Sadarbības
Idejas iesniedzējs Projekta idejas
teritorija
līmenis
(jaunās novadu
teritorijas)

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

Industriālo teritoriju piekļuves uzlabošana
uzņēmējdarbības attīstīšanai

1000000

Jēkabpils pilsētas Zīlānu ielas pārbūve no Oļu ielas līdz Krustpils novada teritorijai
1. Atbalstīti komersanti.
nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām, kas ir būtisks priekšnoteikums ražošanas 2. Izveidotas jaunas darbavietas.
un pakalpojumu sniegšanai. Šobrīd publiskā infrastuktūra ir nesakārtota, lai blakus tai 3. Piesaistītas privātās investīcijas
ir liels attīstības potenciāls – lielas brīvas teritorijas uzņēmējdarbības veikšanai,
pieejama transporta infrastruktūra – tranzītceļš A12. Lai teritorijas padarītu pievilcīgu
uzņēmējdarbībai ir jāveic ieguldījumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā.Visiem
Zīlānu ielas teritorijā esošajiem uzņēmumiem būtiski nepieciešama ir Zīlānu ielas
pārbūve, jo pa to virzās visa transporta plūsma. Zīlānu ielas tehniskais stāvoklis ir slikts
- uz brauktuves ir izveidojušies nelīdzenumi, plaisas, rises un bedres. Ielas segumā ir
izveidojušies iesēdumi kanalizācijas aku vietās. Zīlānu ielā nepieciešams izbūvēt
gājēju ietvi un veloceliņu. Zīlānu ielā nepieciešams pārbūvēt un paplašināt lietus
kanalizācijas tīklus. Nepieciešama ielas apgaismojuma pārbūve. Šīs investīcijas ir
būtiskas, lai esošie uzņēmumi, kas šobrīd ir izvietoti teritorijā, neizvēlētos citu vietu
uzņēmējdarbības veikšanai, saglabātu esošās darbavietas un attīstoties radītu jaunas
darbavietas pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt nodrošinot pievilcīgu pilsētvidi, pastāv
iespēja, ka teritorija un tās apkārtne attīstīsies kā aktīva uzņēmējdarbības veikšanas
vieta, ņemot vērā ielas apkārtnē pieejamās brīvās industriālās teritorijas.

Jēkabpils pilsēta
Krustpils novads, Jēkabpils
novads, Salas novads, Viesītes
novads, Aknīstes novads u.c.
blakus esošie novadi

Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas
sasniedzamības un attīstības nodrošināšana

950000

1. Atbalstīti komersanti.
Jēkabpils pilsētas Ā.Elksnes iela nodrošina piekļuvi industriālajai teritrijai, kura ir
2. Izveidotas jaunas darbavietas.
izvietojusies dzelceļa tuvumā un kur savu uzņēmējdarbību veic vairāki komersanti.
Ā.Elksnes iela nodrošina piekļuvi industriālajām teritorijām arī ārpus pilsētas robežām - 3. Piesaistītas privātās investīcijas
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
satiksmes negadījumu risks. Iela ir vienīgā piekļuves iespēja tajā darbojošiem
uzņēmumiem. Šī iela ir svarīga ne tikai Jēkabpils uzņēmējiem, bet arī Krustpils novada
uzņēmumiem, jo tā savieno Jēkabpils pilsētas teritoriju ar Krustpils novadu. Ņemot
vērā, ka ielas nozīme uzņēmējdarbības attīstībai tikai pieaug, ir nepieciešams sakārtot
publisko transporta infrastruktūras daļu, lai veidotu pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbībai,
tajā skaitā nodrošinātu atbilstošu transporta infrastruktūru kravu un preču kustībai
no/uz uzņēmumiem.
Ikvienam uzņēmējam ir svarīga ērta transporta kustība pa ielām un ceļiem, kas atbilst
mūsdienu prasībām. Šis jautājums svarīgs ir arī uzņēmumu klientiem un darbiniekiem,
kam ikdienā nepieciešams nokļūt uz konkrētu uzņēmumu. Līdz ar to, lai nodrošinātu
publiskās transporta infrastruktūras attīstību, pašvaldība paredz veikt ielas
rekonstrukciju un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi. Nodrošinot publiskās
transporta infrastruktūras attīstību, uzņēmēji, veicot investīcijas ražošanas un
pakalpojumu attīstībā, veicinās jaunu darbavietu radīšanu.

