Paskaidrojuma raksts
par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2022.gadam.
Jēkabpils novads izveidots 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk –
ATR) rezultātā. Tas atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Zemgales plānošanas reģiona
austrumu daļā, Daugavas abos krastos. Jēkabpils novada teritorijas platība ir 2996 km2, kas veido
28% no Zemgales plānošanas reģiona kopējās platības. Tas iekļauj sevī vienu no deviņām, līdz
ATR esošajām, Latvijas Republikas nozīmes pilsētām un vairākus līdzšinējos novadus: Krustpils
novads, Aknīstes novads, Viesītes novads, Salas novads, Jēkabpils novads un Jēkabpils pilsēta.
Pašreizējo Jēkabpils novada teritoriālo iedalījumu veido 22 pagasti, no kuriem platības ziņā
lielākais ir Viesītes pagasts (10,4% no novada teritorijas) un Atašienes pagasts (8,1% no novada
teritorijas), divas pilsētas – Aknīste un Viesīte un viena valstspilsēta – Jēkabpils.
Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novada pašvaldībā saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) datiem uz 2021.gada sākumu bija 42 948 iedzīvotāji, nedaudz vairāk kā puse
(54%) no novada iedzīvotājiem dzīvo Jēkabpils pilsētā. Lielākais īpatsvars, no Jēkabpils novadā
dzīvojošajiem iedzīvotājiem, ir darbaspējas vecumā - 61%, līdz darbaspējas vecumam gandrīz
18% un pēc darbaspējas vecuma - 21% (skat.1.attēlu).
1.attēls

Iedzīvotāju darbaspējas vecuma struktūra Jēkabpils novadā uz 01.01.2021. (Avots: PMLP)

Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2020.gada
31.decembrī reģistrētais bezdarba līmenis valstī kopumā bija 7,7%, bet 2021.gada 31.decembrī 6,7%. Jēkabpils novadā 2021.gada 31.decembrī bija reģistrēti 1430 bezdarbnieki (2020.gada
nogalē - 1444), no kuriem vairāk nekā puse ir Jēkabpils pilsētā dzīvojošie.
Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides veidošana ir viens no galvenajiem pašvaldības
uzdevumiem, lai veicinātu esošo un jaunu uzņēmumu attīstību, jaunu ražotņu būvniecību,
nozīmīgu investoru ienākšanu un jaunu darba vietu izveidi. Stabila ekonomikas izaugsme un
vairāk labi apmaksātu darba vietu ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju skaita pieaugumam.
Pēc Lursoft datiem 2020.gadā uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu, kas reģistrēti
Jēkabpils novadā (informācija norādīta par 2020.gadu, jo dati par 2021.gadu Lursoft datu bāzē vēl
nav publicēti): SIA “Ošukalns”, SIA “Jēkabpils piena kombināts”, SIA “Jēkabpils kokapstrāde”,
SIA “Devona”, SIA “Jēkabpils PMK”, SIA “Jubergs”, SIA “Hawita baltic”, SIA “LC būve”, SIA
“Dižmežs”, SIA “Indāres”, SIA “Miķelānu bekons”, SIA “Gefa Latvija”, SIA “Ošukalns
celtniecība”, SIA “AmberBirch”, SIA “DLLA”, SIA “Sedumi”, SIA "Mikor” un SIA “Silpec”.
Savukārt uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem Jēkabpils novadā:
zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana; kravu pārvadājumi pa autoceļiem; mežistrāde; dzīvojamo
un nedzīvojamo ēku būvniecība; kūdras ieguve; graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu
audzēšana.
Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – dome, kas sastāv no 19 deputātiem. Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības
nolikumu, domē darbojās trīs pastāvīgās deputātu komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja un Attīstības un tautsaimniecības
komiteja.
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Pašvaldības funkciju izpildei dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas saskaņā ar
domes apstiprinātiem nolikumiem: Jēkabpils novada administratīvā pārvalde, Jēkabpils novada
Sociālais dienests, Pašvaldības aģentūra (turpmāk - PA) “Jaunāmuiža”, Jēkabpils novada
Bāriņtiesa, Jēkabpils novada Izglītības pārvalde, Aknīstes vidusskola, Antūžu pamatskola, Ābeļu
pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Dignājas pamatskola, Jēkabpils 2.vidusskola,
Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Krustpils pamatskola, Mežāres pamatskola,
Rubeņu pamatskola, Biržu pamatskola, Salas vidusskola, Sūnu pamatskola, Variešu sākumskola,
Viesītes vidusskola, Vīpes pamatskola, Zasas vidusskola, Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu
centrs, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Viesītes Mūzikas un mākslas skola, Sēlijas
Sporta skola, Jēkabpils Mākslas skola, Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils novada Aknīstes
pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde
“Auseklītis”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”, Jēkabpils
novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”, Jēkabpils novada Jēkabpils
pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības
iestāde “Zvaniņš”, Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Jēkabpils
novada Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka,
Jēkabpils Vēstures muzejs, Viesītes muzejs “Sēlija”, Jēkabpils Sporta centrs, Jēkabpils novada
Kultūras pārvalde, Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs un Jēkabpils novada Attīstības
pārvalde.
Jēkabpils novada pašvaldības iestādes PA “Jaunāmuiža” budžets iekļauts Jēkabpils novada
pašvaldības kopējā budžetā, konsolidējot plānotos ieņēmumus un izdevumus.
Jēkabpils novada pašvaldībā ir izstrādāts un apstiprināts vidēja termiņa novada teritorijas
attīstības plānošanas dokuments - Jēkabpils novada attīstības programma 2021.-2027.gadam
(turpmāk - Attīstības programma), kas apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 2021.gada
25.novembra lēmumu Nr.500 “Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam apstiprināšanu”.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Ņemot vērā kopējo ekonomisko un finanšu
situāciju, kā arī Covid – 19 krīzes ietekmi, pašvaldības budžets ir sabalansēts, tomēr vienmērīgu
budžeta izpildi apdraud vairāki riska faktori: gan patēriņa, ražotāju un būvniecības cenu
pieaugums, gan situācija darba samaksas un nodarbinātības jomā, gan valsts politika nodokļu jomā
un ieņēmumu sadalē starp valsti un pašvaldībām.
Jēkabpils novada pašvaldības budžets 2022.gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem
un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.
Pamatbudžets
Jēkabpils novada pamatbudžets 2022.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par
pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību” un “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts
budžetu 2022.gadam”, Ministru kabineta 2021.gada 7.decembra noteikumiem Nr.799 “Noteikumi
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022.gadā” un
Jēkabpils novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un
