes pasākumus 6 ēkās Iecavas 
teritorijā:  sagatavoti energosertifikāti pašvaldības ēkām - Iecavas veselības centram, 
Iecavas pamatskolai (2 ēkas), nepieciešams uzlabot ēku energoefektivitāti, 
infrastruktūru, ilgmūžību, līdz ar to attiecīgo sniegto pakalpjumu kvalitāti ilgtermiņā.                                                                            

Aktualizēt un ieviest Bauskas novada ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata rīcības plānu.  Paaugstināta 
20 pašvaldības ēku energoefektivitāte, samazināti 
CO2 izmeši, optimizēti finanšu līdzekļi. Tiks veikts 
ieguldījums kopējo valsts izvirzītā mērķa  
2.1.1.SAM: “Energoefektivitātes veicināšana un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 

projekts
2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

2,500,000

III Bauskas novada  pašvaldības sabiedrisko ēku energoefektivites 
uzlabošana Vecumnieku teritorijā:
Nepieciešams veikt kompleksus energoefektvitātes pasākumus 4 ēkām PII 
"Cielaviņa", Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai, Vecumieku novada Domes 
sporta skolai un Vecumnieku tautas nama ēkai (energo sertifikāti izstrādāti).

Aktualizēt un ieviest Bauskas novada ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata rīcības plānu.  Paaugstināta 
20 pašvaldības ēku energoefektivitāte, samazināti 
CO2 izmeši, optimizēti finanšu līdzekļi. Tiks veikts 
ieguldījums kopējo valsts izvirzītā mērķa  
2.1.1.SAM: “Energoefektivitātes veicināšana un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 

projekts
2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

200,000

IV Elektroauto uzlādes stacijas tūrisma punktos: 
Veicināt Elektroauto uzlādes staciju ierīkošanu pie tūrisma punktiem, tai skaitā ar 
augstu apmeklējuma intensitāti (Rundāles pils, Mežotnes pils: vieglajiem auto, 
autobusiem) 

Iegādājoties elektro automobiļu, tiktu samazināts 
kopējais CO2  izmešu skaits, tiktu attīstīta dabai 
draudzīgāka vide (trokšņu samazināšana un gaisa 
kvalitātes uzlabošana), kā arī veikts ieguldījums 
kopējā valsts izvirzītā mērķa  “Energoefektivitātes 
veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana” .  Viedo ciemu attīstība Bauskas 



Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

2,000,000

V Elektro transporta un uzlādes staciju ieviešana pašvaldībā:
Iegādāties elektro automobiļus un skolēnu elektro autobusus, elektrouzlādes punktu 
izveidošana un aprīkošana, pašvaldības iestāžu ikdienas saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai. 

Iegādājoties elektro automobiļu, tiktu samazināts 
kopējais CO2  izmešu skaits, tiktu attīstīta dabai 
draudzīgāka vide (trokšņu samazināšana un gaisa 
kvalitātes uzlabošana), kā arī veikts ieguldījums 
kopējā valsts izvirzītā mērķa  “Energoefektivitātes 
veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana” .  Viedo ciemu attīstība Bauskas 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

1,000,000

VI Viedais ielu un gājēju celiņu apgaismojums:
Nepieciešams  nomainīt visus atlikušos gaismekļus uz LED gaismekļiem, aprīkot ar 
sensoriem gaismekļus  takās un ielas, kur ir mazāka intensitāte

Iegādājoties elektro automobiļu, tiktu samazināts 
kopējais CO2  izmešu skaits, tiktu attīstīta dabai 
draudzīgāka vide (trokšņu samazināšana un gaisa 
kvalitātes uzlabošana), kā arī veikts ieguldījums 
kopējā valsts izvirzītā mērķa  “Energoefektivitātes 
veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana” .  Viedo ciemu attīstība Bauskas 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1., 5.1.1., 
6.1.1.

ANM, pašvaldības 
finansējums

P4, P5, P6 P3.6, P5, 
P7

Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plāna ieviešana

1,000,000

VII Viedo ciemu attīstība Bauskas novadā. 

Bauskas novads Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

4.1.1. 4.1.2., 4.3.6. P2 Ambulatoro un stacionāro veselības 
aprūpes pakalpojumu uzlabošana un 
paplašināšana

1,000,000
Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paplašināt pakalpojumu 
pieejmību    R 2.2.1. un R 2.2.2; SAM 4.11, 4.1.2., 4.3.6. 

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. 

VM

Bauskas novads Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

SAM 2.2.2. P5 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstība un dalīto atkritumu 
laukumu izveidošana

500,000

Dalīto atkritumu laukuma izveidošana
Izveidot dalīto atkritumu laukumus, kuros iespējams nodot sadzīves atkritumus, 
lielgabarīta atkritumus, elektropreces un citus atkritumu veidus.
Apsaimniekošanas pilnveidošana, izglītošana.
R 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4.

Izveidojot šādu infrastruktūru, iedzīvotājiem būs 
iespējas legāli nodot atkritumus tuvāk savai dzīves 
vietai, kas samazinās dažādu atkritumu veidu 
nonākšanu vidē. 

VARAM

Bauskas novads Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

Notekūdeņu dūņu apstrādes centra izveide 

1,000,000

Bauskas novadā izveidota infrastruktūra  notektūdeņu dūņu pieņemšanai un 
apstrādei. 

Bauskas novadā izveidots notektūdeņu apstrādes 
centrs (pieejams publiskais finansējums 689 172 
euro)

VARAM

Bauskas novads  Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

5.1.1., 
Interreg

 Pašvaldību 
finansējums

P3.6 P7

Jaunu rekreācijas un tūristu piesaistes 
vietu attīstība.

500,000

I Iecavas parka esošās  infrastruktūras uzlabošana un jaunu rekreācijas 
vietu izveide, tūrisma attīstībai un pakalpojumu pieejamībai:
Nepieciešams attīstīt Iecavas muižas parka rekreācjas un tūrisma potenciālu. Parks ir 
16 ha liels Valsts nozimes arhitektūras piemineklis. Pašlaik tiek izstrādāta teritorijas 
attīstibas koncepcija. Šobrīd kā nekad ir jādomā par dadzveidīgu vides attīstību tiešā 
dzīvesvietas tuvumā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanu brīvā 

Tiks attīsta publiskā ārtelpa un  palielināta 
sabiedrības drošība,  uzlabota dzīves vides kvalitāte 
ar multifunkconāliem infrastruktūras risinājumiem. 
Uzlabojot publisko ārtelpu rekareācijas un tūrisma 
objektā, tiks veicināta privātā sektora piedāvāto 
pakalpojumu attīstīšana vai jaunu pakalpojumu 
sniedzēju saimnieciskās darbības uzsākšana.

Bauskas un Jelgavas 
novada pašvaldība, kā 
potenciālie lietotāji visa 
Latvija, ārvalstu viesi.

Bauskas novads  Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

5.1.1., 
Interreg

 Pašvaldību 
finansējums

P3.6 P7

Jaunu rekreācijas un tūristu piesaistes 
vietu attīstība.

300,000
II Ānmēmeles parka attīstība Skaistkalnes pagastā:
Parka attīstības plāna izstrāde, infrastruktūras attīstība. 

Tiks attīsta publiskā ārtelpa un  palielināta 
sabiedrības drošība,  uzlabota dzīves vides kvalitāte 
ar multifunkconāliem infrastruktūras risinājumiem. 
Uzlabojot publisko ārtelpu rekareācijas un tūrisma 
objektā, tiks veicināta privātā sektora piedāvāto 
pakalpojumu attīstīšana vai jaunu pakalpojumu 
sniedzēju saimnieciskās darbības uzsākšana.

Bauskas un Jelgavas 
novada pašvaldība, kā 
potenciālie lietotāji visa 
Latvija, ārvalstu viesi.

Bauskas novads  Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

5.1.1., 
Interreg

 Pašvaldību 
finansējums

P3.6 P7

Jaunu rekreācijas un tūristu piesaistes 
vietu attīstība.

428,000

III Novada parku un  muižu parku attīstības plānu izstrāde un realizācija
Nepieciešamas sakārtot parkus  Bauskas novada teritorijā, lai uzlabotu teritorijas 
pievilcību tūrisma aspektā Zemgales reģionā.

Tiks attīsta publiskā ārtelpa un  palielināta 
sabiedrības drošība,  uzlabota dzīves vides kvalitāte 
ar multifunkconāliem infrastruktūras risinājumiem. 
Uzlabojot publisko ārtelpu rekareācijas un tūrisma 
objektā, tiks veicināta privātā sektora piedāvāto 
pakalpojumu attīstīšana vai jaunu pakalpojumu 
sniedzēju saimnieciskās darbības uzsākšana.

Bauskas un Jelgavas 
novada pašvaldība, kā 
potenciālie lietotāji visa 
Latvija, ārvalstu viesi.

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Pašvaldības 
finansējums, 
Leader

P3 P3.6 Iecavas pilsētas laukuma teritorijas 
attīstība un tirgus laukuma teritorijas 
revitalizācija

1,000,000 VI Iecavas pilsētas laukuma teritorijas attīstība un tirgus laukuma 
teritorijas revitalizācija                                                                                  Lai 
striprinātu vietējo iedzīvotāju piederibu kopienai un tās identitāti,  ir 
nepieiciešams izveidot Iecavas pilsetas  centrālo laukumu. To paredzēts 
izveidot esošajā tirgus laukumā, tirdzniecību pārvirzot uz tās vēsturisko vietu 
turpat  blakus. Uzsākti darbi laukuma infrastruktūras atbrīvošanā no pagaidu 
apbūves.  

Tiks attīsta publiskā ārtelpa  - sociāli ekonomiskā 
dzīves vide, veicinot uzņēmējdarbības attīsttību, 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanos  un kopienas 
identitātes apzināšanos. Iespēju robežās tiks 
izmantoti multifunkcionāli infrastruktūras 
risinājumus. Uzlabojot publisko ārtelpu kopienai 
nozīmīgā objektā, tiks veicināta privātā sektora 

Iecava, lielie uzņēmēji kā 
sponsori, lai atbalstitu savus 
"mazāko " kolēģus

Bauskas Nov Bauskas novads
Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg P3.6 P7 Ģipša muzeja attīstība Skaistkalnē 150,000
V Ģipša muzeja attīstība Skaistkalnē Tūrisma attīstība pierobežā, izveidojot 
ģipša muzeju (ēkas labiekārtošana).

Attīstīts jauns tūrisma produkts, kas sekmēs 
iedzīvotāju izglītošanu un veicinās izzinošā tūrisma 
pakalpojumu dažādošanu un attīstību.

Bauskas Nov Bauskas novads
Pašvaldības 
projekts

Interreg P4 P9 Kustības drošības uzlabošana apdzīvotās 
vietās

2,000,000
Apdzīvoto vietu centros veidot gājēju celiņus paralēli valsts un pašvaldību 
ceļiem /ielām, aprīkojot tos ar apgaismojumu. Nepieciešamajās vietās veidot 
drošas un aprīkotas gājēju pārejas. 

Izveidojot un aprīkojot ceļu/ielu braucamās daļas 
nomales ar gājēju celiņiem, palielināsim , gājēju gan 
autobraucēju drošibu. Izbūvējot gājēju pārejas 
panāksim kontrolētu gājēju plūsmas ceļu /ielu 
šķēršošanu. 



Bauskas Nov Bauskas novads
Pašvaldības 

projekts
Pašvaldības 
finansējums

Interreg, ANM, 
4.2.2

P2 Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 
pārbūve

850,000

Projekta  mērķis ir uzlabot Vecumnieku MMS infrastruktūru, veicot mācību 
vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas profesionālās ievirzes 
izglītības nodrošināšanai.   Projektā paredzēts pārbūvēt daļu esošo telpu un 
piebūves būvniecība.
Izglītības iestādē ir mācību telpu un saimniecības telpu trūkums, kas ierobežo 
iespējas novietot mācību materiālus un palīglīdzekļus, saimniecības 

Izveidota, mūsdienu prasībās atbilstoša 
profesionālās ievirzes izglītības iestāde, tājejādi 
nodrošinot un uzlabojot kvalitatīvu izglītības 
pieejmību pašvaldībā 

Bauskas novads

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

ANM P6 P2 Mājokļu pieejamība un īres mājokļi Jaunizveidojamā novadā ir ievērojami novecojis un nepietiekams dzīvojamais 
fonds, un šī problēma ir aktuāla jau vairākus gadus. Par kvalitatīvu dzīvojamo 
fondu Bauskas un Iecavas pašvaldībās interesējas gan vietējie uzņēmēji, 
kuru speciālistiem nepieciešams mājoklis, gan jaunās ģimenes un 
novadnieki, kuri plāno atgriezties novadā.
R 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4. 

Īres dzīvokļu  būvniecība Bauskā, Iecavā un 
Saulainē (Kreimenes) 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

P6 P2 Sporta infrastruktūras attīstība novada 
teritorijās

1,000,000

I Sporta zāles būvniecība Vecsaules pamatskolā (ID 6.2.3.)  Nodrošināta 
izglītības programmu apguve, izbūvētas papildus klašu telpas. 

Izveidota, mūsdienu prasībās atbilstoša sporta 
infrastruktūra, tājejādi nodrošinot un uzlabojot 
kvalitatīvas izglītības pieejamību pašvaldībā. 

Bauskas novads

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

P6 P2 Sporta infrastruktūras attīstība novada 
teritorijās

1,500,000
II Sporta nama „Mēmele" pārbūve; tribīņu un sporta manēžas pārbūve 
Bauskas stadionā;

Izveidota, mūsdienu prasībās atbilstoša sporta 
infrastruktūra, tājejādi nodrošinot un uzlabojot 
kvalitatīvas izglītības pieejamību pašvaldībā. 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

P6 P2 Sporta infrastruktūras attīstība novada 
teritorijās

2,000,000
III Vecumnieku sporta stadiona rekonstrukcija
Sporta stadiona būvniecība, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu un 
uzlabojot  sabiedrības iesaistīti fiziskajās ativitātēs

Izveidota, mūsdienu prasībās atbilstoša sporta 
infrastruktūra, tājejādi nodrošinot un uzlabojot 
kvalitatīvas izglītības pieejamību pašvaldībā. 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
finansējums

P6 P2 Sporta infrastruktūras attīstība novada 
teritorijās

3,000,000

IV Sporta nama "Dartija"  pārbūve:
Pašvaldība 2018.gadā ir iegādājusies ēku, kur ilgus gadus telpas īrē  novada sporta 
skola. Tagad kad ēka ir pašvaldības īpašums, to nepieciešams pārbūvēt atbilstoši 
mūsdienu prasībām. Ēka būs mūsdienīga spora bāze ne tikai novada sporta skolas 
audzēkņu un pārējo iedzīvotāju vajadzībām, bet nodrošinās Zemgales reģionā 
nepieciešamo sporta bāzu tīklu. Jau pašlaik sporta nams tiek izmantots starpnovadu 
un Latvijas mēroga sporta pasākumu īstenošanai. Pēc pārbūves  ēkas funkcionalitāte 

Izveidota, mūsdienu prasībās atbilstoša sporta 
infrastruktūra, tājejādi nodrošinot un uzlabojot 
kvalitatīvas izglītības pieejamību pašvaldībā. 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

Nav skaidrs ANM P7

Bauskas centrālās bibliotēkas attīstība 5,000,000
EKII vai kas cits (pārbūve, vai zema patēriņa jaunbūve; 1.alternatīva - 
būvprojekts gatavs, izmaksas 7 000 000 EUR) 

Bauskas Centrālās bibliotēkas vīzija ir izglītotas, 
tolerantas, sociāli aktīvas un spriestspējīgas 
sabiedrības veidošana, visu paaudžu iedzīvotāju 
sadarbības veicināšana Bauskas novadā. 

Bauskas novads Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

Nav skaidrs Pašvaldības 
finansējums

P7

Bauskas Koncertzāles būvniecība 4,500,000

Bauskas koncertzāles būvniecība (apmēram 350 vietas), iekļaujot izstāžu 
zāli, mākslas un deju nodarbību zāli, darbnīcas un mazo zāli mūzikas 
programmu norisei un mākslas programmas audzēkņu radošajai darbībai. 
Izglītības zālē tiktu izvietotas mākslas darbu (izglītojamo, pedagogu, 
mākslinieku) patstāvīgās ekspozīcijas, veidojot sadarbību ne tikai ar Bauskas 
Kultūras centru, Bauskas Mūzikas un mākslas skolu, muzejiem, 
nevalstiskajām organizācijām u.c. iestādēm, bet arī starpnovadu, Latvijas un 

Nodrošināt vienotu kultūrtelpu mūzikas un mākslas 
izglītības procesā, koncertu, izstāžu, radošo 
aktivitāšu un izpausmju nodrošināšanai.

Pašvaldība, EKII

Bauskas Nov Bauskas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.3. 
SAM 2.2.1. 
SAM 2.2.3.

P5

Vides integrēta attīstība Bauskas novadā 300,000

Atbalsta mehānismi videi nedraudzīgo materiālu un tehnoloģiju nomaiņai gan 
publiskaja gan privātajā sektorā (piem. pāreja no akmenogļu apkures uz 
atjaunojamo resursu apkuri, šīfera jumtu nomaiņa, gāzizlādes, dzīvsudra 
gaismekļu nomaiņa  utt.).
Atbalsta mehānismi dabas resursu plašākam pielietojumam, piem., kūdras 
ieguvei un izmantošanai, gan privātajam  gan publiskajam sektoram.
Vietējā kurināmā ražošana reģionālā līmenī (ātraudzīgās koksne - atbalsta 

Nodrošināta un atbalstīta videi draudzīgo materiālu 
un tehnoloģiju izmantošana 

Bauskas novads

Bauskas novads

Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

2.1.1 Interreg, 
pašvaldības 
finansējums, ANM, 
4.2.1

P1 Nekustamā īpašuma "KREIMENES" 
attīstība (Kandavas lauksaimniecības 
tehnikuma Saulaines teritoriālās 
struktūrvienības neizmantoto ēku 
rekonstrukcija)

2,320,000 "Kreimenes" -  Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās 
struktūrvienības dienesta viesnīcas neizmantota 5-stāvu ēka, ko plānots 
renovēt, veicot energoefektivitātes pasākumus.
Ēkas izmantošanas mērķis: mazbudžeta dzīvokļi ģimenēm, sociālajai 
palīdzībai, dienesta viesnīca Kandavas lauksaimniecības tehnikuma 
Saulaines teritoriālās struktūrvienībai

Papildus dzīvojamais fonds Bauskas industriālā 
parka attīstības kontekstā (darba spēkam)

Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novads

Bauskas novads

Pašvaldības 
projekts

Interreg P3.6 Svitenes muižas pils ēkas rekonstrukcija un 
pieguļošās teritorijas un parka sakārtošana

2,500,000 Svitenes muižas jumta rekonstrukcija, elektroinstalācijas rekonstrukcija. 
Svitenes muižas  un  apkārtējās teritorijas sakārtošana (parks, tiltiņš, celiņi, 
norādes zīmes, soliņi, atkritumu urnas, u.c.) ar mērķi attīstīt tūrisma 
pakalpojumus.