Jēkabpils pilsēta
Krustpils novads, Jēkabpils
novads, Salas novads, Viesītes
novads, Aknīstes novads u.c.
blakus esošie novadi

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
Jaunizveidojamais novads
transportlīdzekļi
Komunālo saimniecību transportlīdzekļu nomaiņa uz videi
draudzīgiem (atkritumu savācēji u.t.t)
Pašvaldības funkciju nodrošināšanas transports

Interreg, pašvaldības P4
finansējums

Tiešais savienojums

3000000

Novadu tuvākās apdzīvotās vietas jāsavieno ar veloceļiem un elektrovelosipēdu
stacijām (Sala, Varieši, Vīpe, Viesīte, Aknīste, Laši, Dunava) pa kuriem varētu
pārvietoties iedzīvotāji. Viecinātu iedzīvotāju mobilitāti un veselīgu dživesveidu, kā arī
uzlabotu pieeju tūrisma objektiem.

Sasniedzamības nodrošināšana

Jaunizveidojamais novads

Interreg, pašvaldības P4
finansējums

Velo prieks

4500000

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

Elektrovelosipēdu un auto elektrouzlādes staciju izbūve

Jaunizveidojamais novads

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta

5.1.1.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Pašvaldības
projekts

5.1.1.

P3

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Pašvaldības
projekts

6.1.1.

Interreg, pašvaldības P4
finansējums

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Reģionāls
projekts

2.3.1.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Pašvaldības
projekts

2.3.1.

P5

Pašvaldību kopprojekti norāda
piemēram
P1_projekta
nosaukus

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Reģionāls
projekts

P4

Jauna tilta būvniecība Jēkabpilī

42000000,00

Nacionālas nozīmes funkcionālais savienojums. Jauna upes šķērsojuma izbūve, kas
novērsīs sastrēgumus un kravas automašīnu plūsmu pilsētā un gaisa piesārņojumu.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Pašvaldības
projekts

P4

Jauna pārvada izbūve pāri dzelceļam

3000000,00

Jauns pārvads pār dzelceļu.
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.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Pašvaldības
projekts

5.1.1.

Interreg, pašvaldības P3.6
finansējums

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

Jēkabpils Nov

Jēkabpils pilsēta Reģionāls
projekts

5.1.1.

Interreg, pašvaldības P3.6
finansējums

Daugavas ūdeņs resursa veicināšana, sadarboties ar
Aizkraukli

400 000,00 Skatu platformas un atpūtas vietas izveide Daugavas promenādē. Atpūtas vietu
izveide ar skatu platformu, elektrovelosipēdu uzlādes vietu, Daugavas krastā
aktīvās atpūtas veicināšanai un tūristu piesaistei. Laivošanas infrastruktūras
izbūve. Tūrisma attīstības veicināšana un popularizēšana, ietekmes uz vidi
samazināšana.

Izveidotas laivu piestātnes, atpūtas vietas, pārceltuves

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 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 pārvadājumi ,
piekļuve nozīmīgiem tūrisma objektiem: Rubenes pagasta Kaldabruņā “Ūdenszīmes”, Pļavas muzejs, Gaismas koka darbnīca, sēļu sēta “Gulbji”;
lauksaimnieciskā ražošana; a/s “Latvijas valsts meži” Dvietes meža masīva koksnes
pārvadājumi.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads Pašvaldības
projekts

Ir Latvijas valsts ceļu P4
sarasktos

P3

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

17 539 000,00

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads Pašvaldības
projekts

2.1.3.

ANM, Interreg

P5

P4; P9

Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma
6 000 000,00
samazināšana, infrastruktūras sakārtošana Jēkabpils
novada Dunavas pagastā uzņēmējdarbības un
tūrisma veicināšanai.

Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana Reģionālā ietekme un sociāli ekonomiskā ietekme
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 aizsardzība. Projektam reģionālā
Reģionālā ietekme, ietekmes uz vidi samazinājums -plūdu
Komplekss pretplūdu pasākums Dunavas pagasta teritorijā: valsts autoceļa V783
posma pārbūve (8 km)- hidrotehniskās būves (aizsargdambja, t.sk. specializētu būvju) apdraudēto teritoriju aizsardzība.
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.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads reģionāls
projekts

2.1.3.

2.2.3., Interreg

P3.6

P5; P4

650 000,00 €

Zaļās un zilās infrastruktūras attīstība tūrisma
veicināšanai.

Izbūvēts 1 tilts pār Daugavu ar pievedceļiem.