Vajadzības pamatojums:
Papildinoša tūrisma pakalpojumu attīstība Rundāles 
pils tuvumā, palielinot laiku, ko tūristi pavada reģionā 
un izdevumus.
Sezonalitātes ietekmes mazināšana tūrisma nozarē.

Bauskas novada pašvaldība



Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. SAM5.1.1.,  ANM P5 Āra apgaismojuma infrastruktūras palielināšana, lai 
veicinātu reģionālas nozīmes infrastruktūras 
attīstību

1,500,000 Elektropārvades līnijas novada teritorijā ir daļēji novecojušas, tādēļ nepieciešams 
veikt esošo tīklu rekonstrukciju un samazināt gaisa elektropārvades tīklu īpatsvaru 
apdzīvotās vietās. 
Nepieciešams palielināt elektroenerģijas jaudu esošajām un plānotajām rūpniecības 
zonām. 
Līdz ar to nepieciešams:
Izstrādāt Tehniski ekonomisku pamatojumu
Jāsakārto visa apgaismojuma infrastruktūra. Viedais āra apgaismojums, kas ļauj 
ieekonomēt elektroenerģiju, kā arī monitorēt infrastruktūras kvalitāti (piem.ja tiek 
izsista vai izdeg spuldze, ziņojums pienāk atbildīgajiem dienestiem).
Jaunu apgaismes stabu izbūve, tai.sk veloceliņiem.
Jāizvērtē un jāņem vērā Zaļā iepirkuma prasības.
Augstas kvalifikācijas speciālisti. 
Rezutātā viedas apgaismojuma sistēmas vadības ieviešana un satiksmes uzskaites 
un gaisa kvalitātes sensoru uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā.

Veicinās reģionālo un novada āra apgaismojuma 
infrastruktūras attīstību tās iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.
Āra apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana, 
samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
elektroenerģijas izmaksas.

Jelgavas novads
Ozolnieku novads
Jelgava

Jelgavas Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

SAM 2.1.1. SAM 
2.1.3. SAM 2.2.2.

P6 P5 Jaunu, inovatīvu un viedu  risinājumu attīstīšana 
sabiedrības attīstībai nepieciešamo pakalpojumu 
un infrastruktūras nodrošināšanai jaunveidojamajā 
Jelgavas novada pašvaldības teritorijā. 

1 500 000 - 2 000 
000

Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.
Gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 
iekārtošana un uzturēšana; atkritumu savāšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 
pasākumi),noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un 
ūdeņi.
Pasākumi iedzīvotāju izglītības veicināšanai.
Kultūras un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades 
attīstība.
Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana (digitālā 
transformācija).
Gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizsardzību.
Sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti.
Īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās, tai skaitā 
sensori siltuma regulēšanai
Viedās atkritumu savākšanas sistēma (piemēram, 
atkritumu konteineris, kas atrodas zem zemes. 
Samazina gāzu izdalīšanos, jo atrodas aukstākā 
temperatūrā), individuālais konteinera identifikators, 
samaksas aprēķināšanas atkarībā no atkritumu svara, 
maršruta un svara ieraksts blokķēdē, lai novērstu 
mahinācijas ar atkritumiem
Zaļās infrastruktūras attīstība, laistīšanas sistēmas, kas 
regulējas pēc mitruma daudzuma augsnē
Interaktīvu bērnu laukumu un aktīvās atpūtas vietu 
ierīkošana
Riteņbraucējiem draudzīgas infrastruktūras attīstīšana
Cilvēku iesaiste teritorijas labiekārtošanā (līdzdalības 
budžets) + e-līdzdalības ieviešana
Viedais apgaismojums (patērējot tikai tik daudz 
gaismas, cik nepieciešams. Gaismas regulēšanas 
elastīgums), gaisma ieslēdzas tikai tad, ja uz ielas kāds 
ir, gaismas intensitāte mazinās vai palielinās atkarībā 
no dabiskā apgaismojuma intensitātes.
Sabiedrības iesaistes platformas lēmumu pieņemšanā 
par labiekārtošanu.
Interaktīvā karte ar GPS ar norādēm, kas konkrētajā 
vietā atļauts un kas nē.
 Cilvēku izglītošana par viedās specializācijas jomām 
(viedie materiāli, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, viedā enerģētika).
IT jomas/tematikas kursu organizēšanas iedzīvotājiem.
Multifunkcionāli centri ar interaktīvām iespējām 
popularizēt novada vēsturi, kultūru
 Novadu elektroniskā enciklopēdija novadpētniecības 
materiālu, kolekciju digitalizācija.

Jelgavas novads
Jelgava
Ozlonieku novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads

Pašvaldības 
projekts 

SAM 2.1.3. Interreg P5 P3.6

Vides un dabas resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un attīstība                  

5,000,000 Kultūrvēsturiskās ainavas un bioloģiskās daudzveidības un intensīvās 
lauksaimniecības savstarpējā integrēšana (daba-cilvēks-daba).
Dabas resursu ilgtspējīga attīstība (kūdras pārstrāde, dolomīta ieguve, u.dabas 
resursi).
Latvāņu un citu invazīvo sugu apkarošanas rīcības plāns un aktivitātes dabā.

Saglabāta ekosistēma, metodisko materiālu, rīcības 
plānu, priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos. 
Izveidotas un aprīkotas dabas takas.
Tūrisma potenciāla attīstība, t.sk ģeoloģiskā tūrisma.

Jelgavas novads
Ozolnieku novads
Jelgava

Jelgavas Nov - Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 2.3.1., 2.2.3. P3 P5 Degradētu, pašvaldībai piekritīgu teritoriju sanācija 
un rekultivācija uzņēmējdarbības teritorijās. 
Degradētu ciemu teritoriju revitalizācija novadā, 
attīstot sabiedrībai nozīmīgu infrastruktūru 

10,000,000 Nesakārtotas likumdošanas rezultātā Latvijā ir ievērojams skaits teritoriju, kurās 
zeme ir piekritīga pašvaldībai, bet uz šīs zemes atrodas vidi degradējošas ēkas un 
būves, t.sk. ēkas un būves, kurās no neatminamiem laikiem tiek, uzglabātas 
bīstamas un toksiskas vielas. Ņemot vērā, ka šīs zemes lielākoties atrodas 
ražošanas teritorijās, šeit ir pieejama inženierinfrastruktūra, kura potenciāli varētu 
kalpot jaunas un perspektīvas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Potenciālie uzņēmēji 
nav ieinteresēti šo degradēto teritoriju rekultivācijai, bet gadījumā, ja pašvaldība 
veiktu vides degradāciju samazinošus pasākumus, labprāt šeit attīstītu ražotnes. 
Projekta aktivitātes:
1.Teritoriju rekultivācija par potenciālām ražošanas teritorijām;
2.Pašvaldību un vides dienesta savstarpējās koordinēšanas un atbildības lomu 
noteikšana un dokumentēšana, lai veiktu grozījumus valsts likumdošanā par 
teritoriju piesārņošanu un uzturēšanu. Degradētu ciemu teritoriju revitalizācija, 
attīstot sabiedrībai nozīmīgu infrastruktūru, t.sk. kultūras, sporta infrastruktūru, 
ražošanas un pakalpojumu  teritorijas 

Sabiedrības attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un 
infrastruktūras attīstība.
Uzņēmējdarbības attīstība reģionā, darba vietu 
pieaugums,
sakārtota un pievilcīga vide.

Jelgavas novads
Ozolnieku novads
Jelgava



Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Pašvaldības  
finansējums, 
Interreg

P6 Vieda un gudra komunikācija ar iedzīvotājiem 5,000,000 Iedzīvotāju prasmju uzlabošana saziņai ar valsts un pašvaldību institūcijām e-
pakalpojumu ietvaros; ArcGIS risinājumu izmantošana iedzīvotāju iesaistei 
publiskās infrastruktūras attīstības lēmumu pieņemšanā;
Vietējās kopienas stiprināšanas pasākumi (apdzīvotības saglabāšana) – dažādas 
sabiedriskās aktivitātes, atbilstošs aprīkojums (pārrobežu pasākumu cikli, kopienu 
tikšanās);
Apmācība + reālas darbības; tehnoloģijas, pieeja dažādām paaudzēm – mobilās 
versijas, kas pielāgojamas arī senioriem, pieredzes apmaiņas braucieni;
Sabiedrības drošibas pasākumu uzlabošana (videonovērošana pie dažādiem 
publiskiem objektiem, tūrisma objektiem, parkos).

Noorganizēti pasākumi, apmācības, dažādas aktivitātes 
iedzīvotājiem saziņas uzlabošanai  ar valsts un 
pašvaldību institūcijām e-pakalpojumu ietvaros, jaunu, 
viedu tehnoloģiju apgūšanai dažādām sabiedrības 
grupām, drošības pasākumi - uzstādas videokameras.

Jelgavas novads
Ozolnieku novads
Jelgava

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

2.2.3. Interreg P3.6 P5, P1 Vides un dabas izglītības centrs Vilces muižā - 
pagraba telpas, parks (5.2.7.)

1,000,000 Izveidot interaktīvu vides izglītības centru Vilces muižā - pagraba telpās, veicot 
telpu remontu, izmantojot digitālos, viedos risinājumus; dabas izziņu takas, 
aktivitātes parka teritorijā, veicot parka labiekārtošanu un infrastruktūras izveidi. Ir 
veikta pagarba vizuāli tehniskā apsekošana, sagatavots Tehniskais projekts gan 
pagraba telpām, gan parka attīstībai. 

Tiks izveidots  interaktīvu vides izglītības centrs Vilces 
muižā.

Zemgale+

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg SAM 2.1.3. P3.6 P5 Dabas taku,  dabas un muižu parku infrastruktūras 
attīstība Jelgavas novadā (7.4.4.)

5,000,000 Dabas taku,  dabas un muižu parku infrastruktūras attīstība un labiekārtošana - 
Kalnciema palieņu pļavas - skatu tornis, Zaļenieku dabas parks - labiekārtošana, 
muižu parki - dendroloģiskā izpēte, pārvaldības plāni, labiekārtošana, informatīvie 
stendi un citos jaunveidojamā Jelgavas novada pagastos. Koku stādījumu un aleju 
atjaunošana.  Tiltiņu, laipu infrastruktūras uzlabošana ūdenstilpnēm muižu parkos - 
Vircavas upe, dīķi, pie Vircavas muižas, Lielplatones muižas parkā Sidrabes upe, 
Staļģenes muižas dīķis u.c. 

Tiks veikta dabas taku,  dabas un muižu parku 
infrastruktūras attīstība un labiekārtošana. 

Iespējamie partneri - Tērvetes, 
Bauskas, Dobeles novadi, arī 
plašāk Zemgale un ar citiem 
reģioniem atkarībā no projektu 
programmām   

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg P3.6 P7 Digitālo mārketinga rīku izmantošana tūrisma 
objektu popularizēšanā 7.2.9. 

1,000,000 Digitālos rīku izmantošana tūrisma objektu, uzņēmēju, muižu un parku 
popularizēšanā  - mobilās aplikācijas -  QR kodi, audio gidi, apmeklētāju skaitītāji 
un tml.  Muižu un pagstu vēsturiskā materiāla digitalizācija, noformēšana, 
interaktīvu ekspozīciju izveidošana. Izstrādāta mobilā aplikācija piecām novada 
muižām - Lielplatones, Staļģenes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku. Uz jaunajiem 
informatīvajiem stendiem tiks izvietoti QR kodi un informācija par aplikāciju 
lietošanu. 

Tiks attīstīta digitālo rīku izmantošanas tūrisma 
objektos, muižās. 

Iespējamie partneri - Tērvetes, 
Bauskas, Dobeles novadi, arī 
plašāk Zemgale un ar citiem 
reģioniem atkarībā no projektu 
programmām   

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg SAM 5.1.1. P3.6 Ziemas sporta tūrisma attīstība Jelgavas novadā 1,000,000 Ziemas sporta tūrisma infrastruktūras izveide muižu un dabas parkos - Zaļenieki, 
Vilces, Eleja, Lielplatone u.c.

Tiks izveidota ziemas sporta tūrisma infrastruktūra. Privātā+publiskā partnerība 
Zemgale +

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg P3.6

Kultūras tūrisma un produktu attīstība pierobežā 

3,000,000 Kultūras tūrisma produkta izveide. Pasākumu dažādošana.Projekta mērķis 
palielināt kultūras mantojuma objektu – muižas parku – kultūras un tūrisma 
potenciālu, integrējot savstarpēji papildinošus mūsdienu konceptus, objektus un 
pakalpojumus klasiskajos muižu parkos, tādējādi veicinot to pievilcību ceļotājiem, 
kas šeit pavada brīvo laiku un apmeklētājiem ar profesionālu interesi, vienlaikus 
ievērojot un piemērojot ilgtspējības un dabas aizsardzības principus. Elejas muižas 
parka teritorijas infrastruktūras atjaunošana- brīvdabas estrādes izveidošana. 
Muižu ēku/telpu renovācijas un restaurācijas darbi.

Tiks attīstīta kultūras tūrisma produktu izveide. Lat-Lit, Zemgale+

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg, 4.3.2, pašvaldības 
finansējums

P7 P3.6 Modernizēt un ieviest digitālos rīkus  Ģ.Eliasa 
dzimtas mājās “Zīlēni”, tādējādi attīstot to par 
muzeju, kas kļūtu par populāru un pievilcīgu 
tūrisma objektu

300000 Ģ.Eliasa dzimtas mājas “Zīlēni” viņa dzīves laikā bija latviešu radošās inteliģences 
pulcēšanās vieta. Arī mūsdienās tā varētu kļūt par centru, kur notiktu regulāras 
profesionālu mākslinieku meistarklases un plenēri, kā arī radošās nometnes 
mākslas skolu audzēkņiem.

Tiks modernizētas Ģ.Eliasa dzimtas mājās “Zīlēni”.

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg

pašvaldības 
finansējums

P7 P3.6 Izveidot digitalizētu muzejistabu Vilcē dzimušajam 
latviešu dramaturgam Mārtiņam Zīvertam.

150000 Mārtiņš Zīverts kā viens no izcilākajiem latviešu dramaturgiem ir pelnījis memoriālu 
piemiņas vietu, kas savu vietu varētu atrast Vilcē.

Tiks izveidot digitalizētu muzejistabu Vilcē dzimušajam 
latviešu dramaturgam Mārtiņam Zīvertam

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg

pašvaldības 
finansējums

P7 P6 Kultūras un tautas namus modernizēt ar viedajiem 
risinājumiem.

150,000 Tā varētu būt apmeklētāju plūsmas uzskaite, biļešu elektroniska kontrole u.c. 
digitalizēti risinājumi

Tiks ieviesti digitalizēti risinājumi kultūras un tautas 
namos Jelgavas novadā. 

Jelgavas novads, Ozolnieku 
novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Leader P6 P2, P7 Publiskās ārtelpas labiekārtošana Jelgavas novada 
iedzīvotāju veselības un fizisko aktivitāšu 
veicināšanai

1,550,000 Sabiedrības iecienītu atpūtas vietu labiekārtošana  Jelgavas novadā, 
t.sk.apgaismojuma izbūve, pilnveidojot esošās teritorijas un veidojot jaunas, 
tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu un aktivitātes dabā. Ozolnieku ciema 
Mežaparks un Veselības taka, Ānes ciema Ānes dīķa pastaigu taka, Garozas ciema 
parka pastaigu taka, Emburgas ciema pastaigu taka u.c. Šīs ir vietējo iedzīvotāju 
iecienītas veselīgu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu vietas, kur iedzīvotāji gan 
aktīvi sporto, gan bauda ainavu un kultūras vērtības, gan iepazīst vidi, paralēli 
visam uzturot veselīgu dzīvesveidu. Pilnveidojot esošās aktivitāšu vietas un attīstot 
jaunas, tiek veikts ieguldījums veselības veicināšanā, tādējādi novēršot iespējamās 
fiziskās un garīgās veselības problēmas un vairojot apmierinātības sajūtu 
iedzīvotājos un veicinot savstarpēju komunikāciju.  Ozolnieku ciema platība ir 
6,88kv.km, šeit dzīvo aptuveni 4700 iedzīvotāji, apdzīvotības blīvums ir ļoti augsts - 
aptuveni 680 iedz.uz 1kv.km. Ciema centrā ir vairākas pašvaldībai piederošas 
teritorijas, kas būtu piemērotas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un līdz ar to veselība 
veicināšanai, ko nepieciešams labiekārtot. 