ZPR

1 000 000,00 Pastaigu taka virs ūdens. Laipas Radžu ūdens krātuvē, kas savieno 6 salas, unikāli Izveidota pastaigu taka virs ūdens. Izveidots jauns tūrsima
infrastruktūras objekti uz salām, (nakšņošanas vietas, spēles, dārzi, mākslas galerijas, pakalpojums un attīstīts jauns tūrisma objekts
piknika vietas u.c. objekti), 5 laivu piestātnes pie salām.
Pontonu laipas, piestātnes un estrāde uz Daugavas.

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana upju un ezeru ainavā. Dabas parka “Dvietes
paliene”, Eglone un citu dabas parku infrastruktūras sakārtošana, publiski pieejamas
rekreācijas teritorijas Zasas muižas parka apsaimniekošanas plāna izstrāde; Teritoriju
labiekārtošana pie publiskajiem ūdeņiem: Leimaņu pagastā pie Skrīveru ezera un
Kalna pagastā pie Bancānu ezera. Aktīvās atpūtas vietu labiekārtošana, laivu
piestātņu ierīkošana pie Daugavas Dignājas, Dunavas pagastā un Ābeļu pagastā.
Kultūrvēsturiskā novada savdabības saglabāšana: Pārceltuvju (Dignāja - Līvāni,
Dunava- Jersika) infrastruktūras attīstība. Rezultāts: ilgtspējīgi tūrisma galamērķi,
dabas un kultūras vērtību saglabāšana,tematiskie tīklojumi.

Reģionālā ietekme un sociāli ekonomiskā ietekme

Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme

Jaunveidojamā Jēkabpils
novada pieguļošās Daugavai
teritorijas, Aizkraukles novads

Ilūkstes novads, Jēkabpils
novads, Daugavpils novads

Ilūkstes novads, Jēkabpils
novads, Daugavpils novads

Ilūkstes novads; Jēkabpils
novads

Zemgale - Latgale; Līvānu
novads; Ilūkstes novads,
vēsturisā Sēlijas novada
pašvaldības

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads Pašvaldības
projekts

6.1.1.

Interreg, pašvaldības P4
finansējums, Leader

P5

Videi draudzīga transporta iegāde skolēnu
pārvadājumiem Jēkabpils novadā.

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads Pašvaldības
projekts

2.3.1.

Interreg, pašvaldības P4
finansējums, Leader

P9

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads Reģionāls
projekts

Interreg, pašvaldības P4
finansējums, Leader

Jēkabpils Nov

Jēkabpils novads Pašvaldības
projekts

Jēkabpils Nov

300 000,00

SEG emisiju samazināšana, nomainot esošos divus autobusus BMC Probus 215 SCB Plānotais pārvadāto pasažieru (skolēnu) skaits, gadā~27
un Mercedes Benz Sprinter 518 CDI uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem, kuru
000; CO2 samazinājums;
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.

Zemgales reģions

Velo infrastruktūras uzlabošana - veloceliņa Jēkabpils 70 000,00
- Ābeļu pamatskola izbūve un velonovietņu
ierīkošana

Veloceliņu infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada teritorijā: Ierīkoti jauni apgaismoti Droša un videi draudzīga mobilitāte, skolas, rekreācijas
gājēju/veloceliņi (Jēkabpils - Ābeļu pamatskola). Izveidotas jaunas un uzlabotas
un tūrisma objektu sasniedzamība.
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.

Zemgales reģions

P3

Pārceltuvju būniecība (Dignāja - Līvāni un DunavaJersika) Jēkabpils novadā

150 000,00

Pārceltuvju būvniecība, nelielu kravu pārvadājumi, piekļuve velomaršrutiem, tūrisma
Reģionāla un sociāli ekonomiska ietekme
galamērķu sasniegšana, pakalpojumu piejamība. Rezultāts: Mobilitātes nodrošināšana Līvānu novads, Ilūkstes novads, vēsturiskais Sēlijas novads; uzņēmējdarbības
veicināšana, sakārtota vide, rekreācija, tūrisms.

Zemgales un Latgales reģioni.

Interreg, pašvaldības P4
finansējums, Leader

P3

Elektrouzlādes staciju izveide Jēkabpils novada
ciemos.

81 000,00

Projekts ar sociāli ekonomisku ietekmi: Izveidotas elektroauto uzlādes stacijas (punkti) Reģionāla un sociāli ekonomiska ietekme
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.