Tiks veicināta iedzīvotāju fiziskās aktivitātes un 
lietderīga brīvā laika pavadīšana, līdz ar to uzlabosies 
veselība

Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

P5 P4 Elektro auto uzlādes staciju izveide blīvāk 
apdzīvotajās vietās Jelgavas novada teritorijā 

500000 Attīstoties "zaļajai domāšanai" un pieaugot elektro auto skaitam valstī, arvien vairāk  
būs nepieciešama šo elektro auto uzlādes stacijas stratēģiski svarīgās un ērtās 
apdzīvotās vietās 

Veicināta zaļās infrastruktūras attīstība, iedzīvotāju 
mobilitāte

Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads



Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 3.1.2. P4 P3 Pašvaldības satiksmes infrastruktūras attīstīšana 
(ielas, ceļi, tilti)

3000000 Saskaņā ar teritorijas plānojumu un teritoriju attīstītāju pieprasījumu, Cenu ciemā 
strauji attīstās individuālo dzīvojamo māju apbūve. Lai nodrošinātu ciema 
iedzīvotāju, t.sk.skolēnu, nokļūšanu paklpojumu sniedzēju iestādēs , t.sk. skolās, 
nepieciešama tilta izbūve pār Iecavas upi. Šādi tiks sakārtota un radīta pieejamība 
Iecavas upei piegulošai teritorijai, kur atrodas arheoloģijas pieminekļi - Napoleona 
kara laikā būvēti nocietinājumi - Mazsilgraužu skanstis

Iedzīvotāju mobilitātes veicināšana - savienoti Ozolnieku 
un Cenu ciemi - Jelgavas pilsētas satiksmes 
atslogošana 

Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 3.2.1. P4 Reģionālas nozīmes valsts vietējā autoceļa V1081 
Upmaļi--Cīruļi pārbūve

6000000 Minētais ceļš Upmaļi - Cīruļi savieno autoceļus P99 ar P100. Ceļš ir ar grants 
segumu. Tā piegulošajā teritorijā ir daudz privātās apbūves teritorijas, kas intensīvi 
attīstās. Minētā ceļa seguma pārbūve - asfalta izbūve uzlabotu braukšanas 
atpstākļus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan atslogotu auto transporta kustību caur 
Jelgavas pilsētas centru, jo šobrīd daudzi Jelgavas novada iedzīvotāji nokļūšanai 
uz/no darbu Rīgā brauc pa Kalnciema ceļu. Pārbūvētais ceļš V1081 būtu ēri 

Iedzīvotāju mobilitātes veicināšana, Jelgavas pilsētas 
satiksmes atslogošana 

Jelgavas pilsēta

Jelgavas Nov. Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 4.2.1. pašvaldības 
finansējums

P1 P6 Ozolnieku vidusskolas ēkas piebūves būvniecība, 
paredzot daudzfunkcionālu mācību telpu un aktu 
zāles izveidi

6,000,000 Līdz šim skolā nav bijusi aktu zāle, gan svētku gan svinīgi pasākumi tika organizēti 
sporta zālē. Bez aktu zāles ēkā tiks paredzētas mācību telpas ar multifunkcionālo 
pielietojumu (integrējot mūzikas skolas, dabas zinības, IT tehnoloģiju mācību 
telpas), tādējādi nodrošinot mūsdienīgu mācību vidi skolas audzēkņiem

Nodrošināta mūsdienīga mācību vide vidusskolas un 
mūzikas skolas audzēkņiem, interešu izglītībai novada 
iedzīvotājiem

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg P2 Paaugstināta komforta korpusa izbūve SAC 
"Zemgale"

2,000,000 Sociālajā aprūpes centrā 'Zemgale" (SAC) tiek sniegts sociālās aprūpes 
pakalpojums pensijas vecumu sasniegušām personām un I un II grupas invalīdiem. 
Iemītnieki ir ne tikai novada, bet arī citu apkārtējo teritoriju iedzīvotāji. Pieprasījums 
pēc aprūpes pakalpojumiem SAC ir nemainīgi augsts, pieejamo vietu skaits ir 
ierobežots, veidojas rindas. Lai risinātu problēmu, nepieciešama jauna korpusa 
izbūve, klientiem nodrošinot kvalitatīvu mūsdienu prasībām atbilstošu aprūpes 
pakalpojumu.

Paplašināts vietu skaits sociālās aprūpas centrā, 
nodrošināts kvalitatīvs, mūsdienu prasībām atbilstošs 
sociālās aprūpes pakalpojums pensijas vecuma 
personām un I un II grupas invalīdiem 

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.2.1. LIFE P5 P5 Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu attīstība 
Jelgavas novada ciemos

5,000,000 Novada teritorijā ir vairākas apdzīvotas vietas ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, kuros 
nav attīstītu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu. Kanalizācijas un sadzīves notekūdeņu novadīšana notiek 
nekontrolēti, radot kaitējumu apkārtējai videi. 

Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 4.3.1. P6 P2 Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstīšana novadā 5,000,000 Lai piesaistītu kvalitatīvus speciālistus, Ozolnieku novada pašvaldība nereti 
sastopas ar problēmu, kad pretendenti atsaka, un darba vietu izvēlas citur, jo 
pašvaldībā nav iespēju atrast piemērotu dzīvojamo platību. Ar šādu problēmu 
saskaras arī novada uzņēmēji. Kā problēmas risinājums ir īres dzīvojamo māju 
būvniecība. Šādi būs pieejami dzīvokļi arī remigrantiem, kuri vēlas atgriezties un 
strādāt novadā, bet nav pieejamas brīvas dzīvojamās platības, kā arī 
maznodrošinātām personām, bāreņiem, u.c.

Remigranti, jaunas ģimenes novadā, kam nodrošināti 
mūsdienīgi dzīves apstākļi, veicinās novada un līdz ar to 
arī reģiona ekonomisko izaugsmi 

Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības 
projekts

Pašvaldības  
finansējums, Leader

P6 P1, P2 Sporta un iedzīvotāju veslības veicināšanas 
infrastruktūras labiekārtošana Jelgavas novada 
teritorijā

3,000,000 Lai veicinātu gan sporta profesionālās ievirzes izglītības attīstību, gan iedzīvotāju 
ieinteresētību nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, nepieciešams veikt  novada 
sporta infrastruktūras uzlabošanu un stadionu/laukumu labiekārtošanu atbilstoši 
mūsdienu prasībām visā Jelgavas novadā. 

Tiks sakārtota un labiekārtota sporta infrastruktūra. Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads

Jelgavas Nov Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg, LEADER P6 P2 Sociālā aprūpes centra "Zemgale" teritorijas 
labiekārtošana

500,000 Sociālā aprūpes centra "Zemgale" apkārtējās teritorijas labiekārtošana, t.sk. sajūtu 
taku, sensoro laukumu, apgaismotu pastaigu taku izveide, u.c. 

Jelgavas Nov. Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg pašvaldības 
finansējums

P7 P7 Salgales baznīcas drupu konservācija/restaurācija 35 000 (projekta 
izstrāde)
300 000 
(konservācijas/rest
aurācijas darbi)

2017.gadā pašvaldība pieņēma dāvinājumā skaistā, gleznainā vietā atrodošās 
Salgales baznīcas drupas, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Skaistā 
baznīca Lielupes krastā tika uzcelta 16. gadsimtā. Vairāku gadsimtu laikā tajā ir 
kalpojuši 19 vācu un viens latviešu mācītājs. Līdz 1944. gadā to sagrāva 
sarkanarmiešu artilērija. Mūsdienās baznīcas drupas bija Salgales evaņģēliski 
luteriskās draudzes īpašumā un ilgu laiku kļuva par populāru laulību ceremoniju 
vietu. Šobrīd drupas ir kritiskā stāvoklī un ir bīstamas apmeklētājiem, teritorija ap 
tām ir norobežota. Lai saglabātu vēsturisko celtni, ir nepieciešama steidzama to 
konservācija vai restaurācija - nepieciešama konservācijas projekta izstrāde un 
veikt konservācijas/restaurācijas darbus.

Veicot Salgales baznīcas drupu 
konservācijas/restaurācijas darbus, objekts varēs tikt 
iekļauts Zemgales reģiona vēsturisko tūrisma objektu 
kartē, kā arī varēs turpināties iepriekš populāro 
izbraukuma laulību ceremoniju organizēšana, arī 
Salgales baznīcas draudze ir ieinteresēta sakrālu 
pasākumu organizēšanā  - tādējādi tiks aktivizēta tūristu 
kustība, iespējams aktivizēsies arī cita ar to saistītā cita 
ekonomiskā darbība Salgales pagastā (kafejnīcas, gidu 
pakalpojumi, u.c.)

Jelgavas Nov. Jelgavas novads Pašvaldības 
projekts

ELFLA pašvaldības 
finansējums

P5 P5 Meliorācijas sistēmu inventarizācija, novadgrāvju 
pārtīrīšana novada teritorijā

100,000 Attīstoties novada ciemu apbūvei, nereti ir veikti nesaskaņota novadgrāvju 
piebēršana/aizbēršana, kas ietekmē lietus ūdeņu novadisaistītajās teritorijās. 
Nepieciešams veikt pašvaldības meliorācijas sistēmu inventarizāciju, pēc tās - 
konstatēto trūkumu novēŗšanu, novadgrāvju pārtīrīšanu, drenāžu izveidi

Sakārtotas meliorācijas sistēmas novada ciemos Ozolnieku novads, Jelgavas 
novads

Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

4.2.1. Pašvaldības 
finansējums, valsts 
aizdevums

P1 Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes un tai 
nepieciešamās apkārtējās inženiertehniskās 
infrastruktūras izveide Nameja ielā, Jelgavā

20,000,000 Esošā pirmsskolas izglītības infrastruktūra Jelgavā nenodrošina pieprasījumu, 1597 bērni ar 
vietu Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nebija nodrošināti. Ārpus 
organizēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma bija 599 bērni, kas kavē bērnu sagatavotību 
skolai un liedz vecākiem pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū un apmācībās. 
Darbības: jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Nameja ielā 30, Jelgavā. 
Apkārtējās publiskās infrastruktūras (ielas, autostāvlaukums) sakārtošana. Plānotais bērnu 
skaits 360, tajā skaitā 36 bērni ar īpašām vajadzībām, plānotais grupu skaits - 18. Astoņas 
grupas paredzētas bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, desmit grupas - bērniem vecumā 
no 4 gadiem līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un aprīkošana. Tādājādi tiks veicinātas 
pašvaldības iespējas uzņemties aktīvāku lomu ģimenēm labvēlīgākas vides veidošanā savā 
administratīvajā teritorijā, palīdzētu pašvaldībai risināt esošās nepilnības pirmsskolas 
izglītības un bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamības jomā, kā arī veicinātu 
pirmsskolas izglītības kvalitāti.

Sociāli ekonomiskā ietekme (vecāki var ātrāk atgriezties darba 
tirgū).

Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas 
novada pašvaldības



Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

P6 Viedas pilsētas pārvaldības inovatīvu risinājumu 
ieviešana Jelgavā

1,500,000 Ņemot vērā straujo IKT attīstību, Jelgavas - viedās pilsētas un inovatīvo risinājumu 
Zemgales centra ilgtspējīgai attīstībai nepieciešams turpināt sadarbību ar augstāko izglītības 
iestāžu pētniekiem, inovāciju pētniekiem un attīstītājiem, uzņēmējiem. Balstoties drošības, 
vides un digitālo risinājumu pamatnostādnēs, pašvaldība sadarbībā ar LLU, RTU 
zinātniekiem vai veicot inovāciju iepirkumu, iesniegs projektu pašvaldības pakalpojumu 
efektivitātes uzlabošanai, jaunu inovatīvu tehnoloģiju, procesu risinājumu ieviešanai, 
Jelgavas pilsētas aktuālāko attīstības izaicinājumu pārvarēšanai un konkurētspējas 
paaugstināšanai. 
Jaunie viedie risinājumi teritorijas attīstībai nodrošinās racionālu un efektīvu pašvaldības 
resursu izmantošanu, samazinās pakalpojumu uzturēšanas izmaksas un uzlabos pakalpojumu 
kvalitāti, nodrošinot viedu pārvaldību, balstītu uz savstarpēju sadarbību starp publisko 
pārvaldi, zinātniekiem, uzņēmējiem, NVO un iedzīvotājiem, attīstot konkurētspējīgas 
saistītās nozares un uzņēmējdarbību.

Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies pakalpojumu 
izmaksas uz vienu pašvaldības klientu, attīstīsies jaunu, 
inovatīvu produktu attīstība reģionā.

Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas 
novada pašvaldības

Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg, pašvaldības 
finansējums

P4 Jelgavas pilsētas pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana reģiona iedzīvotājiem

20,000,000 Ielu asfaltēšana, ietvju izbūve – 5.līnijas posms, Meža ceļš, Šūmaņu ceļš, 3.līijas posms, 
Malkas ceļš, Būriņu ceļš, Sniega iela, Kārklu iela, Kārniņu ceļš, Lediņu ceļš, Klijēnu ceļš, 
Bauskas iela posmā no rotācijas apļa līdz Mežciemam.

Divu pašvaldību teritorija Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas 
novada pašvaldības

Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg, pašvaldības 
finansējums

P6 P3.6., P7 Jelgavas pilsētas centra teritoriju publiskās ārtelpas 
sakārtošana 

15,000,000 Raiņa parka, Hercoga Jēkaba laukuma, skvēra aiz kultūras nama un autoostas teritorijas 
labiekārtošana.
Kaut arī Hercoga Jēkaba laukums ir definēts kā Jelgavas pilsētas centrs, vizuāli un 
funkcionāli šī vieta pilsētas reprezentatīvākajai daļai neatbilst. Jelgava ir Zemgales reģiona 
lielākā pilsēta, reģiona centrs, tādēļ arī simboliski pilsētai nepieciešama centrālā vieta, 
vizītkarte ar reprezentatīvu un iekļaujošu vidi, vides pieejamību un funkcionalitāti. Jelgavas 
pilsētas centru varētu veidot Hercoga Jēkaba laukums ar zaļo zonu un skvēru aiz kultūras 
nama ar zonām reprezentācijai, atpūtai, izziņai un kultūrai. Tāpat neciešams sakārtot 
pilsētas centrā esošo publisko ārtelpu - Raiņa parku un autoostas teritoriju.

Jelgavas kā Zemgales reģiona centra centrālās daļas attīstība, 
uzlabotu pilsētvidi un infrastruktūru, veicinātu tūrisma 
attīstītību, nodrošinot papildus zonu pilsētas baudīšanai.

Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas 
novada pašvaldības

Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

Interreg pašvaldības 
finansējums

P3.6 P3 Kempingu infrastruktūras attīstība Jelgavā 250,000 Vadoties pēc CSP datiem, Zemgalē ir vieni no zemākajiem nakšņošanas rādītājiem valstī. 
Tūrisma eksperta Ilgvara Ābola pētījumā par dzīvokļu piedāvājumu salīdzinājumu 
Airbnb.com un Booking.com platformās, minēts faktors dzīvokļu un apartamantu attīstības 
ietekmei uz tradicionālajām naktsmītnēm. Arī Tūrisma mārketinga stratēģijā 2018 - 2023 
iezīmēts, ka sadarbības ekonomikas rezultātā šim sektoram ir tendence augt un ikonkurēt 
tradiocionālo naktsmītņu pakalpojumus, veicinot ēnu ekonomku valstī. Kempings ir viens no 
Latvijas lauku tūrisma naktsmītņu veidiem, proti, atbilstoši aprikots laukums teltīm un 
karavānām (treileriem). Šobrīd Jelgavā un apkārtnē trūkst atbilstoši standartiem un 
prasībām ierīkotu kempingu, kuri būtu piemēroti treileriem. Tieši Jelgavas pilsētā šada 
piedāvājuma, kas spētu nodrošināt vismaz 5 līdz 10 treileru vietas nav vispār. Attīstot 
kempingu infrastruktūru treileriem, būs iespēja nodrošināt kvalitatīvu piedāvājumu 
konkrētajai ceļotāju grupai. Tas nozīmētu ceļotāju skaita pieaugumu, ceļotāji, kuri ceļo ar 
treileriem iekļautu Jelgavas pilsētu savā maršrutā. 

 •Kempingu infrastruktūras attīstība Jelgavas pilsētā;
 •Jelgavas pilsētas iekļaušana Latvijas un Baltijas mēroga 

kempingu maršrutos un piedāvājumos.                                         

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 
un Biedrība "Latvijas Kempingu 
asociācija"

Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

Interreg pašvaldības 
finansējums

P3.6 Digitālo Tūrisma informācijas punktu izveide 
Jelgavas pilsētā (Hercoga Jēkaba laukumā un pie 
Jelgavas dzelzceļa stacijas)

€ 800 000.00 Pamatojoties uz Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, kuru mērķis 
ir attīstīt jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, uzlabojot dzīves kvalitāti  ikvienam  
indivīdam  un  sabiedrībai  kopumā,  ceļot  valsts  un  tautsaimniecības konkurētspēju, 
mums ir jārada inovatīvi tūrisma piedāvājumi. Jelgava ir "Gudrā pilsēta". Šobrīd Jelgavas 
pilsētā tiek ieviesta mobilā aplikācija, kas atvieglos pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem (..), ir pieejami audiogida stāsti par 24 nozīmīgākajiem tūrisma 
objektiem, kurus ir iespēja noklausīties tikai mājaslapā www.visit.jelgava.lv. Latvijas 
tūrisma attīstības vīzijā 2021 - 2027 inovatīvu un kvalitatīvu tūrisma produktu radīšana ir 
viens no sasniedzmajiem rādītājiem. Lai attīstītu Jelgavas tūrisma piedāvājumu un padarītu 
to mūsdienīgāku, ir jāveido piedāvājums, izmantojot modernās tehnoloģijas. Jelgavas pilsētā 
ir viens tūrisma informācijas centrs (Jelgavas Sv. trīsvienības baznīcas tornī), kur 
apmeklētājiem ir pieejama interaktīvā karte, kurā var redzēt pilsētas un apkārtnes objektus, 
noklausīties audiogida stāstus, uzzināt par pasākumiem, izplānot maršrutus pilsētas 
apskatei, kā arī nosūtīt elektronisko e-kartīti kā sveicienu no Jelgavas. TIC darbojas (12 h 
katru dienu). Lai piedāvājumu attīstītu arī citviet pilsētā, varētu izveidot divus interaktīvus - 
digitālus tūrisma informācijas punktus (VHercoga Jēkaba laukumā un pie Jelgavas dzelzceļa 
stacijas). Šādi TIP būs pieejami 24/7 un sniegs aktuālāko informāciju pilsētas viesiem gan 
vizuāli, gan audio ieraksta veidā vairākās valodās. Hercoga Jēkaba laukumu varētu attīstīt 
kā Jelgavas pilsētas centrālo objektu, no kura sākt ceļojumu pa Jelgavas pilsētu. Līdz ar TIP 
izveidi, tiktu labiekārtots arī Hercoga Jēkaba laukums, kas radītu mūsdienīgu iespaidu par 
pilsētu un tās piedāvājumu. TIP izvietošana pie Jelgavas dzelzceļa stacijas būtu stratēģiski 
izvēlēta saistībā ar plānu pārcelt Jelgavas AO pie Jelgavas dzelzceļa stacijas. Tas nozīmētu, 
ka visiem pilsētas viesiem, kuri ierodas pilsētā, izmantojot sabiedrisko transportu, uzreiz 
tiktu nodrošināta tūrisma informācija digitālā un mūsdienīgā veidā. TIP informatīvai saturs 
tiktu apvienots arī ar vēstures faktiem un fotogrāfijām, kas pilsētas viesiem un iedzīvotājiem 
(esot turpat pilsētvidē) uz mirkli ļautu aizceļot virtuāli uz Jelgavu senatnē. 

 •Digitālu Tūrisma informācijas punktu izveidošana (Hercoga 
Jēkaba laukumā un pie Jelgavas dzelzceļa stacijas);
•Vietu labiekārtošana, kur tiks izvietoti digitālie TIP;                                                  
 •Digitālā piedāvājuma popularizēšana un mārketinga 

kampaņa.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

 
                 

Interreg pašvaldības 
finansējums

P3.6 Virtuālā tūrisma maršuta izveidošana pilsētvidē 
apvienojumā ar audiogida stendiem

€ 1 000 000.00 Pamatojoties uz Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, kuru mērķis 
ir attīstīt jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, uzlabojot dzīves kvalitāti  ikvienam  
indivīdam  un  sabiedrībai  kopumā,  ceļot  valsts  un  tautsaimniecības konkurētspēju, 
mums ir jārada inovatīvi tūrisma piedāvājumi. Jelgava ir "Gudrā pilsēta". Šobrīd Jelgavas 
pilsētā tiek ieviesta mobilā aplikācija, kas atvieglos pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem (..), ir pieejami audiogida stāsti par 24 nozīmīgākajiem tūrisma 
objektiem, kurus ir iespēja noklausīties tikai mājaslapā www.visit.jelgava.lv. Latvijas 
tūrisma attīstības vīzijā 2021 - 2027 inovatīvu un kvalitatīvu tūrisma produktu radīšana ir 
viens no sasniedzmajiem rādītājiem. Lai attīstītu Jelgavas tūrisma piedāvājumu un padarītu 
to mūsdienīgāku, ir jāveido piedāvājums, izmantojot modernās tehnoloģijas. Šobrīt pilsētas 
iepazīšanai ir izstrādāti gan 3 pastaigu maršruti, gan arī vairāki tematiskie maršruti 
pastaigām un veloizbraucieniem.  Lai atvieglotu un modernizētu Jelgavas pilsētas pastaigu 
maršutus pilsētvidē, varētu ietvēs iestrādāt digitālas krāsainas bultiņas, kuras pilsētas 
viesiem atvieglotu orientēšanos kartē un ļautu iepazīt pilsētu mūsdienīgā veidā. Tiktu 
iestrādāti 3 esošie pastaigu maršruti  - Stacijas loks (3 km garumā), Centra loks (5 km 
garumā) un Upju loks (6 km garumā). Šos iezīmēstos maršrutus papildinātu audiogidu 
stāstījums, nonākot pie konkrēta objekta. Šie maršruti aptver lielāko daļu Jelgavas pilsētas 
nozīmīgāko tūrisma un kultūrvēstures objektu. Audiogida stāstu integrēšanu pilsētā būtu 
jāpanāk ar digitālu stendu izvietošanu pie audiogida objektiem, kur bez lieku ierīču 

 •Trīs pilsētas pastaigu maršrutu integrēšana pilsētvidē, 
izmantojot digitālus risinājumus (bultiņas dažādās krāsās 
atbilstoši maršrutiem);
 •24 audiogida stendu izvietošana pie Jelgavas nozīmīgākajiem 

 objektiem;                                                  •Audiogidu stendu 
izvietošanas vietu labiekārtošana.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība



Jelgava Jelgavas 
valstspilsēta

Pašvaldības 
projekts

ANM Interreg, pašvaldības 
finansējums

P6 Jelgavas atvērto datu platforma JADP € 300,000.00 Ņemot vērā straujo IKT attīstību, turpmākai Jelgavas pilsētas attīstībai kā inovatīvo 
risinājumu Zemgales centram nepieciešams turpināt sadarbību ar augstāko izglītības iestāžu 
pētniekiem, jaunuzņēmējiem, ārvalstu pētniecības un inovāciju pētniekiem un attīstītājiem, 
kā arī ar vietējiem ilggadējiem sadarbības partneriem. Izvērtējot Eiropas Savienības dažādos 
finanšu atbalstu instrumentu nosacījumus un ideju vērtēšanas kritērijus, kā arī esošo vietējo 
un starptautisko sadarbības partneru regulāri uzdotos jautājumus, varam secināt, ka 
turpmāko septiņu gadu attīstības programmas ir balstītas drošības, vides un digitālo 
risinājumu pamatnostādnēs. Neskatoties uz to, ka katrs no šo pamatnostādņu virzieniem ir 
fundamentāls stūrakmens, mūsdienās tie ir kļuvuši teju vai neatdalāmi un tādēļ apskatāmi 
kopā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, rekomendējam izskatīt iespēju attīstīt kvalitatīvos, 
anonimizētos un brīvi pieejamos datos balstītu Jelgavas Atvērto Datu Platformu (turpmāk 
JADP). Šajā platformā tiktu nodrošināta piekļuve visiem Jelgavas pilsētā uzkrātajiem 
statistiska rakstura datiem jebkuram interesentam, tādējādi nodrošinot gan esošo sadarbības 
partneru turpmāku aktīvu sadarbību jaunu risinājumu ieviešanā, balstot šos risinājumus tieši 
Jelgavas pilsētas vajadzībās, kas izriet no datiem, gan jaunu sadarbības partneru piesaisti. 
JADP risinājums arī nodrošinātu papildus ieguvumus Eiropas savienības finanšu 
instrumentu konkursos, tādējādi parādot jau esošu inovatīvo risinājumu bāzi un tās attīstības 
iespēju.
Attīstības perspektīvā piedāvātais risinājums būtu papildināms ar savstarpēju datu kopu 
salīdzināšanu grafiskā lietotāja vidē, piedāvājot iespēju izvērtēt sakarības un atkarības starp 
dažādām datu kopām. Šāds papildinājums dotu iespēju efektīvāk un precīzāk veikt 
pilsētvides attīstības plānošanu pēc faktiskajām, datos balstītām empīriskām vajadzībām, 
pārskatīt pilsētu skaitļos pilsētas nozaru speciālistiem, kā arī nodrošinātu precīzu un 
savlaicīgu lēmumu pieņemšanu no pilsētas pārvaldības viedokļa. Papildus datos balstītajai 
pilsētvides pārvaldei, šis risinājums papildus nodrošinātu izglītības sektoru gan ar atbilstošu 
un reālu mācību materiālu, gan izglītojamos ar reāliem datiem, kuros balstīt savus izglītības 
iegūšanai nepieciešamos darbus. Šāda pieeja radītu jaunu un efektīvu paaudzes domāšanas 
veidu, kas Jelgavas pilsētā tiktu attīstīta no pirmās skolas dienas, līdz doktora disertācijas 
aizstāvēšanai, kas pilsētai nodrošinātu jaunu, spēcīgu intelektuālo bāzi tālākai attīstībai.

JDAP koncepta idejas realizēšana ir balstīta vairākos mērķos, 
kas neaprobežojas ar vienkāršu nestrukturātu datu platformas 
izveidi un uzkrāšanu, bet ietver vairākus pakārtotos pilsētas 
kopējās attīstības mērķus, kuru sasniegšanai nepieciešams 
liels dažādu datu apjoms. Plānotie mērķi, ko risinājums var 
sasniegt vai pastarpināti nodrošināt mērķu sasniegšanu ietver, 
taču neaprobežojas ar:
1. Viedpilsētas konceptuālās attīstības nodrošināšana;
2. Vienota starpinstitucionālā uzkrāto statistikas datu 
pieejamības nodrošināšana;
3. Strukturētu datu nodrošināšana pētniecības un inovatīvu 
risinājumu izstrādes nodrošināšanai;
4. Izglītības sistēmas nodrošināšana ar reāliem datiem mācību 
procesa darbu izstrādei
5. Pilsētplānošanas un attīstības politiku un rīcību izstrāde uz 
datos balstītiem lēmumiem;
6. Jelgavas pilsētas konkurētspējas paaugstināšana atbalsta 
finanšu instrumentu izmantošanā;
7. Investoru piesaiste jaunu risinājumu izstrādē, kas balstīti uz 
datiem Jelgavas pilsētā.
Iepriekš minētie mērķi ir sasniedzami, veidojot atvērtu datu 
vietni, kurā tiek apkopota visa statistiskā informācija gan par 
pilsētas infrastruktūru, gan par tās iedzīvotājiem vispārīgā, 
anonimizētā formā. Šāda risinājum ieviešana var nodrošināt 
potenciālās iespējas, kas ir, bet neaprobežojas ar:
1. Jaunuzņēmumu attīstība Jelgavas pilsētā;
2. Nacionālu un starptautisku finanšu atbalsta instrumentu 
piesaiste;
3. Pārskatāma un saprotama pilsētas procesu pārvaldība;
4. Lēmumu pieņemšanas automatizācijas un vienkāršošanas 
nodrošināšana;

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
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Interreg, pašvaldības 
finansējums

P9 P4, P6 Ārpus redzamības zonas bezpilota lidaparātu gaisa 
telpas un tās pārvaldības izveide Jelgavas pilsētas 
administratīvājā teritorijā

€ 350,000.00 Plānots izveidot drošu infrastruktūru bezpilota lidaparātu nosēšānas un servisa platformas 
glābšanas un tiesībaizsardzības nodrošinājuma jomās. Izveidojot gaisa telpas prototipu 
pārvaldītai bezpilota lidaparātu gaisa telpai pilsētvidē, tiks nodrošināta drošu bezpilota 
lidaparātu izmantošanas iespēja pilsētas teritorijā. Esošās infrastruktūras pielāgošana 
nodrošinās drošu nosēšanās zonas dronu ārkārtas nosēšanos un maršruta plānošanu. 
Izmantojot vismodernākās tehnoloģijas, bezpilota lidaparātu satiksmes plānošanai ir 
paredzēts izvietot bezpilota lidojumu maršrutu plānošanu un izpildi. Īstenojot iepriekš 
aprakstītās darbības, būtu iespējams bezpilota lidaparātus izmantot teritorijas apsekojumos 
krīzes situācijās, ārkārtas situācijās un draudu noteikšanā un sniegtās informācijas analīzē 
bez reāliem draudiem operatīvo dienestu darbinieku veselībai un dzīvībai pirms glābšanas 
operāciju veikšanas nezināmos apstākļos, kā arī potenciālās katastrofas upura atrašanās 
vietas noteikšana, samazinot glābšanai nepieciešamo laiku, tādējādi samazinot negadījuma 
iespējamību. Plašākai sabiedrībai tas palielinātu vispārējo drošību un sniegtu ātru un drošu 
bezpilota lidaparātu maršrutu reģistrācijas priekšrocības bezpilota lidaparātu pilotiem. 
Dodot iespēju rekreatīviem dronu pilotiem plānot savus lidojumus regulētā gaisa telpā, 
negaidītu un neregulētu bezpilota lidaparātu negadījumu iespējamība tiktu samazināta līdz 
minimumam. No tiesībaizsardzības viedokļa regulētā gaisa telpa sniedz iespēju atklāt 
nelikumīgu bezpilota lidaparātu izmantošanu noziedzīgām darbībām, piemēram, paku 
piegādēm soda izciešanas iestādēm, spiegošanai un zādzībām.

1) Bezpilota lidaparāta izmantošana video pārraidei no 
ārkārtas gadījuma vietas civilās aizsardzības nolūkos:
a. Lauka apmācības operācijās nodrošināt operatīvo iestāžu 
karaspēka izvietošanas un pārvietošanās koordināciju 
reāllaikā, izmantojot bezpilota lidaparātus, lai tiešraides video 
straumi pārsūtītu uz vadības centru, kur tiek pieņemti lēmumi 
par labāko scenāriju krīzes situāciju novēršanai. Pēc tam 
videoklips tiks izmantots, lai analizētu treniņu karaspēka 
veiktspējas efektivitāti un plānotu labākos iespējamos 
risinājumus konstatētajiem trūkumiem mācību laikā;
b. Ārkārtas situācijās, kad operatīvās struktūras nespēj 
saskatīt iespējamos draudus notikuma vietā. Šajā gadījumā 
tiešraides video plūsmas izmantošana vadības centram 
nodrošinātu iespējamo risku samazināšanu operatīvajiem 
laukiem uz lauka, kas nodrošina izvairīšanos no krīzes;
c. Apsekot negadījumus uz ceļiem. Tas ievērojami palielinātu 
operatīvo iestāžu lēmumu pieņemšanas iespējas, kā rīkoties 
ceļu satiksmes negadījumos. Veiktā aptauja sniegtu 
pamatinformāciju par negadījuma smagumu un nepieciešamo 
operatīvās iestādes iekļaušanu.
2) Bezpilota lidaparātu izmantošana apdraudētu teritoriju 
apsekošanai civilās aizsardzības nolūkos. Tā kā sezonālais 
plūdu risks Jelgavas pilsētai ir ikgadējs, bezpilota lidaparāts 
tiktu izmantots potenciāli applūstošo teritoriju, piemēram, 
ceļu, mājsaimniecību un citu infrastruktūras objektu, izpētei. 
Tas ievērojami samazinātu nepieciešamo darbaspēku teritoriju 
apsekošanai un lēmumu pieņemšanai par nepieciešamajām 
operatīvajām darbībām.
3) Drona lidojuma kartes izveide pašvaldības teritorijā:
a. Reģistrēta lidojuma kartes izveide nodrošinātu, ka 
iedzīvotāji varēs identificēt, vai dronam ir likumīgi atļauts 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
LMT
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4.2.4  Interreg, pašvaldību 
finansējums, ANM, 
TPF

P1 Prasmju attīstības, pilnveides un pārkvalifikācijas 
piedāvājuma attīstība ZRKAC 

€ 2,000,000.00 Pieaugušo tālākizglītības un pārkvalifikācijas programmu izstrāde Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības centrā, lai nodrošinātu darbaspēka atbilstību mūsdienu darba tirgus 
vajadzībām.
Pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku rezultātā nākotnē prognozējamas strukturālas 
izmaiņas darba tirgū, t.sk. mazināsies pieprasījums pēc profesijām, kurās nav nepieciešams 
iesaistīties kompleksās sociālās mijiedarbībās, virkne profesiju pazudīs, bet to vietā radīsies 
tādas, kas pašlaik vēl neeksistē. Arī tehnoloģiju attīstība pieprasa atvien jaunas digitālās 
prasmes, kā arī pastāvīgu kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās pilnveides 
nepieciešamību.
Nepieciešams paaugstināt prasmes nodarbinātajiem nozarēs, kas veic ekonomikas 
transformāciju uz klimatneitralitāti, jārada iespējas jaunu uzņēmējdarbības formu attīstībai 
un šim nolūkam atbilstošu prasmju attīstībai un jaunu kvalifikāciju iegūšanai.

ZRKAC piedāvā reģionālas nozīmes apmācību programmas 
apkārtējiem novadiem. Saskaņā ar jauno Administratīvo 
teritoriju un apdzīvotu likumu Jelgavas pilsētas pašvaldība, 
Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības (pēdējās ar 
2021.gada 1.jūliju kļūs par vienu – Jelgavas novadu) savu 
administratīvo teritoriju attīstību plāno kopīgi, izstrādājot 
kopēju integrētu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā 
Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 
programmu. Plānošanas dokumentu stratēģiskajos 
uzstādījumos paredzēta arī racionāla pašvaldību pakalpojumu 
tīkla izveide, tādējādi nodrošinot arī šī investīciju projekta 
rezultātu ilgtspēju.Saistībā ar Administratīvo teritoriālo 
reformu.

Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas 
un Dobeles novadu pašvaldības

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. pašvaldības 
finansējums,ANM

P1 P5 Jēkabpils Mākslas skolas mācību vides un 
infrastruktūras uzlabošana, t.sk. energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi.

200000 Pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību iestādēm ir būtiska 
loma pilsētas un pilsētai tuvāko novadu apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. 
Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu 
resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus 
projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze, 
gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visās izglītības 
iestādēs energoefektivitātes problēmas. Energoneefektīvas ēkas pašvaldībai rada 
papildus izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu apjomu, ko varētu 
novirzīt citām izglītības iestāžu vajadzībām, piemēram, materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai.
Lai samazinātu energoresursu patēriņu jāveic energoefektivitātes, viedas 
energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. pašvaldības 
finansējums,ANM

P1 P5 A.Žilinska mūzikas skolas mācību vides un 
infrastruktūras uzlabošana, t.sk.  
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

250000 Pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību iestādēm ir būtiska 
loma pilsētas un pilsētai tuvāko novadu apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. 
Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu 
resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus 
projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze, 
gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visās izglītības 
iestādēs energoefektivitātes problēmas. Energoneefektīvas ēkas pašvaldībai rada 
papildus izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu apjomu, ko varētu 
novirzīt citām izglītības iestāžu vajadzībām, piemēram, materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai.Lai samazinātu energoresursu patēriņu jāveic energoefektivitātes, 
viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 P1 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pārbūve un 
labiekārtošana, t.sk. energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi.

500000 Pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību iestādēm ir būtiska 
loma pilsētas un pilsētai tuvāko novadu apdzīvoto teritoriju cilvēkresursu attīstībā. 
Pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu 
resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus 
projektus, kuru rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze, 
gan infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visās izglītības 
iestādēs energoefektivitātes problēmas. Energoneefektīvas ēkas pašvaldībai rada 
papildus izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu apjomu, ko varētu 
novirzīt citām izglītības iestāžu vajadzībām, piemēram, materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai. Lai samazinātu energoresursu patēriņu jāveic energoefektivitātes, 
viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Jēkabpils skolu sporta zāļu  energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi.

1500000
Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu sporta zālēm būtiska loma pilsētas un  tuvāko 
novadu bērnu un pieaugušo veselības veicināšanā. Pilsētas izglītības iestāžu sporta 
ēku infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu finanšu resursu dēļ netiek 
pilnvērtīgi atjaunota. Lai gan pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kuru 
rezultātā ir pilnveidota gan izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze, gan 
infrastruktūra, tomēr tas nav bijis pietiekami, lai atrisinātu visā izglītības iestādē 
energoefektivitātes problēmas. Energoneefektīvas ēkas pašvaldībai rada papildus 
izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu apjomu, ko varētu novirzīt 
citām izglītības iestāžu vajadzībām, piemēram, materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošanai.
Lai samazinātu energoresursu patēriņu jāveic Jēkabpils pilsētu skolu sporta zāļu  
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Jēkabpils Sporta nama energoefektivitātes 
paaugstināšana 

1500000 Jēkabpils Sporta nama energoefektivitātes paaugstināšanai ir būtiska loma pilsētas 
un  tuvāko novadu bērnu un pieaugušo veselības veicināšanā. Sporta 
popularizēšanā un sacensību organizēšanai. Pilsētas sporta infrastruktūra ir 
novecojusi un ir augstas uzturēšanas izmaksas.  Energoneefektīvas ēkas 
pašvaldībai rada papildus izdevumus, kas savukārt samazina finanšu līdzekļu 
apjomu, ko varētu novirzīt citām šīs nozares vajadzībām, piemēram, materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai. Lai samazinātu energoresursu patēriņu jāveic 
energoefektivitātes, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils pilsēta
Krustpils novads, Jēkabpils 
novads, Salas novads, 
Viesītes novads, Aknīstes 
novads u.c. blakus esošie 
novadi

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Administratīvās ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana un pārbūve par viesnīcu Andreja 
Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī

3700000 Administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve par viesnīcu 
Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī ir svarīga jaunā Jēkbapils sporta 
multifunkcionālā centra kompleksai attīstībai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība sākotnēji bija plānojusi administratīvajai ēkai Andreja 
Pormaļa ielā 106 veikt energoefektivitātes pasākumus nemainot tās funkcionalitāti 
un neveicot tās pārbūvi. Tomēr sakarā ar Jēkabpils multifunkcionālās halles 
projekta īstenošanu  tika pieņemts lēmums šīs sporta infrastruktūras pilnveidošanai 

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 P2 Jēkabpils Nakts patversmes energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi.