Zemgales reģions

Jēkabpils novads Pašvaldības
projekts

ņemts vērā VARAM
saraksts, LVC

P4

P3

Atbalsts uzņēmējdarbībai - atbilstošas infrastruktūras 1 000 000,00
izveide - reģionālā Latvijas autoceļa P72 IlūksteBebrene-Birži grantēto ceļa posmu asfaltēšana,
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai.

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 Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme
(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 pārvadājumu
Reģionāls projekts ar sociāli ekonomisku ietekmi: Zemgales reģions, Latgales reģions Reģionālā ietekme; sociāli ekonomiskā ietekme
(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.

Jēkabpils Nov

Krustpils novads Pašvaldības
projekts

Interreg,
P4
pašvaldības
finansējums, Leader

P5

Dzīvo un brauc zaļi Zemgales reģionā!

85000,00

Finansiāls atbalsts videi draudzīga transporta līdzekļu iegādei pašvaldību vajadzībām
un atbilstošas infrastruktūras izveidei.

Jaunizveidojamais novads

Jēkabpils Nov

Krustpils novads Pašvaldības
projekts

6.1.1.

Laipu piestātņu izveidošana uz Daugavas pie Rogāļu 50000,00
gravas, atpūtas vietas "Priži", atpūtas vietas
"Daugmales" un uz salas, kā arī labiekārtojuma
elementu uzstāsdīšana

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

Laipu piestātņu izveidošana uz Daugavas veicinās tūrisma attīstību jaunajā Jēkabpils Tūrisma attīstības veicināšana un popularizēšana,
novadā. Šobrīd tika izvietotas norādes zīmes, kur laivotāji pārvietojoties pa Daugavu, ietekmes uz vidi samazinājums
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.

Zemgales reģions

Jaunizveidojamais novads

Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums Šaursliežu
dzelzceļa mezgls Viesītē

280 000

Valsts nozīmes industriālais piemineklis Nr. 8998 - Šaursliežu dzelzceļa mezgls
Saglabāts un rekonstruēts kultūrvēsturiskais mantojums,
Viesītē. Objekts ir saistīts ar dzelzceļa transporta un teritorijas infrastruktūras attīstību nodrošinātas modernās tehnoloģijas, palielinājies tūristu
Latvijā un Baltijā. Saglabājusies 20. gadsimta pirmās puses šaursliežu dzelzceļa
skaits.
mezgla struktūras oriģinālā substance un būves. Šaursliežu dzelzceļa mezglam Viesītē
ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme. Ņemot vērā depo ēkas
kultūrvēsturisko vērtību un potenciālās izmantošanas iespējas, veikt nesošo
konstrukciju remontu, funkcionējošu mezglu izbūvi un ēkas apjoma un fasāžu vizuālā
tēla atjaunošanu, ēkas fasādes, logu un vārtu atjaunošanu un izveidot vēsturiska
Viesītes Šaursliežu dzelzceļa mezgla inovatīvu ekspozīciju caur vizuālo, skaņu un
sajūtu prizmu.

P4

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

1 000 000

Atbalsts uzņēmējdarbībai, pakalpojumu un iedzīvotāju mobilitātes uzlabošana

2.2.2.

P5

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

200 000

Iegādāta atkritumu savākšanas mašīnas, kas darbojas ar saspiesto dabasgāzi (CNG). Videi draudzīgāku risinājumu ieviešana
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.

Pašvaldības
projekts

6.1.1.

Interreg, pašvaldības P4
finansējums, LEADER

Videi draudzīga transporta iegāde Viesītes
vidusskolas skolēnu pārvadājumiem

170 000

Videi draudzīga transporta iegāde (darbojas ar saspiesto dabasgāzi (CNG)) Viesītes Videi draudzīgāku risinājumu ieviešana
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.

Salas novads

Pašvaldības
projekts

2.1.3.

ANM

P5

Salas novads

Pašvaldības
projekts

2.1.3.

ANM

P5

Jēkabpils Nov

Viesītes novads

Reģionāls
projekts

Jēkabpils Nov

Viesītes novads

Pašvaldības
projekts

Viesītes novads

Pašvaldības
projekts

Viesītes novads

Jēkabpils Nov

Jēkabpils Nov

Interreg

Interreg, pašvaldības P7
finansējums, Leader

P3.6.

P9

Reģionāla ietekme un sociāli ekonomiska ietekme

Daugavas upes ģeogrāfiskās salas (Sakas salas)
:~ 2500000
aizsargdambja posma atjaunošana Jēkabpils pilsētas
funkcionālajā teritorijā

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 .