650000 Jēkabpils pilsētas Nakts patversmei būtiska loma pilsētas un  tuvāko novadu 
iedzīvotājiem. Nakts patversmes infrastruktūra ir nolietojusies un nepietiekamu 
finanšu resursu dēļ netiek pilnvērtīgi atjaunota. Lai samazinātu energoresursu 
patēriņu jāveic Jēkabpils Nakts patversmes energoefektivitātes paaugstināšanas, 
viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Pašvaldības kapitālsabiedrību administratīvo ēku  
energoefektivitātes paaugstināšana

600000 Pašvaldības kapitālsabiedrību adminsitratīvo ēku  energoefektivitātes 
paaugstināšana ir būtiska, lai mazinātu iestādes uzturēšanas izmaksas. Lai 
samazinātu energoresursu patēriņu jāveic energoefektivitātes, viedas 
energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumi.

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 P2 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”  Stacionārās 
ēkas un Ambulatoro pakalpojumu ēkas 
energoefektivitātes uzlabošana

9000000 Projekta mērķis – veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu abās Slimnīcas ēkās, 
tādējādi nākotnē ietaupot izdevumus, kas attiecināmi uz ēku apsaimniekošanas un 
uzturēšanas izdevumiem, kā arī, izveidot abas ēkas kā savstarpēji vizuāli saistītus 
objektus, veidojot vienotu Slimnīcas kompleksu ar vienotu Slimnīcas tēlu.
SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir apkopojusi informācija par veicamiem ēku 
siltināšanas darbu pasākumiem un provizoriski nepieciešamajiem ieguldījumiem, 
lai būtiski uzlabotu Slimnīcas abu ēku – Stacionāra un Ambulatoro pakalpojumu 
ēkas energoefektivitāti, secīgi nākotnē būtiski uzlabotu klimata komfortu un 
samazinot izdevumus par ēku uzturēšanu. Lai samazinātu energoresursu patēriņu 
jāveic energoefektivitātes, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu 

Enerģijas ietaupījums pēc pārbūves Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts 

5.1.1. P3 Industriālo teritoriju attīstība jaunu uzņēmumu 
izveidei 

2500000
Jēkabpils no tās izveidošanās brīža attīstījusies kā aktīvs saimnieciskās darbības 
un industriālās attīstības centrs. Pēc vairāku pilsētai un tās iedzīvotāju 
nodarbinātībai svarīgu rūpniecisko objektu slēgšanas, pēdējo gadu laikā 
saimnieciskā aktivitāte pilsētā atjaunojas, tomēr, lai sasniegtu aktīvāku 
uzņēmējdarbības attīstību, īpaši ražošanas jomā, ir nepieciešams nodrošināt 
atbilstošas teritorijas. Ražošanas attīstībai īpaši nozīmīga ir atbilstošu ražošanas 
platību esamība ar nepieciešamo tehnisko infrastruktūru – ūdens, transporta, 
enerģētisko infrastruktūru. 
Jēkabpils industriālās teritorijas pārsvarā izvietotas pilsētas labajā krastā, līdzās 

1. Atbalstīti komersanti.
2. Izveidotas jaunas darbavietas.
3. Piesaistītas privātās investīcijas 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts 

5.1.1. P3 Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas 
sasniedzamības un attīstības nodrošināšana

950000 Jēkabpils pilsētas Ā.Elksnes iela nodrošina piekļuvi industriālajai teritrijai, kura ir 
izvietojusies dzelceļa tuvumā un kur savu uzņēmējdarbību veic vairāki komersanti. 
Ā.Elksnes iela nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām arī ārpus pilsētas 
robežām - Krustpils novadā šķērsojot dzelzceļa sliedes. Šī iela ir svarīga arī tāpēc, 
ka pašo ielu tiek transportētas kravas uz uzņēmumu SIA “Linas agro graudu centrs” 
un citiem komersantiem Krustpils novada teritorijā Līdz ar to, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbilstošu uzņēmējdarbības vidi esošajiem 
un topošajiem uzņēmējiem un investoriem, nepieciešams veikt ielas sakārtošanu, jo 
tā ir sliktā tehniskajā stāvoklī. Uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas 
un bedres, kā arī nav gājēju ietves, kas ir nepieciešama uzņēmumos strādājošiem 
darbiniekiem.
Pieaugot satiksmes, intensitātei, īpaši kravas transporta kustībai, pieaug ceļu 

1. Atbalstīti komersanti.
2. Izveidotas jaunas darbavietas.
3. Piesaistītas privātās investīcijas 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg, Leader, 
pašvaldības 
finansējums

P3.6 Aktīvā tūrisma veicināšana 650000 Tūrisma nozare ir viena no perspektīvajām uzņēmējdarbības nozarēm, kuru 
nepieciešams attīstīt Jēkabpils pilsētā. Sekmējot tūrisma industriju pilsētā, tiks 
popularizēta Jēkabpils pilsēta gan vietējiem tūristiem, gan ārvalstu tūristiem. 
Jēkbapils pilsētā jau tagad ir pieejami varāki aktīvās atpūtas pakalpojumi gan 
mutifuncionāla halle - ledus laukums, gan Mežaparks kur ir iespēja gan braukt ar 
pūšļiem no kalna, gan iznomāt slēpes u.c. āra  sportiskās aktivitātes. Joprojām ir 
aktuāla izgaismota veloceliņa izbūve apkārt Radžu ūdens krātuvei, lai varētu 
organizēt dažada līmeņa sacensības un piedāvāt iedzīvotājiem vērot ūdens 
dzīvniekus atpūsties dabā - makšķerējot, peldoties u.t.t.

Jēkabpils Mežaparka aktīvās atpūtas iespēju 
paplašināšana, kalna infrasturktūras pilneidošana, 
veloceļa izbūve apkārt ūdens krātuvei Radži u.c.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

Interreg Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P7 Daudzfunkcionāla kultūras, informācijas un 
komunikācijas centra izveidošana Pormaļa ielā 11, 
Jēkabpilī.

350000 Ņemot vērā jaunos izacinājumus kultūras jomā ir nepieciešams uzlabot kultūras 
iestāžu infrastruktūru un veicināt jaunu kultūras objektu izveidošanu, lai 
iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi kultūras pasākumi un objekti. Neatņemam 
kultūras daļa ir bibliotēkas pakalpojumu pieejamība. Veicot ieguldījumus  
daudzfunkcionāla kultūras, informācijas un komunikācijas centrā visām paaudzēm 
Pormaļu ielā 11. Ēkas pārbūve un piebūves izbūve pilsētas bibliotēkas, konferenču 
un kino telpu izvietošanai, nometņu un radošo  rezidenču izvietošanai.  Dārza ar 
atpūtas vietām ierīkošana (lapenes, komfortabli soli, āra krēsli), lasīšanai, mazo 
estrādi, iekārtošana, ko izmantot dažādām, ar bibliotēkas pakalpojumiem saistītām 
aktivitātēm. Dārzs veidojams selekcionāra, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera, 
Jēkabpils Goda pilsoņa Viktora Orehova piemiņai, izmantojot viņa savulaik pilsētā 
stādīto košumkrūmu šķirnes un selekcionētās lilijas - ar saukli “smaržo un zied”; 
Bibliotēkas procesu pilnīga automatizācija (pašapkalpošanās kioski, automatizēta 
nodošanas kaste ārpus bibliotēkas telpām, magnētiskie vārti); Komunikācijas, 
tikšanās, iedvesmas, radošuma zonu izveide: konferenču (telpa semināriem, 
pasākumiem, mazā kino zāle) zāle 80-100 cilvēkiem, izstāžu zāle, viesistaba 
(tikšanās vieta cilvēku grupām) līdz 30 cilvēkiem sarunām, radošām aktivitātēm, 
meistarklasēm; Apmeklētāju zona – preses lasīšanai, datorlietošanai, 
novadpētniecības lasītavai, iekārtotām norobežotām lasīšanas un IT izmantošanas 
vietām, radoši iekārtots abonements; Aicinoša vide Bērnu un jauniešu 
apkalpošanas nodaļā ar izklaides, lasīšanas, mācību un spēļu zonām; Interaktīvā 
zona, aprīkota ar IT un radošumu, izglītošanos veicinošu programmatūru visām 
vecuma grupām, zonu vismaz desmit dator darba vietām ar vienādu 
programmatūru un saskarni lietotāju apmācību veikšanai; Lietotājiem nodrošinātas 
jaunas IT; Ar mobilo plauktu sistēmu aprīkota, atbilstošiem klimatiskajiem 
apstākļiem ierīkota krātuve. 

Daudzfunkcionāla kultūras, informācijas un 
komunikācijas centrs visām paaudzēm, reģionāla 
mūsdienīga bibliotēka, kur būs ne tikai grāmatu 
izsniegšana, bet gan nodarbosies ar izglītojošiem 
pasākumiem visām paaudzēm. Veiks novadpētnieciskus 
pētījumus u.t.ml. Perspektīvā veidos mobilo bibliotēku, 
kas veic regulārus izbraukumus uz pagastiem.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg, Leader, 
pašvaldības 
finansējums

P3 Biznes atbalsta centra izveide, 200000  Ņemot vērā ka LIAA vai nav biznesa inkubatoru programmas mums ir 
nepieciešamas izveidot  biznesa atbalsta centru, kur notiktu gan apmācības, gan 
konsultācijas, tam arī tiktu izveidota nepieciešamā infrastruktūra amatnieku, 
mājražotāju un citu mazo uzņēmumu saražoto produkciju realizācijai - 
kopradīšanas telpas un Pop – up veikali. Radīt vietējā mēroga atbalsta 
instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai.
Pilnveidot pašvaldības speciālistu zināšanas un prasmes sadarbības veidošanai ar 
uzņēmējiem.

1. Kopradīšanas telpu izveide.
2. Pop – up veikalu izveide.
3. Biznesa atbalsta centra izveide

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P6 Viedi risinājumi pašvaldību administrācijas darba 
un pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā 

600000 Darbinieku digitālo prasmju attīstīšana ieviešot viedos risinājumus pašvaldības 
pakalpojumu sniegšanā.
 Jaunu digitālo rīku ieviešana darba procesu sakārtošanai, piem., būvniecības 
dokumentācijas uzskaitei, mežu apsaimniekošanas uzskaitei u.tml.(SG)

Jaunas darba metodes, pakalpojumi Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P6 Publisko pakalpojumu punktu izveide, 1000000 Publisko pakalpojumu kiosku izveide katrā pilsētas mikrorajonā un pagastā t.sk. 
iespējas sazināties ar operatoru / konsultantu video čatā. Iespēja veikt attālinātos 
norēķinus un izņemt skaidru naudu.

Uzlabota pieejamība publiskajiem pakalpojumiem. Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

4.3.5., Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P2 Viedo sociālo pakalpojumu sniegšana, 500000 Lai mazinātu birokrātisko slogu un nepieciešamo cilvēkstundu daudzumu procesu 
īstenošanai, būtu jāizveido moderni, tai skaitā pašapkalpošanās, pakalpojumi 
klientiem. Kā arī jāveic  pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana un 
pilnveidošana piem., izveidojo drošības pogu  fiziskajām personām, kuras ir sociālā 
dienesta uzraudzībā. 
Izstradāt jaunu digitālu rīku, ar kura palīdzību tiktu apzināti visu risku mērķu grupas, 
ieviestas elektroniskā aprūpes uzskaite un plānošana.
Ņemot vērā plašo pašvaldības teritoriju pēc ATR, nepieciešami videi draudzīgu 
transportlīdzekļu iegāde sociālo darbinieku darbam ģimenēm ar bērniem darba 
pienākumu veikšanai. 
Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai būtu nepieciešamā  īpaši aprīkota 
mobilās aprūpes automašīna, kurā ir izvietota duša ar silto un auksto ūdeni, tualete, 
veļas mazgājamā mašīna, izlietne, specializēts aprīkojums pēdu kopšanai un matu 
griešanai, u.c. (SG)

Jaunas darba metodes, pakalpojumi Programmatūras 
un digitālie risinājumi, pakalpojumu mobilitātes 
nodrošināšana.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

6.1.1. Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P4 P5 Videi draudzīgu  transprotlīdzekļu iegāde 1500000 Vienlīdzīgai un veiksmīgai reģiona attīstībai ir nodrošināta teritorijas 
sasniedzamība. Tāpēc svarīgi ir nomainīt esošo auto bāzi uz videi draudzīgiem 
transportlīdzekļiem, kas kalpotu iedzīvotājiem, kapitālsabiedrībām, sociālo, 
izglītības, kultūras  funkciju nodrošināšanai. Kā prioritāro nomainot pasažieru 
pārvadājumu transportlīdzekļus uz videi draudzīgiem trasnportlīdzekļiem.

Jauni videi draudzīgi pasažieru pārvadājumiem 
transportlīdzekļi
Komunālo saimniecību transportlīdzekļu nomaiņa uz 
videi draudzīgiem (atkritumu savācēji u.t.t)
Pašvaldības funkciju nodrošināšanas transports

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.2.2. Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P5 Atkritumu poligona “Dziļā vāda” modernizācija 2000000 Atkritumu poligona “Dziļā vāda” uzturēšanas alternatīvas radīšana, izmantojot 
biogāzi, lai nodrošinātu savu saimniecisko darbību, kā arī piedāvāt radīto enerģiju 
patērētājiem. Atkritumu dedzināšanas iekārtu izbūve.

Atkritumu poligona “Dziļā vāda”  pakalpojumu 
pilnveidošana

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.3.1. Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P4 Velo prieks 4500000 Lielākās apdzīvotajās vietās (daudzīvokļu ēku mikrorajonos, publiskos 
stāvlaukumos) ieviest elektrovelosipēdu un auto elektrouzlādes stacijas

Elektrovelosipēdu un auto elektrouzlādes staciju izbūve Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

2.2.1. SAM 2.2.1. P5 Ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidošana 1500000 Apdzīvoto vietu  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana un 
pilveidošana (dūņu apstrādes infrastruktūras izveide)
Ūdens ņemšanas vietu iekārtu darbības uzlabošana un pilveidošana

Dūņu apstrādes infrastruktūras izveide
Attālinātu datu nolasīšanas sistēmas

ZPR

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

P4 Jauna pārvada izbūve pāri dzelceļam 3000000.00 Daudzu gadu garumā dzelceļa sķērsošana ir radījusi problēmas iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem nokļūt savās teritorijās, kas atrodas aiz dzelceļa, lai šo situāciju 
risinātu un samazinātu drošības risku ir svarīgi izbūvēt pārvadu pāri dzelceļas 
sliedēm. 

Jauns pārvads pār dzelceļu. Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

P6 Krematorijas un kolumbāriju izbūve 3000000.00 Bioloģiskās krematorijas un kolumbārija izbūve sniegs ieguldījumu labas 
pārvaldības principu piemērošanā, lai nodrošinātu publiskos pakalpojumus 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Izbūvēta bioloģiskās krematorija un kolumbārijs. ZPR

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P3.6 Pastaigu takas virs ūdens Mežaparkā, peldošā 
estrāde Daugavā  veicinot videi draudzīga tūrisma 
attīstību

        1,000,000.00 Pastaigu taka virs ūdens. Laipas Radžu ūdens krātuvē, kas savieno 6 salas, unikāli 
infrastruktūras objekti uz salām,  (nakšņošanas vietas, spēles, dārzi, mākslas 
galerijas, piknika vietas u.c. objekti), 5 laivu piestātnes pie salām.  
Pontonu laipas, piestātnes un estrāde uz Daugavas. 

Izveidota pastaigu taka virs ūdens. Izveidots jauns 
tūrsima pakalpojums un attīstīts jauns tūrisma objekts

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P3.6 Veco ūdens torņu atjaunošana, pielāgojot tos 
jauniem aktīvās atpūtas veidiem (alpīnismam, 
skatu laukumam u.c.)

           350,000.00 Pilsētā esošo veco ūdenstorņu pārbūve – to atjaunošana tā vēsturiskajā veidolā, uz 
jumta ierīkota skatu platforma. Ūdenstornī tiktu iekārtota pastāvīgā ekspozīcija par 
ūdens torna darbību, no ārpuses to varētu paŗveidot par alpīnistu kapšanas sienu 
u.t.t.

Atjaunots ūdens tornis un izveidota alpīnistu siena. 
Izveidots jauns aktīvā  tūrsima pakalpojums un attīstīts 
jauns tūrisma objekts

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

Interreg pašvaldības 
finansējums, 
Leader, 2.1.2.

P3.6 P5 Jēkabpils Meža parka infrastruktūras attīstības 
ieviešot viedos risinājumus

           600,000.00 Aktīvās atpūtas un dabas  tūristiem nodrošināti dabā “Zaļās”energijas uzlādes 
stacijas viedierīcēm, elektormobīliem, elektrovelosipēdiem (saules kolektorum 
paneļu uzstādīšan peldvietā, stāvlaukumā u.c. parkā) 
Kemperu atpūtas vietas ierīkošana.

Uzstādītas uzlādes stacijas viedierīcēm, 
elektormobīliem, elektrovelosipēdiem

Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

Interreg  pašvaldības 
finansējums, 
Leader, 4.3.2.

P3.6 P7 Latvijas artilērijas pulka kazarmas monolītu 
dzelzsbetona ēkas saglabāšana un jaunu 
pakalpojumu radīšana

        4,000,000.00 Krustpils pils  kultūrvēsturiskās apbūves teritorijā esošās ēkas atspoguļo šīs 
teritorijas objektu vēsturisko attīstību. Kā rezultāta tās visas veido dažādu laikmetu 
ēku ansambli un ainavu. Latvijas artilērijas pulka vajadzībām Latvijā būvētās 
pirmās kazarmas monolītu dzelzsbetona ēkas Kazarmu ielā 10 pielāgošana 
jauniem tūrisma produktiem.  Ēku izmantojot kā interaktīvu tūrisma objektu, radošo 
industriju attīstības vietu, kā arī inovatīvu un izglītojošu centru ar reģionālu ietekmi. 
Piemēram tai skaitā:
1mūsdienīga, profesionāla izstāžu zāle (zāles) ar tehnisko aprīkojumu un atbilstošu 
apgaismojumu. Piesaistīt labus kuratorus! Iespēja izstādīties profesionāliem un 
jaunajiem māksliniekiem;
2. Radošās mākslas darbnīcas profesionāliem māksliniekiem un jauniešiem 
(iespēja piesaistīt tūristus, parādot vienkopus mākslinieku veikumu un mākslas 
procesu) 
3. Mazais rakstniecības institūts (piesaistīt štata darbiniekus), kur tiktu organizētas 
darbnīcas, lasījumi, pētniecība;
 4.Kinozāle, kinoteātris ar profesionālu aparatūru.
5. Batutu telpu, boulings, skvošs, biljards, u.c.

Jauna tūrisma objekta un pakalpojuma izveidošana -
Latvijas artilēsrijas pulka kazarmu atjaunošana ar 
ekspozīcijām - reģonālais zinātnes centrs

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

Interreg   pašvaldības 
finansējums

P3.6 Jaunu viedo tūrisma maršrutu informatīvo materiālu 
izstrāde

250000 Jēkabpils un apkārtnes tūrisma potenciāla apzināšana un izmantošana jaunu 
tūrisma produktu izveidē un esošo stiprināšanā. Veidot ekskursijas viedierīcēm. 
Attālināti veidot ceļojumu maršrutu individuāli izmantojot e-rīkus. Izveidot ceļojuma 

Izveidoti digitāli rīki viedierīcēm tūrisma objektu apskatei Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils pilsēta Pašvaldības 
projekts

ANM  Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P2  Vides pieejamības uzlabošana personām ar 
kustību traucējumiem

150000 Nepieciešama pandusa izbūve un kāpņu pacēlājs Jēkabpils Naktspatversmē, 
pandusa izbūve sociālajā mājā, kā arī atsevišķās sabiedriskās ēkās, kas uzlabotu 
pieejamību ne tikai personām ar kustību traucējumiem, bet arī māmiņām ar bērnu 
ratiņiem.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

Interreg  Interreg,  
pašvaldības 
finansējums, Leader, 
iespējams 5.1.1, ja 
valsts nozīmes 
piemineklis un tiek 
pamatota 
unikalitāte, tūrisma 
potenciāls)

P7 Jēkabpils novada sakrālā mantojuma 
popularizēšana un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšana.

800,000.00 Objekti: Červonkas (Kaldabruņas) baznīca , Dignājas evaņģēliski luteriskās baznīca 
(atrodas valsts nozīmes mākslas piemineklis Nr.3381 -kapa plāksne A.Velinkam), 
Dunavas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca, Rubeņu Svētā Pētera un Pāvila 
Romas katoļu baznīca, Zasas evaņģēliski  luteriskās baznīca (valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis); Rubenes pagasta Rubeņu kapu vārti (valsts nozīmes 
vietējais mākslas piemineklis ).Videi draudzīgu apgaismojuma ķermeņu izvietošana 
pie Zasas baznīcas (3 gab.), labiekārtotu stāvlaukumu izveide pie baznīcām uz 
pašvaldības zemes; audiogida-aplikāciju izveide; mākslinieku plenērs -1 nedēļa, 
tēma Novada dievnami.  Rezultāts - labiekārtota un droša vide, pievilcīga dzīves un 
brīvdienu vieta, mākslinieku darbu izstāde.

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.1. P5 Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana 
Jēkabpils novadā

300,000.00 Priekšizpēte par pašreizējo situāciju energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai;Energopārvaldības darba grupas izveidošana, 
ekspertu pakalpojumi

 Sociāli ekonomiskā ietekme, ietekmes uz vidi 
samazinājums 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.1. 
SAM 2.1.2.

P5 Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana.

1,000,000.00 Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ēkās, būvdarbi energoefektivitātes 
palielināšanai, jaunu un efektīvu atjaunojamo energoresursu (AER) izmantojošu 
siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, 
katlu māju tehniskie uzlabojumi. Viedā āra apgaismojuma ierīkošana publiskajā 
ārtelpā, t.sk.parkos

Ietekmes uz vidi samazinājums. Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. SAM 2.1.3., Interreg, 
pašvaldības 
finansējums

P3.6 P5 Zaļās infrastruktūras attīstība tūrisma veicināsanai. 500,000.00 Zaļās infrastruktūras pilnveidošana upju un ezeru ainavā. Infrastruktūras 
sakārtošana dabas parkā “Dvietes paliene” un dabas liegumos Jēkabpils novada 
teritorijā. Publiski pieejamas rekreācijas teritorijas Zasas muižas parka 
apsaimniekošanas plāna izstrāde;  Kultūrvēsturiskā novada savdabības 
saglabāšana. Pārceltuvju (Dignāja - Līvāni, Dunava- Jersika) teritorijas 
infrastruktūras attīstība. Tūrisma produktu attīstīšana (kultūras tūrisma maršruti, 
galamērķi, tematiskie tīklojumi) - ilgtspējīgi tūrisma galamērķi, dabas un kultūras 
vērtību saglabāšana.

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgale - Latgale; Līvānu 
novads; Ilūkstes novads, 
vēsturisā Sēlijas novada 
pašvaldības

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. Leader P3 Uzņēmējdarbības veicināšana lauku teritorijās. 500,000.00 Atbalsts publisko pakalpojumu uzlabošanai, uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana, pašvaldības ielu tehniskā stāvokļa un 

Reģionālā ietekme Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

4.1.1., 4.3.5. P2 Inovāciju un digitālo risinājumu  ieviešana sociālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai novada lauku 
teritorijās

500,000.00 Sociālās infrastruktūras uzlabošana, inovatīvu risinājumu attīstīšana - jauno 
tehnoloģoju/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 
lauku apvidos, ļautu ilgāk personām nenonākt sociālās aprūpes centrā vai 
pansionātā. Pilnībā nodrošināts tehniskais aprīkojums (viegli lietojama planšete, 
bezlimita internets) un serviss. Dzīves vides kvalitātes celšana, izmantojot viedās 
tehnoloģijas.

Reģionālā ietekme,sociāli ekonomiskās disproporcijas 
mazināšana.

Zemgale, Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

2.1.2. SAM 2.1.2. ANM P5 Atjaunojamo energoresursu pieejamība Jēkabpils 
novadā

1,000,000.00 Enerģijas ražošana no biomasas; Biogāzes ražošana; Saules enerģijas 
izmantošana; Gāzes koģenerācijas stacija-elektroenerģijas ražošanai

 Sociāli ekonomiskā ietekme, ietekmes uz vidi 
samazinājums 

Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

Ņemts vērā VARAM 
saraksts, LVC

P4 P3 Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide, 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai: Valsts 
autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži asfaltēšana 
(19,6km – 51,7km (grantētais ceļa posms) 

23,574,000.00 Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana - 
nacionālās nozīmes attīstības centra un administratīvā centra sasniegšana - 
veidojot funkcionālās teritorijas, nodrošinot pakalpojumu pieejamību (izglītība, 
sabiedriskais transports, medicīnas aprūpe, valsts institūciju pakalpojumi);Skolēnu 

Reģionālā ietekme un  sociāli ekonomiskā ietekme Ilūkstes novads, Jēkabpils 
novads, Daugavpils novads

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

Ir Latvijas valsts ceļu 
sarasktos

P4 P3 Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide, 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai: V783 
Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste grantētā ceļa posma  
divkārtu virsmas apstrāde

17,539,000.00 Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana - 
nacionālās nozīmes attīstības centra un 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.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. Daugavas krasta 
(nostiprināšana) erozijas novēršana Dunavas pagastā. Plūdu apdraudēto teritoriju 

Reģionālā ietekme un  sociāli ekonomiskā ietekme Ilūkstes novads, Jēkabpils 
novads, Daugavpils novads



Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

2.1.3. ANM, Interreg P5 P4; P9 Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma 
samazināšana, infrastruktūras sakārtošana 
Jēkabpils novada Dunavas pagastā 
uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanai.

6,000,000.00 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, caurteku atjaunošana, virszemes 
ūdeņos nonākošā piesārņojuma mazināšana,  Daugavas krasta (nostiprināšana) 
erozijas novēršana. Projektam reģionālā ietekme (Jēkabpils - Daugavpils novadi), 
nodrošināta iedzīvotāju, uzņēmēju nepārtraukta nokļūšana uz nacionālās nozīmes 
attīstības centru un administratīvo centru, operatīvo dienestu piekļuve 
iedzīvotājiem. Plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzība.

Reģionālā ietekme, ietekmes uz vidi samazinājums -
plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzība.

Ilūkstes novads; Jēkabpils 
novads 

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

2.2.1. 2.1.3. ANM P9 P5

Valsts nozīmes ūdensnotekas Puntovka 43372 un 
Mežmaļu grāvis 433921 sateces baseinu 
kompleksa pretplūdu pasākumu veikšana Dunavas 
pagastā.

200,000.00 Meliorācijas sistēmas sakārtošana: ūdensnoteku, vaļējo grāvju sistēmas tīrīšana, 
caurteku atjaunošana (rīcība saistīta ar komplekso pretplūdu pasākumu; Ietekme - 
novērsts plūdu apdraudējums~1300 ha platībā, privātmājas -77 (deklarēti ~ 150 
iedzīvotāji)

Jēkabpils novads 

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

Interreg 4.3.2, 5.1.1, Interreg, 
pašvaldības 
finansējums, Leader

P7 P3.6. Kultūras mantojuma saglabāšana - rakstnieka 
Aleksandra Grīna dzimtas māju atjaunošana.

400,000.00 €  Rakstnieka Aleksandra Grīna dzimtas māju atjaunošana: rezultāts - labiekārtota un 
droša vide, pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta - ilgtspējīgi tūrisma galamērķi.

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1., Interreg, 
pašvaldības 
finansējums, Leader

P3

 Tirdzniecības laukumu izbūve Jēkabpils novada 
apmeklētākajos tūrisma objektos.

90,000.00 €  R.3.6.2. Veicināt tūrisma uzņēmēju konkurētspēju un izaugsmi. Laukumos 
nodrošināt atbilstošu infrastruktūru (Ābeļi, Zasa, Gārsene, Viesīte). Sezonā 
vietējiem mazajiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem viegli izmantojamu, 
aprīkotu laukumiņu izveidošana, lai veicinātu tūrisma piedāvājumu dažādošanu 
apmeklētākajos objektos, padarītu vienkāršāku elementāru ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu mazajiem uzņēmējiem.

Starptautiska ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

2.2.3. 5.1.1., Interreg, 
pašvaldības 
finansējums, Leader

P3.6 P5

 Vides centra izveide dabas lieguma “Eglone” 
teritorijā -  atpūtas vieta "Pie Eglainītes", Dunavas 

pagastā 

90,000.00 € R. 5.2.7. Dabas un vides izglītības informācijas centru infrastruktūras pilnveide un 
attīstība. Esošo telpu piemērošana vai jaunu izbūve vides izglītības un dabas 
pētniecības mērķiem. Iespējas piedāvāt naktsmītnes ar ērtībām un 
pašapkalpošanos dabas pētniekiem, dabas zinātņu studentiem, putnu vērotājiem 
u.c. interesentiem, kas veicinātu intelektuālo resursu piesaisti un to interesi par 
teritoriju.

Starptautiska ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

6.1.1. Interreg, pašvaldības 
finansējums, Leader

P4 P5 Videi draudzīga transporta iegāde skolēnu 
pārvadājumiem Jēkabpils novadā.

300,000.00 SEG emisiju samazināšana, nomainot esošos divus autobusus BMC Probus 215 
SCB un Mercedes Benz Sprinter 518 CDI uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem, 
kuru dzinēji darbojas ar CNG (Compressed Natural Gas)  atbilstoši „Euro 6” 
standarta maksimālai pieļaujamai emisijai. Plānots ne tikai SEG emisiju 
samazinājums, bet arī pārvadāto skolēnu skaita pieaugums. Pašreiz skolēnu 
pārvadājumiem izmantoto autobusu izmeši gadā:  BMC Probus 215 SCB ar 
pašreizējo nobraukumu 6.23t/gadā; Mercedes Benz Sprinter 518 CDI - 8.57t/gadā.

Plānotais pārvadāto pasažieru (skolēnu) skaits, 
gadā~27 000; CO2 samazinājums; 

Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

2.3.1. Interreg, pašvaldības 
finansējums, Leader

P4 P9 Velo infrastruktūras uzlabošana - veloceliņa 
Jēkabpils - Ābeļu pamatskola izbūve un 
velonovietņu ierīkošana 

70,000.00  Veloceliņu infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada teritorijā: Ierīkoti jauni 
apgaismoti gājēju/veloceliņi (Jēkabpils - Ābeļu pamatskola). Izveidotas jaunas un 
uzlabotas esošās velonovietnes pie pašvaldības ēkām, publiskās un atpūtas vietās. 
Velomaršruti iekļauti Latvijas velo kartē (Līvāni - Tadenava- Līvani). Droša Ābeļu 
ciema sasniedzamība. Izveidota velonovietne pie skolas un estrādes. Pašreiz 
skolēni un pārējie iedzīvotāji pārvietojas pa nedrošu, neapgaismotu autoceļa V783 
nomali, lai nokļūtu pie objektiem: Ābeļu pamatskola, estrāde, Daugava, Ābeļu sala, 
Kaupernieki - Valsts nozīmes  arheoloģijas piemineklis Nr.874 (Kauprenieku 
senkapi), Nr.875 (Kaupres pilskalns). Nepieciešama droša pārvietošanās maršutā 
Jēkabpils - Ābeļu pamatskola. Rezultāts: mobilitāte, drošība, tūrisms.

 Droša un videi draudzīga mobilitāte, skolas, rekreācijas 
un tūrisma objektu sasniedzamība.

Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

Interreg, pašvaldības 
finansējums, Leader

P4 P3 Elektrouzlādes staciju izveide Jēkabpils novada 
ciemos.

81,000.00 Projekts ar sociāli ekonomisku ietekmi: Izveidotas elektroauto uzlādes stacijas 
(punkti) Dunavas, Rubeņu, Zasas ciemos (piemēram, Siemens 50 kW Compact 
Power Charger CPC50C). Projektam reģionāla un sociāli ekonomiska ietekme. 
Iespēja izmantot videi draudzīgu  transporta veidu, lai sasniegtu nacionālās 
nozīmes attīstības centru, administratīvos centrus (Jēkabpils, Ilūkste, Daugavpils), 
tūrisma galamērķus: Pļavas muzejs, Gaismas koka darbnīca,“Ūdenszīmes” Sēļu 
sēta “Gulbji” Rubenes pagastā, Raiņa muzejs “Tadenava” Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs, Zasas muižas parks Zasas pagastā, u.c., 
arī uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā infrastruktūra - elektoruzlādes staciju 
ierīkošana, ar mērķi radīt labvēlīgus apstākļus dzīvei laukos un veicināt ieviest
viedas un energoefektīvas tehnoloģijas. Rezultāts: Videi draudzīga mobilitāte.

Reģionāla un sociāli ekonomiska ietekme  Zemgales reģions



Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

ņemts vērā VARAM 
saraksts, LVC

P4 P3 Atbalsts uzņēmējdarbībai - atbilstošas 
infrastruktūras izveide - reģionālā Latvijas autoceļa 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži grantēto ceļa posmu 
asfaltēšana, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
uzlabošanai.

1,000,000.00 Reģionāls projekts ar sociāli ekonomisku ietekmi: Zemgales reģions, Latgales 
reģions (Daugavpils, Ilūkstes novads), sadarbības partneri VSIA "Latvijas Valsts 
ceļi". Rezultāts: Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes 
nodrošināšana - nacionālās nozīmes attīstības centra un administratīvā centra 
sasniegšana, veidojot funkcionālās teritorijas. Realizējot projektu tiek radīta 
pieejama, sakārtota uzņēmējdarbības vide lauksaimnieciskai ražošanai, akciju 
sabiedrības „Latvijas valsts meži” Dvietes meža masīva koksnes pārvadājumiem, 
piekļuve nozīmīgiem tūrisma objektiem: biedrība “Ūdenszīmes”, Pļavas muzejs, 
Gaismas koka darbnīca, Sēļu sēta “Gulbji”. Projekts nozīmīgs izglītībai - skolēnu 

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

ņemts vērā LVC P4 P3 Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide, 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai: valsts vietējā 
autoceļaV783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste grantētā 
ceļa posma divkārtu virsmas apstrāde, applūstošā 
ceļa posma pārbūve (braucama aizsargdambja 
izbūve,~8 km)

4,000,000.00 Reģionāls projekts ar sociāli ekonomisku ietekmi: Zemgales reģions, Latgales 
reģions (Daugavpils, Ilūkstes novads), sadarbības partneri VSIA "Latvijas Valsts 
ceļi". Rezultāts: Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes 
nodrošināšana - nacionālās nozīmes attīstības centra un administratīvā centra 
sasniegšana, veidojot funkcionālās teritorijas.) Rezultātā: Nodrošināta nacionālās 
nozīmes attīstības centra un administratīvā centra sasniegšana, lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstība, nodrošināti kravu pārvadājumi, A/S “Latvijas valsts meži” 
koksnes pārvadājumi; nodrošināta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības 
"Dzīvības koks" rehabilitācijas programmas “Spēka Avots” Dignājas pagastā 
“Dignājas muižā” sasniedzamība;  piekļuve Raiņa muzejam “Tadenava” Dunavas 
pagastā.

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Jēkabpils novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.1. 
SAM 2.1.2.

Interreg, pašvaldības 
finansējums, Leader

P5 Atjaunojamo energoresursu pieejamība novados 2,500,000.00 € Atjaunojamo energoresursu pieejamība novados – pasākumi koģenerācijas staciju 
ieviešanai - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai; saules enerģijas 
izmantošanai. (Enerģijas ražošana no biomasas, biogāzes ražošana.)

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Krustpils novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1.  Interreg,  
pašvaldības 
finansējums, Leader

P3 Laimīgi laukos! 80000.00 Īstenot lauku tūrisma un mazo uzņēmēju popularizēšanas un pieejamības 
nodrošināšanas pasākumus.