Jaunizveidojamais Jēkabpils
novads t.sk. Salas novads, SIA
Kontekss SIA Mēbeļu stils, ZS
Kaļķi SIA Sēldedze

Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes
posmā Jēkabpils pilsētas funkcionālajā teritorijā
(Sakas upes krastu erozija, iepriekšējais plūdu risks
nevar apvienot) var apvienot ar iepriekšējo

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 .

Jaunizveidojamais Jēkabpils
novads , Salas novads, faktiski
arī VAS "Latvijas valsts ceļi"
SIA Sakas Birch; SIA
"Jēkabpils autobusu parks"

2500000

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.

Salas novada pašvaldība, SIA
Aprites ekonomikas principu ieviešana pakalpojumos.
Vīgants- sabiedrisko
Videi kaitīgo izmešu daudzums gada griezumā
samazināsies par aptuveni 20%, Pēc publiski pieejamiem pakalpojumu sniedzējs
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%.

Gājēju vanšu tilta izbūve pār Daugavas atteku Saku 100000
uz ģeogrāfisko salu pie Sakas ielas, Salas pagastā,
Salas novadā

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 jaunizveidojamā
novada pašvaldība, Salas
novada pašvaldība

P4

Tiltu pārbūve Salas novadā: pār Rudzaites upi ; pār 2350000
Podvāzes upei Biržu ciemā ; pār Ziemeļsusējas upi (
3 tilti).

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 jaunizveidojamā
novada pašvaldība, Salas
novada pašvaldība

Jau ir ņemts vērā

P4

Gājēju - velosipēdistu celiņa izbūve valsts reģionālā ~850000
autoceļa P76 Aizkraukle - Jēkabpils posmā Sala Jēkabpils posmā no Salas ciema līdz Jēkabpilij (38,4343,06 km)

Sadarbībā ar Jēkabpils jaunizveidojamo novada pašvaldību iecere par velo celiņa
izbūvi gar autoceļu P76 posmā no Salas centra, Salas pagasts, Salas novadā līdz
Jēkabpils pilsētai. Saskaņots ar Satiksmes ministriju par gājēju - velosipēdistu celiņa
gar a/c P76 Aizkraukle – Jēkabpils posmā no Salas ciemata līdz Jēkabpilij izbūvi.
Rezultāts: nodrošināta iedzīvotāju mobillitāte Jēkabpils pilsētas funkcionālajā teritorijā

Palielināta iedzīvotāju mobilitāte Jēkabpils pilsētas
funkcionālajā teritorijā

Satisksmes ministrija, VAS
Latvijas ceļi, Jēkabpils un
Azkraukles jaunizveidojamo
novadu teritorijā, Salas novads

Interreg,
pašvaldības
finansējums

P3.6

Mobilās piestātnes izbūve un labiekārtošana
~200000
kuģošanas līdzeļu piestāšanai un stāvēšanai
Daugavas ūdensceļā ( Aizkraukle- Jēkabpils )
"Zvejnieklīcī", Sēlpils pagastā, Salas novadā, jāplāno
kopā ar Aizkraukli

Salas novads atrodas sena un nozīmīga ūdensceļa tiešā tuvumā, kas teritorijas
attīstību veicinājis jau pirms daudziem gadsimtiem, radot lielu kultūrvēsturisko
mantojumu. Pašlaik novadā ir 17 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, 7 vietējas
nozīmes kultūras pieminekļi, 5 vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi un 3 vietējas
nozīmes industriālie pieminekļi. Uzsākta Strūves ģeodēziskā loka punkta "Daborkalns"
publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve Sēlpils pagastā. Kultūras mantojuma
attīstības darba svarīga sastāvdaļa ir publiskās ārtelpas attīstīšana.

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 jaunizveidojamā
novada pašvaldība, Salas
novada pašvaldība , Aizkraukles
jaunizveidojamais novads,
Salas novada, Pļaviņas,
Kokneses pilsētas un uzņēmēji

Jēkabpils Nov

Salas novads

Pašvaldības
projekts

2.2.2.

P5

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

Jēkabpils Nov

Salas novads

Pašvaldības
projekts

SAM 5.1.1.

P4

Jēkabpils Nov

Salas novads

Pašvaldības
projekts

Jēkabpils Nov

Salas novads

Reģionāls
projekts

2.3.1.

Jēkabpils Nov

Salas novads

Reģionāls
projekts

5.1.1.

~200000