Dalība gadatirgos, uzņēmēju apmācības un pieredzes 
apmaiņa, nelielu objektu infrastruktūras uzlabošana, 
interneta platformas piedāvājumiem izveide

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Krustpils novads Pašvaldības 
projekts

6.1.1.  Interreg,  
pašvaldības 
finansējums, Leader

P4 P5 Dzīvo un brauc zaļi Zemgales reģionā! 85000.00 Finansiāls atbalsts videi draudzīga transporta līdzekļu iegādei pašvaldību 
vajadzībām un atbilstošas infrastruktūras izveidei.

Pa vienam elektro automobilim un uzlādes stacijai katrai 
projektā iekļautajai teritoriālajai vienībai (pagastam vai 
pilsētai)

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Krustpils novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 
inovatīvie

SAM 2.2.1. P5 Inovatīvu risinājumu lietus notekūdeņu 
apsaimniekošanai izstrāde vietās ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu

65000.00 Inovatīvu risinājumu izstrāde un īstenošana lietus notekūdeņu savākšanas un 
kanalizācijas sistēmu izbūvei, īpaši apdzīvotās vietās ar zemu iedzīvotāju blīvumu 
vai iedzīvotāju skaitu līdz 1000.

Izstrādāti būvprojekti efektīvai lietus ūdeņu savākšanas 
un apsaimniekošanas sistēmasizveidei un realizēti 
pilotprojekti vismaz vienā ciematā vai pilsētā katrā 
projektā iekļautajā pašvaldībā

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Krustpils novads Pašvaldības 
projekts

Prižu ciema stāvkrasta grunšu ģeoloģiskā sastāva  
izpēte un nostiprināšana 

1000000.00 Daugavas krasta erozija pie Prižu apdzīvotās vietas sākās ar Pļaviņu HES izbūvi. 
Patlaban no krasta erozijas daudzpakāpju noslīdeņu veidošanās  cieš visa krasta 
josla 1000m garumā – lejpus Prižu krācēm, vietā, kur atrodas 10 dzīvojamās 
mājas, saimniecības ēkas un augļu dārzi. Pēdējo 20 gadu laikā Daugavas stāvais, 
mālainais krasts par vairāk nekā 15 metriem pienācis tuvāk, un attālums no kraujas 
malas līdz tuvākajām būvēm ir tikai pieci metri. Krustpils pagasta Prižu ciema 
iedzīvotāji un Krustpils novada pašvaldība vairākkārtīgi ir vērsusies dažādās 
institūcijās,  informējot par stāvkrasta eroziju Prižu ciemā un šā procesa radītajiem 
apdraudējumiem. 

Veicināta ilgtspējīga un saliedēta sociālekonomiskā 
attīstība. Zemgales reģions būs konkurētspējīgāks un 
pievilcīgāks,   tiks nodrošināta iedzīvotājiem kvalitatīva 
dzīves vide,tiks veicināta  saimnieciskās darbības 
konkurētspēja .

Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Krustpils novads Pašvaldības 
projekts

Ūdens un siltuma patēriņa skaitītāju un to rādījumu 
attālinātās nolasīšanas sistēmas aprīkojuma iegāde 
un uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās un 
pašvaldības iestādēs

65000.00 Attālinātā ūdens un siltuma datu nolasīšana ikdienu padarīs ērtāku. Iedzīvotājiem 
vairs nebūs jāiesniedz ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, vairs 
nevajadzēs atcerēties kuros datumos ir jāiesniedz skaitītāju rādījumi. Tā ir resursu 
ekonomija, jo apsaimniekotājam vairs nebūs jāapstrādā iedzīvotāju manuāli 
iesniegti ikmēneša ūdens un siltuma  patēriņa skaitītāju rādījumi. Arī dati būs 
precīzāki, jo nereti iedzīvotāji noziņo mazākus rādījumus nekā ir patērējuši. 

Precīzu datu nolasīšana un objektīvu datu uzkrāšana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Krustpils novads Pašvaldības 
projekts

Laipu piestātņu izveidošana uz Daugavas pie 
Rogāļu gravas, atpūtas vietas "Priži", atpūtas vietas 
"Daugmales" un uz salas, kā arī labiekārtojuma 
elementu uzstāsdīšana

50000.00 Laipu piestātņu izveidošana uz Daugavas veicinās tūrisma attīstību jaunajā 
Jēkabpils  novadā. Šobrīd tika izvietotas norādes zīmes, kur laivotāji pārvietojoties 
pa Daugavu, var piestāt un atpūsties, taču tas sagādā grūtības un neertības, jo nav 
uzstādīta atbilstoša infrastruktūra. Lai turpinātu attīsties, veicinātu tūrisma attīstību 
un izmantotu tās priekšrocības, ko sniedz Daugava, ir jāuzstāda infrastruktūra - 
laipu piestātnes, soliņi, atkritumu urnas un galdiņi ar soliem. 

Tūrisma attīstības veicināšana un popularizēšana, 
ietekmes uz vidi samazinājums

Jaunizveidojamais novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Viesītes Muzeja Paula Stradiņa skolas Peldu ielā 2, 
Viesītē, Viesītes novadā energoefektivitātes 
paaugstināšana

97,000 Veikta ēkas fasādes un pārsegumu siltināšanu uzlabojot ēkas energoefektivitāti un 
vizuālo izskatu. Ēkas fasāde ir tehniski sliktā stāvoklī. Pašreizējais enerģijas 
patēriņs ēkas apkurei 137,26 kWh/m2 gadā, kas neatbilst būvnormatīvu prasībām 

Samazināts enerģijas patēriņs ēkas apkurei, attiecīgi 
samzaināts CO2 emisiju daudzums. Uzlabots ēkas 
vizuālais izskats.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 
"Pagastmāja", Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.

295,000 Veikta ēkas fasādes un jumta siltināšanu uzlabojot ēkas energoefektivitāti un 
vizuālo izskatu. Pašreizējais enerģijas patēriņs ēkas apkurei 206,73 kWh/m2 gadā, 
kas neatbilst būvnormatīvu prasībām 

Samazināts enerģijas patēriņs ēkas apkurei, attiecīgi 
samzaināts CO2 emisiju daudzums. Uzlabots ēkas 
vizuālais izskats.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Sēlijas Sporta skolas zāles energoefektivitātes 
paaugstināšana Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes 
nov.

194,000 Veikta ēkas fasādes un jumta siltināšanu uzlabojot ēkas energoefektivitāti un 
vizuālo izskatu

Samazināts enerģijas patēriņs ēkas apkurei, attiecīgi 
samzaināts CO2 emisiju daudzums. Uzlabots ēkas 
vizuālais izskats.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Siltummezglu izbūve Viesītē 128,000 Siltummeglu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Viesītē Energoefektivitātes uzlabošana daudzdzīvokļu mājās, 
energoresursu patēriņu samazināšanai. 

Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.1. P5 Sakārtota notekūdeņu attīrīšanas sistēma un lietus 
ūdeņu savākšanas sistēma

180,000 Viesītes novada esošajā teritorijā darbojas 5 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 
Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzlabošana, tiek sasniegti normatīvajos aktos 
noteiktie rādītāji.

Vides piesārņojuma samazināšana, tīrāku notekūdeņu 
novadīšana vidē

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1.  SAM 5.1.1. ANM, 
2.2.1.

P5 Ūdens apgādes un siltumapgādes iekārtu darbības 
uzlabošana

110,000 Attālinātu ūdens skaitītāju un siltumapgādes skaitītāju  datu nolasīšana sistēmu 
uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās un iestādēs

Precīzu datu nolasīšana un objektīvu datu uzkrāšana

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.3. (saistībā 
ar vides IIC)

Interreg P5 Sabiedrības izpratnes paaugstināšana par 
energotaupības  un energoefektivitātes 
pasākumiem

8,000 Izglītojoši pasākumi cilvēku paradumu maiņai siltumenerģijas ekonomijas  un 
ūdens patēriņa saimnieciskām vajadzību mazināšanai

"Ekoloģiskās pēdas nospiedumu" rādītāju samazināšana

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.1. P5 Notekūdeņu attīrīšanās iekārtās uzkrāto dūņu 
pārstrāde 

800,000 Drošu notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešana Pārstrādāto dūņu izmantošana lauksaimniecībā un 
siltumenerģijas ražošanā

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. ANM P5 Siltumapgādes pakalpojumu modernizēšana 
Viesītes pilsētā

850,000 Modernizēta katlu māja Viesītē, tai skaitā pārbūvēta šķeldas uzglabāšanas 
novietne. Atjaunoti esošie un no jauna izbūvēti siltumapgādes tīkli 

Paaugstināti energoefektivitātes rādītāji Viesītes 
katlumājā, modernizēta katlumāja

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.3. P5 Ūdens ņemšanas vietu modernizācija un 
dziļurbumu atjaunošana

100,000 Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana Viesītes pilsētas un ciemu iedzīvotājiem Kvalitatīva ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.1. P5 Kanalizācijas tīklu atjaunošana 180,000 Esošā kanalizācijas tīkla atjaunošana un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. Lietus 
ūdens infiltrācijas pieplūdes mazināšana kanalizācijas tīklos

Uzlabota notekūdeņu savākšana un attīrīšana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5 Atkritumu savākšanas punktu pilnveidošana,  
izveidošana apdzīvotās vietās

42,000 Atkritumu savākšanas punktu pilnveidošana -  elektrotehnikas, lielgabarīta 
atkritumu, bioloģiski kompostējamo pārtikas atkritumu savākšanas punktu izveide 
apdzīvotās vietās

Atbildīga atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Viesītes Sporta ielas, Smilšu ielas, Meža ielas un 
Pavasara ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināšana

360,000 Energoefektivitātes paaugstināšana un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sadzīves 
apstākļu uzlabošana

Veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus, sasniegts enerģijas ietaupījums

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P6 P5 Ielu apgaismojuma izbūve un modernizācija 150,000 Ielu apgaismojuma energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana un jaunu energoefektīvu 
ielu apgaismojuma līniju izbūve. Ieviest  viedās pilsētvides tehnoloģijas Viesītes 
pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību, tādā 
veidā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas

Samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija, modernizējot 
pilsētas apgaismojuma infrastruktūru

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. 2.1.2. P5 Atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošana 
siltumenerģijas ražošanā

78,000 Saules kolektoru/paneļu izmantošana karstā ūdens sagatavošanai Viesītes 
veselības un sociālās aprūpes centrā

Efektīva energoresursu patēriņa izmantošana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

Interreg  pašvaldības 
finansējums

P3.6. Sēlijas tūrisma informācijas centra izveide 250,000 Izveidots labiekārtots, vispusīgs informācijas centrs, kurā saņemt uzziņas par 
tūrisma, kultūras un citām iespējām Sēlijas reģionā, veicinot tūrisma plūsmu uz 
Viesīti kā Sēlijas ģeogrāfisko centru

Sēlijas kā kultūrvēsturiskā novada atpazīstamības 
popularizēšana

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

Interreg  pašvaldības 
finansējums

P3 Mobilā Pop-up veikala izveide 500,000 Pop-up veikala izveide Jaunizveidojamā novada produktu tirdzniecībai amatnieku, 
mājražotāju un citu mazo uzņēmēju attīstības veicināšanai. Pop-up mobilais veikals 
atbalstīs jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanu vai arī esoša uzņēmuma savu 
produktu papildu reklamēšanu. 

Atbalsts jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai arī 
esoša uzņēmuma savu produktu papildu reklamēšanai 
inovatīvā veidā

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

Interreg pašvaldības 
finansējums, 
Leader

P3.6. P7 Muzeja "Sēlija" esošo priekšmetu restaurācija 10,000 Restaurēti nozīmīgi muzeja krājuma priekšmeti (Vārnavas muižas skapis, vagons 
lokomatīvju depo ēkā, lejamkravu pārvadāšanas cisterna, spoguļskapītis P.Stradiņa 
ekspozīcijai u.c.), kas papildina ekspozīciju

Saglabāts un rekonstruēts kultūrvēsturiskais mantojums Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

Ja piesārņotā 
tad SAM 2.2.3.

P5 Degradēto teritoriju revitalizācija 100,000 Apzinātas un sakoptas pašvaldības īpašumā esošas degradētās teritorijas.  Radīta 
kvalitatīva vide uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, paaugstināta 
konkurētspēja, nodrošināta  jaunu darba vietu radīšana.

Radītas darba vietas, degradēto teritoriju samazinājums Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.3. Interreg,  
pašvaldības 
finansējums, Leader

P5 Sosnovska latvāņa (H. sosnowskyi Manden.) 
apkarošanas rīcības plāna izstrāde un ieviešana 

10,000 Ieviesti Sosnovska latvāņa (H. sosnowskyi Manden.) apkarošanas pasākumi 
pašvaldības īpašumos

Latvāņu izplatības ierobežošana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P3 Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības infrastruktūras atbalstīšana

500,000 Biznesa ideju konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai, investīcijas 
publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību un saglabātu novada apdzīvotību

Uzņēmējdarbības veicināšana un attīstība Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.3. 2.2.2. P5 P1 Iedzīvotāju izglītošana atkritumu apsaimniekošanas 
un vides jautājumos

10,000 Sabiedrības izglītošana, informēšana un līdzdalības veicināšana vides kvalitātes 
uzlabošana savā dzīves vietā

Sabiedrības paradumu maiņa arkritumu dalītai vākšanai Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

P4 Rekonstruēt, izbūvēt un uzturēt ielas un ceļus 
novada teritorijā, tai skaitā grants ceļus

1,000,000 Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes uzlabošana Reģionāla ietekme un sociāli ekonomiska ietekme Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P6 Labiekārtot vides, aktīvās atpūtas un citas 
publiskās teritorijas

95,000 Veikta publiskās ārtelpas labiekārtošana, atjaunošana un pilnveidošana. Izveidoti 
dažādu interešu grupu  aktīvās atpūtas objekti, uzstādīti dažādi vides objekti un 
mazās arhitektūras formas.

Regionāla ietekme un sociāli ekonomiska ietekme Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.3. ja zaļā 
zilā infra

P3 P5 Pilnveidot un attīstīt vides un rekreācijas 
infrastruktūras objektus

500,000 Labiekārtotas dabas teritorijas rekreācijai, kas viegli pieejama iedzīvotājiem 
ikdienas aktivitātēm dabā, kā arī piemērota viesiem no apkārtnes teritorijām 
(izveidoti skatu torņi, aktīvās atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem, stāvlaukumi, 
kempingi, veselības un sporta takas)

Novadā izveidoti skatu torņi, aktīvās atpūtas vietas 
ģimenēm ar bērniem, stāvlaukumi, kempingi, veselības 
un sporta takas

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

P6 Brīvdabas estrādes atjaunošana Mīlestības saliņā 78,000 Viesītes Mīlestības saliņā izveidotās brīvdabas estrādes atjaunošana nozīmīgu 
kultūras pasākumu rīkošanai (Sēlijas Tautas mākslas svētki "Sēlija rotā", Sēlijas 
novada jauniešu diena "Dzimis Sēlijā", Viesītes pilsētas svētki u.c.). 

Nodrošināta nozīmīgu kultūras pasākumu rīkošanas 
vietas saglabāšana 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

Interreg Pašvaldības 
finansējums, Leader, 
2.1.1 (ja plānoti 
energoefektivitātes 
uzlabojumi)

P7 Viesītes Kultūras pils atjaunošana 150,000 Viesītes Kultūras pils ir lielākais kultūras nams Latvijas laukos. Piedāvā pastāvīgas 
ekspozīcijas divās izstāžu zālēs, telpas pasākumu (kongresu, konferenču) 
rīkošanai. Ēka sākta celt 1980-to gadu vidū, arhitekts – Linards Skuja. 2003. gadā 
„Pēckara mantojuma” dienās pie Viesītes Kultūras pils tika pacelts Eiropas kultūras 
mantojuma dienu karogs. Viesīte sava ģeogrāfiskā novietojuma un Kultūras pils dēļ  
zināmā mērā kļuvusi par Sēlijas novada garīgo centru, Sēlijas sirdi! Lai saglabātu 
nacionāklo kultūras mantojumu nepieciešams veikt iekštelpu atjaunošanu un 
ārttelpas labiekārtošanu.

Nodrošināta nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

pašvaldības 
finansējums

 ANM (skolu tīkls), 
Interreg,  

P1 Vispārējjās izglītības iestādēs Viesītes vidusskolā 
un PII "Zīlīte" mācību vides uzlabošana

120,000 Mācību vides infrastruktūras modernizēšana un uzlabošana, nodrošinot izglītojamo 
vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu.

Pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes- Viesītes 
vidusskola un PII "Zīlīte"

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

4.1.1. 4.3.5., Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P2 Inovāciju un moderno tehnoloģiju ieviešana Viesītes 
veselības un sociālās aprūpes centrs

300,000 Uzlabots un modernizēts veselības un sociālās aprūpes process, ieviesta moderno 
tehnoloģiju izmantošana veselības aprūpē

Nodrošināta kvalitatīva un modernizēta socialā aprūpe Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1.  Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P6 P5 Attīstīt energoefektīvu ielu apgaismojumu. 200,000 Nomainīt veco ielas apgaismojuma sistēmu pret jaunu, nodrošinot apgaismojumu 
ar jaunām LED spuldzēm  ielās Viesītes pilsētā Meža, Raiņa, Smilšu, Kaļķu ielās

Samazināt CO2 emisijas, izmantojot energoefektīvu ielu 
apgaismojumu.

Jēkabpils novads

Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5 Atkritumu savākšanas, t.sk. bioloģisko atkritumu, 
mašīnas iegāde

200,000 Iegādāta atkritumu savākšanas mašīnas, kas darbojas ar saspiesto dabasgāzi 
(CNG). Izmantojot  CNG specializēto transportu ikdienas pakalpojumu sniegšanā, 
iespējams būtiski samazināt dažādus vidi ietekmējošus faktorus – videi kaitīgo 
izmešu daudzumu, trokšņa līmeni, kā arī degvielas patēriņu.Veicināta ilgtspējīga un 
efektīva atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,  nostiprinot pašreizējo uzņemto 
kursu aprites ekonomikā.

Videi draudzīgāku risinājumu ieviešana Jēkabpils novads

Viesītes novads Pašvaldības 
projekts

6.1.1. Interreg, pašvaldības 
finansējums, LEADER

P4 Videi draudzīga transporta iegāde Viesītes 
vidusskolas skolēnu pārvadājumiem 

170,000 Videi draudzīga transporta iegāde (darbojas ar saspiesto dabasgāzi (CNG))  
Viesītes vidusskolas skolēnu pārvadājumiem vidēji nodrošinās oglekļa dioksīda 
(CO2) izmešu samazinājumu par 25-30%, slāpekļa dioksīda izmešu samazinājumu 
par 90% un cieto daļiņu (putekļu) izmešu samazinājumu par 98% salīdzinājumā ar 
benzīna vai dīzeļa dzinējiem.

Videi draudzīgāku risinājumu ieviešana Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.3. 
SAM 2.2.3.

 Interreg,  
pašvaldības 
finansējums

P5  Zaļās infrastruktūras izbūve Jēkabpils pilsētas 
funkcionālajā teritorijā  

500000 Nepieciešams rast risinājumu ūdenstipnes krasta līniju nostiprināšanai, erozijas 
novēršanai un dabas daudzveidības saglabāšanā.  Lai  palielinātu bioloģisko 
daudzveidību,  uzlabotu vides kvalitāti un veicinātu putnu ligzdošanu. Dzirnavezera 
rakšanas un labiekārtošanas darbi. Vides objektu būvniecība un teritorijas 
labiekātošana. Rezultāts : iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta kvalitatīva 
dzīves vide, veicināta saimnieciskās darbības konkurētspēja ~  42 948                    

Veicināta ilgtspējīga un saliedēta sociālekonomiskā 
attīstība. Zemgales reģions būs konkurētspējīgāks un 
pievilcīgāks,   tiks nodrošināta iedzīvotājiem kvalitatīva 
dzīves vide,tiks veicināta  saimnieciskās darbības 
konkurētspēja 

Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.3. ANM P5 P9 Daugavas upes ģeogrāfiskās salas (Sakas salas) 
aizsargdambja  posma atjaunošana Jēkabpils 
pilsētas funkcionālajā teritorijā  

:~ 2500000 Ģeogrāfiskās salas aizsargdambis (esoša hidrotehniska būve) ar grants segumu 
būvēts ~ 1981.g., pavasara plūdu ūdens svārstību rezultātā, 2017. un 2018.g. 
lietavu ietekmē ir samazinājusies aizsargdambja spēja veikt tam paredzēto funkciju- 
laika gaitā vietām iesēdumi un izskalojumi   nogāzēs, dambja virsmas augstumā- 
iesēdumi un izskalojumi, kas neatbilst sākotnēji būvētajām augstuma atzīmēm, 
tādēļ pašvaldības ceļš S1 Skudras- Galejas- Leicāni -uzņēmējdarbībai nozīmīga 
infrastruktūra ir sliktā stāvoklī. Autotransporta  un smagās  lauksaimniecības 
tehnikas kustībai nav citu alternatīvu ceļu, un vienīgā iespēja to pārvietošanās. Uz 
ģeogrāfiskās salas atrodas ~ 5 ražošanas uzņēmumi;  4 ZS ; Rezultāts : iedzīvotāju 
skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem ~  21928 (2811 Salas pag.) 
Ietekmētā teritorija: 890 ha 

Veicināta ilgtspējīga un saliedēta sociālekonomiskā 
attīstība. Zemgales reģions būs konkurētspējīgāks un 
pievilcīgāks,   tiks nodrošināta iedzīvotājiem kvalitatīva 
dzīves vide,tiks veicināta  saimnieciskās darbības 
konkurētspēja .

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.3. ANM P5  Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes 
posmā Jēkabpils pilsētas funkcionālajā teritorijā 

2500000 Mazināt plūdu riska krasta erozijas kā šo plūdu tiešu seku iespējamību Daugavas 
attekā Sakā un to tiešo seku-upes krastu erozijas (noārdīšana, izskalošana) un 
upes sanesu transports 7 km  Salas pagasta teritorija. Tiek apdraudēts reģionālais 
autoceļš P76 Aizkraukle – Jēkabpils divās vietās. Pavasara palu un ledus iešanas 
laikā Sakas posmā aiz tilta upes ārējā līkumā ilgtermiņā pastiprināti tiek noskalots 
upes kreisais krasts. 2017.g.pavasarī pie privātā NĪ “Kraujas” noslīdēja krasts ~ 50 
m garā posmā, kas atrodas apmēram 100 m attālumā no autoceļa P 76. 
Izskalojuma rašanās ceļa aizsargzonā pie Gravānu ciema pārsniedz atbildīgo valsts 
un pašvaldības institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus. 
Ietekmētā teritorija ~ 3 km autoceļš P76 Aizkraukle – Jēkabpils, Valsts mežu un 
privātpersonu nekustamie īpašumi. iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no 
pretplūdu pasākumiem ~  42948 iedz.  

Veicināta ilgtspējīga un saliedēta sociālekonomiskā 
attīstība. Zemgales reģions būs konkurētspējīgāks un 
pievilcīgāks,   tiks nodrošināta iedzīvotājiem kvalitatīva 
dzīves vide,tiks veicināta  saimnieciskās darbības 
konkurētspēja .

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. P6 P5 Ielu apgaismojuma izbūve, modernizācija. Ielu , 
celiņu viedā apgaismojuma un  pieslēguma izbūve 
Salas un Sēlijas ciemos , 

~5000000 Projektēt un izbūvēt ielu apgaismojumu, Salas novada ciemos: Salā; Sēlijā; 
Biržosun Ošānos,  kuros tas līdz šim nav darīts. Apgaismojuma ķermeņu nomaiņa 
uz moderniem elektrotaupošiem gaismekļiem.  Uzlabojot ciilvēku drošību diennakts 
tumšajā laikā

Uzlaboti drošības apstāķi iedzīvotājiem, samazināts 
elektroenerģijas patēriņš.

Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

5.1.1. 2.2.1. P5 Ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana ~1000000 Veikt ūdensvadu(ūdes ieguves vietu(ūdenstorņu)) un kanalizācijas tīklu 
atjaunošanu, jaunu pievadu izbūvi ciematu teritorijās arī ar nelielu cilvēku skaitu.

Izbūvējot kvalitatīvus tīklus, piesaistīt gan iedzīvotājus 
nākt dzīvot uz lauku teritorijām gan uzņēmumiem attīstīt 
jaunas ražotnes

Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5 Bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietu 
ierīkošana   (Salas un Biržu ciemā)

~200000 Atkritumu sadalīšanās procesā veidojas arī metāna gāze, kas ir būtisks 
siltumnīcefekta izraisītājs.

Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas paplašināšana 
ar jaunām materiālu grupām

Zemgales reģions

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5 Atkritumu savākšanas (t.sk.bioloģisko atkritumu)  
mašīnas iegāde

~200000 Veicināt ilgtspējīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, kas veicina 
valsts pāreju uz aprites ekonomiku. Mikromobilitāte pilsētās un pārvadājumu veidi 
ar mazākām emisijām, tai skaitā CNG. Rezutāts: Virzība uz pilnīgāku aprites 
ekonomiku  samazinās spiedienu uz vidi.

Aprites ekonomikas principu ieviešana pakalpojumos.
Videi kaitīgo izmešu daudzums gada griezumā 
samazināsies par aptuveni 20%, Pēc publiski 
pieejamiem datiem - ar CNG sistēmu aprīkotām 
automašīnām, salīdzinot ar dīzeļdzinēja transportu, CO2 
izmešu daudzumu iespējams samazināt līdz pat 25-
30%, bet slāpekļa dioksīda (NO2) izmešu daudzumu - 
līdz 90%. Savukārt cieto putekļu daļiņu daudzumu ar 
CNG automašīnām iespējams samazināt pat par 98%. 

Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.2.2. P5  Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izbūve un 
aprīkojam uzstādīšana (tajā skaitā pašpresējošos 
konteinerus) 

~230000 Veicināt ilgtspējīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, kas veicina 
valsts pāreju uz aprites ekonomiku. Mikromobilitāte pilsētās un pārvadājumu veidi 
ar mazākām emisijām, tai skaitā CNG. Rezutāts: Virzība uz pilnīgāku aprites 
ekonomiku  samazinās spiedienu uz vidi.

Nodrošināt lielāku šķiroto atkritumu apjomu nodošanu 
pārstrādei 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 P1  Energoefektivitātes un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanas pasākumi Salas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu ēkās: Skolas iela 3, 
Sala, Salas pagasts, Podvāzes 1, Birži, Salas 
pagasts;a

~1,5 milj. Izvērtējot ēku būvniecības laiku (~1956-  1972.g. ), izmantotās tehnoloģijas, 
izejmateriālus un lietošanas ilgumu, tika konstatēts, ka ēkas un to norobežojošo 
konstrukciju elementi ir ar zemu siltumnoturību un ir vērā ņemams siltuma zuduma 
avots. Tādēļ nepieciešams veikt pašvaldības īpašumā esošo ēku: Skolas ielā 3, 
Sala, Podvāzes ielā 1, Birži, Salas pagasts ārējo norobežojošo konstrukciju 
būvelementu siltināšanu, atjaunot ventilācijas sistēmu,  izmantojot rekuperātorus, 
atjaunot apkures sistēmu ( uzstādīt siltuma skaitītāju;
 uzstādīt termoregulatorus esošajiem radiātoriem.) Realizēt projektu tiks sekmēta 
pašvaldības izdevumu samazināšanās par siltumapgādi atbilstoši Salas novada 
attīstības programmā 2019.- 2025. g. noteiktajai Vidēja termiņa prioritātei (VTP3): 
Vides kvalitātes un kultūras attīstība, Rīcības virziena (RV1): Vides kvalitātes 
attīstība un saglabāšana noteiktajam uzdevumam (U1): Veicināt ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanu .  

Publiskās ēkas ar uzlabotu energoefektivitāti~ 11583,2 
m2

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.1. P5 Energoefektivitātes paaugstināšana siltumenerģijas 
ražošanā un piegādē  (Centralizēto apkures katlu 

nomaiņa Salas, Līkumu, Sēlijas un Biržu ciemos 18 
gb.)

~100000 Apkures katli uzstādīti 2005. gadā, ar kopējo jaudu 0.8kw ar ar zemu lietderības 
koeficientu, bet ar augstu kurināmā patēriņu. Patreiz šie katli ir fiziski nolietojušies . 
Izvēloties modernāku apkures sistēmu, uzstādot daļēji automatizētus katlus, tie ļaus 
nepaaugstināt siltuma piegādes cenas, tiks  ietaupīti pašvaldības  budžeta līdzekļi.

Energoefektivitātes paaugstināšana siltumenerģijas 
ražošanā un piegādē , rast risinājumus veco individuālo 
apkures sistēmu modernizācijā, balstoties uz labo praksi 
un pētniecības ieteikumiem

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.2.1. P5 Potenciālo vides risku novēršana Salas, Ošānu, 
Biržu, Līkumu, Sēlijas ciemos, -   notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu pārbūve  

~750000 Notekūdeņu attīrīšanai (NAI) pēc atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai 
jāizmanto bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, taču NAI nestrādā. Operators nevar 
nodrošināt attīrīto notekūdeņu monitoringa veikšanu.  Attīrīšanas iekārtas atrodas 
plūdu zonā, 2017.gada lietainajā vasarā  NAI izplūdes vietas vairākus mēnešus 
atradās zem ūdens. Pastāv potenciāls risks, ja netiks nodrošināta atbilstoša 
notekūdeņu attīrīšana Salas novada ciemos . Realizējot projekta praktiskās 
aktivitātes Salas novadā  Salas, Ošānu, Biržu, Līkumu, Sēlijas ciemos darbosies 
atbilstošas/ kvalitatīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, novēršot notekūdeņu 
noplūšanu, tādejādi samazinot vides piesārņojumu Jēkabpils  pilsētas funkcionālajā 
teritorijā. Atbilstoši Salas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030.g., kas ir 
augstākais plānošanas dokuments , kur noteikts ilgtermiņa redzējums, atbilstoši 
IP3- Attīstīta vides kvalitāte . 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju un elementu 
modernizācija, t.sk. energoefektivitātes uzlabošana un 
AER izmantošana 
Resursu produktivitātes pieaugums. Modernizēta "zaļā 
"infrastruktūra, lai pielāgotos klimata pārmaiņām ~ 5 ha 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 2.1.3. 
SAM 2.2.1.

P5

Ūdens ņemšanas vietu modernizēšana un 
dziļurbumu atjaunošana. Attālinātu ūdens skaitītāju 
datu nolasīšana sistēmu uzstādīšana daudzīvokļu 
mājās un iestādēs .

~1000000 Īstenot 2. politikas mērķi "Zaļāka Eiropa".  Veicināt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām. Veicināt ilgtspējīgu 
ūdenssaimniecību

Veicināta ilgtspējīga ūdenssaimniecības teritorija 
Zemgales reģionā

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 4.3.5. P2 Ēkas pārbūve-  veco ļaužu dzīvojamās mājas 
ierīkošanai "Līkumos"Sēlpils pagastā, 

~ 650000  Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu 
ziņā pieejamiem pakalpojumiem. Pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmu, tostarp 
veicināt sociālās aizsardzības pieejamību Salas novadā. Palielinā sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti, sekmējot cilvēka 
neatkarīgas dzīvesiespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu, kā arī 
sniedzot atbalstu ģimenes locekļiem.                                                                    
Sagaidāmais rezultāts: 1pieejams sociālais mājoklis (ar ~ 14 istabiņām) Zemgales 
reģionā                                                                                                           

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības 
palielināšana (DI turpinājums) Zemgales reģionā

Jēkabpils novads



Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

SAM 5.1.1. P4 Gājēju vanšu tilta izbūve pār Daugavas atteku Saku 
uz ģeogrāfisko salu   pie Sakas ielas, Salas 
pagastā,

100000 2017. un 2018.g. lietavu ietekmē upes gultne nenodrošina normālu ūdens, plūdu un 
ledus izvadīšanu ( caurplūdi) zem esošā pontontilta. Plūdu laikā nepieciešams 
nodrošināt iedzīvotāju iespēju izkļūt no ģeogrāfiskās salas, jānodrošina  kustības 
drošību. Gājēju ceļš no  ģeogrāfiskās salas uz Salas ciemu (skola, bērnudārzs, 
veikali, KN, pašvaldība, u.c.;

Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Vietējās teritorijas 
integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un 
kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana 
pilsētu funkcionālajās teritorijās.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

P4 Tiltu pārbūve pār Rudzaites upi ; pār Podvāzes upei  
Biržu ciemā ; pār Ziemeļsusējas  upi ( 3 tilti).  

2350000 Upju gultnes nenodrošina normālu ūdens, plūdu un ledus izvadīšanu (caurplūdi) 
zem tilta. Gultnes piesērējušas, dažādi sanesumi. Nepieciešams nodrošināt 
transporta līdzekļu kustības drošību. Tilti būvēti pirms~ 35gadiem  Ūdens līmeni 
Salas pagasta upēs sistemātiski ietekmējuši 2017., 2018.g. lietus plūdi, pavasara 
un rudens lietavas, kas regulāri  iespaido tiltu deformāciju, izskaloti tiltu 
uzbraucamās daļas uzbērumu nostiprinājumi, plaisas balsta ķermenī. Auto un 
lauksaimniecības tehnikas kustībai nav citu alternatīvu ceļu, un vienīgā iespēja to 
pārvietošanās.

Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Vietējās teritorijas 
integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un 
kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana 
pilsētu funkcionālajās teritorijās.

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

Interreg  pašvaldības 
finansējums, 
Leader

P3.6 Salas pagasta vēsturisko objektu retrospekcijas AR 
ap (35 objektu stilizētu "karkasu" 3D modeļu 

izveide, kas iezīmē ēkas bijušo apjomu)

~100000 Objektu vēturiskajai attēlošanai. Seno laiku notikumus konkrētā punktā apkārt 
lietotājam, tādējādi radot viņam klātesamības efektu caur ekrānu. Šeit gan jāņem 
vērā, ka nepieciešama gan stāstu filmēšana, gan ievērojama pēcapstrāde, lai 
uzburtu seno laiku ainu. Rezultāts:  kultūras mantojuma pieejamība, sabiedrības 
informētība ; kultūras mantojuma vienotība un daudzveidība, sabiedrības 
tolerances attīstība, kultūras mantojums un identitāte, sabiedrības apziņas 
veidošana, kultūras mantojums kā ekonomiska vērtība, investīciju piesaiste

Palielināsies atbalstīto kultūras un tūrisma vietu skaits. 
Veicināta ilgtspējīga un saliedēta sociālekonomiskā 
attīstība. Zemgales reģions būs konkurētspējīgāks un 
pievilcīgāks,   tiks nodrošināta iedzīvotājiem kvalitatīva 
dzīves vide,tiks veicināta  saimnieciskās darbības 
konkurētspēja 

Jēkabpils novads

Jēkabpils Nov Salas novads Pašvaldības 
projekts

2.1.3. 2.2.3. P5 P3.6.

Zaļās infrastruktūras izbūve tūrisma attīstība

~500000 Rast risinājumu dabas daudzveidības saglabāšanā un tūrisma attīstībā. Biržu 
ūdenskrātuve Biržu Dzirnavezers atrodas Biržos, Salas pagastā, Salas novadā.  
Platība 8 ha, mākslīgas izcelsmes, uzpludināta ūdenskrātuve. Caurteces- ietek un 
iztek Podvāzes upē. Kopš nenotiek būves izmantošana, Biržu Dzirnavezera 
tehniskais stāvoklis ir būtiski izmainījies, atjaunojies apaugums, gultne piesērējusi.  
Liels organisko vielu sanesu daudzums ezera gultnē. Ezera augstākajā galā 
izbūvētas slūžas  ūdens pārplūdei  ar izplūdi caur tiltu . Ūdensnoteka Podvāze un 
Biržu dzirnavezers tiek projektēts kā divpakāpju sistēma ar mērķi palielināt 
bioloģisko daudzveidību un uzlabotu vides kvalitāti, jo uz terasēm uzkrājas augsnes 
daļiņas un to veģetācija samazina gultnes eroziju, vienlaikus samazinot fosfora 
savienojumu izskalošanās risku un to novadīšanu promtekā – Ziemeļsusēja. Biržu 
dzirnavezerā tiek projektēta arī sala, kas aizturēs biogēnos elementus un veicinās 
bioloģiskās daudzveidības palielināšanos un putnu ligzdošanu. Lai ekskursanti 
varētu vērot  vietējos ligzdotājus - paugurknābja gulbjus ar mazuļiem, dažādu sugu 
pīles, ezerā tiks uzstādītas divas gulbju mājiņas. Ezerā tiks ievietota  skatu 
platforma ar laipām. Tiks uzstādīti soli, atkritumu urnas, ierīkotas  laipas un āra 
lielformāta fotorāmji.

Palielināsies atbalstīto kultūras un tūrisma vietu skaits. 
Veicināta ilgtspējīga un saliedēta sociālekonimiskā 
attīstība. Zemgales reģions būs konkurētspējīgāks un 
pievilcīgs, tiks nodrošināta kvalitatīva dzīves vide, tiks 
veicināta   saimnieciskās darbības konkurētspēja 

Jēkabpils novads