kontroles kārtības reglamentam, kas apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2021.gada 19.augusta
lēmumu Nr.145.
Pašvaldības 2022.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta
komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2022.gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma
lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.
Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem - iestāžu
(pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai - tika noteikts koeficients 1,0 no 2021.gada apstiprinātajiem
uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. Ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu
iestādēm papildus tāmēs tika iekļauts finansējums apmaksai par elektroenerģiju (palielinot
sākotnēji plānoto kontrolskaitli) un apmaksai par siltumenerģiju. Budžeta sagatavošanas gaitā tika
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pārskatītas iestāžu iesniegtās tāmes uzturēšanas izdevumiem un atsevišķos gadījumos Budžeta
komisija pieņēma lēmumu kontrolskaitli samazināt vai arī izlīdzināt starp vienādas nozares
iestādēm.
Budžeta prioritātes
Uzsākot darbu pie 2022.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils novada dome apstiprināja
šādas budžeta prioritātes:
1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības fondu,
pašvaldības vai piesaistīto kredītlīdzekļu finansēto investīciju projektu realizācijai;
2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana, uzturēšana un attīstība;
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mikrorajonu) iekškvartālu publiskās infrastruktūras
labiekārtošana;
4. Publiskās ārtelpas infrastruktūras pilnveide, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu, ilgtspējīgu
dzīves un atpūtas vidi, viedo tehnoloģiju attīstību, resursu efektīvu izlietošanu;
5. Uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai piemērotas vides veidošana.
Izvirzīto mērķu sasniegšanai, pašvaldība piesaistīs Eiropas savienības fondu (turpmāk –
ESF) līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus, kā arī plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē.
Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm 2022.gada budžetā iekļauts finansējums:
pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu
finansēto, pašvaldības un piesaistīto kredītlīdzekļu finansēto investīciju projektu realizācijai, kopā
budžetā plānoti līdzekļi vairāk kā 20 milj. euro apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta
finansējums aptuveni 520 tūkst. euro, ESF un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi;
pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanai, uzturēšanai un attīstībai budžetā iekļauts
finansējums vairāk nekā 4 milj. euro (Valsts kases aizņēmumi, pašvaldības budžeta līdzekļi,
valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācija), tajā skaitā
dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem; publiskās ārtelpas infrastruktūras pilnveidei, nodrošinot
iedzīvotāju kvalitatīvu, ilgtspējīgu dzīves un atpūtas vidi, viedo tehnoloģiju attīstību, resursu
efektīvu izlietošanu, kopā budžetā plānoti līdzekļi gandrīz 580 tūkst. euro apmērā, tajā skaitā
dabas resursu nodokļa ieņēmumi un pašvaldības budžeta līdzekļi; paredzēti budžeta līdzekļi arī
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mikrorajonu) iekškvartālu publiskās infrastruktūras
labiekārtošanas uzsākšanai, kā arī iekļauts finansējums uzņēmējdarbības un jaunu darba vietu
radīšanai piemērotas vides veidošanai.
Ieņēmumi
Pašvaldības kopējo ieņēmumu apjomu būtiski ietekmē valsts nodokļu politika. Nodokļu
reforma, kas tika īstenota 2018.gadā, kā arī citi pēdējos gados īstenotie nodokļu politikas
pasākumi, piemēram, neapliekamā minimuma pieaugums, samazināja potenciālos pašvaldības
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) ieņēmumus un palielināja pašvaldības ieņēmumu
atkarību no valsts politikas IIN kompensācijā. Būtisku ietekmi uz pašvaldības budžeta
ieņēmumiem atstāja arī 2021.gadā veiktās izmaiņas, kad tika mainīts IIN sadalījums starp valsti
un pašvaldībām, ja iepriekšējos gados tas bija 20%/80%, tad no 2021.gada sadalījums tika
noteikts: valsts budžetam – 25% un pašvaldību budžetiem – 75%.
Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gada faktisko izpildi
būtisku izmaiņu nav. IIN ir Jēkabpils novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars
Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ir ļoti būtisks un sastāda vairāk nekā pusi no kopējiem
budžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām, aizņēmumiem (projektiem) un citiem mērķa
finansējumiem).
Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN
ieņēmumos 2022.gadā ir nedaudz samazinājies: ja iepriekšējā gadā tas bija 1,4727%, tad
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2022.gadā – 1,4474%. IIN prognozētais sadalījums starp valsti un pašvaldībām šobrīd plānots 25%/75%.
Pašvaldības budžeta konsolidētie ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem,
ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2022.gadā plānoti 56 572 866 euro
apmērā (skat.2.attēlu).
2.attēls

Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumi
(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)

*2022.gada plānā pedagogu atlīdzība 8 mēn.(m/dotācijas) un projektu līdzfinansējums
Rādītāji
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk.ieņ.no
maksas pakalp.)
Savstarpējie norēķini
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *
Kopā
Saņemtie aizņēmumi
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada
sākumā

2022.gada
plāns
20212523
1965979
307000
3538733
348976
30199655
56572866
11280087

%
35,73
3,48
0,54
6,26
0,62
53,38
100,00

14279574

Finanšu ministrijas plānotā 2022.gada IIN prognoze Jēkabpils novada pašvaldībai ir
20 212 523 euro (2021.gadā prognoze bija 19 630 659 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika
saņemti – 21 315 433 euro), IIN sastāda 35,7% no kopējiem ieņēmumiem.
Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta 10 383 298 euro (2021.gada prognoze
bija 11 477 831 euro, faktiskā izpilde līdz gada beigām 11 792 272 euro). Papildus iekļauta valsts
budžeta dotācija 1 526 968 euro apmērā un valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākajiem
ieņēmumiem 16 584 euro.
Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2022.gadā
ieņēmumu prognoze ir 1 863 549 euro, papildus pašvaldība, pamatojoties uz 2021.gada
23.septembrī Saistošajos noteikumos Nr.9 noteikto, plāno ieņemt 40 000 euro. 2021.gada
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prognoze bija 1 872 036 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, t.i.
papildus virs prognozes saņēma 2 268 888 euro, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par
iepriekšējiem periodiem 236 401 euro. Pēc 2022.gada janvāra mēnesī faktiski saņemtajiem
maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem 62 430 euro. NĪN īpatsvars ir
gandrīz 3,5%, no kopējiem budžeta ieņēmumiem.
Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2022.gada budžetā sastāda 0,54 % no
kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 10 000 euro apmērā (2021.gadā
sākotnēji tika plānoti ieņēmumi 80 000 euro, bet faktiski tika saņemti 5 012 euro) un ieņēmumi
no dabas resursu nodokļa plānoti 297 000 euro (2021.gadā sākotnēji plānoti 143 500 euro, bet
faktiski saņemti 524 981 euro).
Nenodokļu ieņēmumos 3 538 733 euro, lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem, pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas. Ieņēmumi no savstarpējiem
norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 348 976 euro.
Valsts budžeta transfertu apmērs 2022.gadā sastāda vairāk nekā 53% no kopējiem
ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos
normatīvos aktus vai to projektus. Jēkabpils novada pašvaldība 2022.gadā plāno saņemt no valsts
budžeta mērķdotācijas pedagogu (tajā skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, speciālo Pirmsskolas
izglītības iestāžu (turpmāk – PII) grupu un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8
mēnešiem kopsummā 6 005 712 euro, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku atalgojumam 861 224 euro (12 mēnešiem). Iekļauta valsts budžeta mērķdotācija
Antūžu pamatskolas uzturēšanas izdevumiem 8 mēnešiem 206 735 euro apmērā. Budžetā plānoti
Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu, mācību grāmatu, digitālo un citu
mācību līdzekļu iegādei 91 872 euro, izglītības iestāžu 1.- 4.klases skolēnu ēdināšanas
nodrošināšanai 194 644 euro (0,71 euro vienam skolēnam dienā) un asistentu pakalpojumu
nodrošināšanai personām ar invaliditāti 25 983 euro. Iekļauta valsts budžeta mērķdotācija
piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, kas bija iesaistīti Covid–19 infekcijas testēšanas
procesā 57 263 euro apmērā. Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 25
110 euro. Valsts budžeta dotācija Klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai 4800
euro. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotais pagaidu
sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt 266 545 euro, skolēnu nodarbinātībai vasarā 49
600 euro. Budžetā iekļauta mērķdotācija investīciju projekta realizācijai 994 500 euro apmērā, uz
kuru pašvaldība plāno iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā. Kultūras ministrijas finansējums projekta “Skolas soma” realizācijai – 59
948 euro. Budžetā iekļauta valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas
aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim 43 200 euro apmērā, kas tiek pārskaitīta PA
“Jaunāmuiža”. Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
cilvēkiem ar invaliditāti 206 000 euro, atbalsta nodrošināšanai pašvaldībām atlīdzības
palielināšanai aprūpētājiem 100 000 euro, mājokļu pabalstiem 134 570 euro, kā arī
finansējumu 35 000 euro apmērā - audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai. Dotācija no Satiksmes
ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 90 320 euro, kā arī autoceļu (ielu)
fonda līdzekļi 1 660 352 euro. Zemkopības ministrijas finansējums Zivju fonda dotācija 10 000
euro. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, tajā
skaitā priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts Jēkabpils novada pašvaldības budžetā plānoto
projektu finansējuma apjomā 6 835 241 euro.
Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Atlīdzība Jēkabpils novada pašvaldības budžetā sastāda lielāko īpatsvaru no kopējiem
izdevumiem un tā ir nedaudz virs 38% (skat.1.tabulu). Tā paredzēta tehnisko un pedagoģisko
darbinieku atlīdzībai - gan no pašvaldības budžeta, gan no valsts budžeta mērķdotācijas. Atbilstoši
Jēkabpils novada domes 2021.gada 5.novembra lēmumam Nr.428 pašvaldības budžetā tika
paredzēts papildus finansējums atlīdzības koriģēšanai, lai nodrošinātu, ka apvienotās Jēkabpils
5

novada pašvaldības iestāžu amatu vienībām, kuru amati klasificēti attiecīgās amatu saimes
(apakšsaimes) vienam un tam pašam amatu līmenim un mēnešalgu grupai, saņemtu taisnīgu un
vienlīdzīgu atlīdzību par tādu pašu vai vienādas vērtības (satura, apjoma, atbildības līmeņa,
amatam izvirzītajām izglītības, profesionālās kvalifikācijas un nepieciešamo iemaņu) amata
pienākumu veikšanu. Lai turpinātu valstī uzsākto pedagogu darba samaksas pieauguma grafika
izpildi, plānots finansējums 48 400 euro apmērā pašvaldības finansēto pedagogu zemākās mēneša
darba algas likmes palielināšanai PII no 872 euro līdz 942 euro un pārējās izglītības iestādēs no
830 euro līdz 900 euro (no 2022.gada 1.septembra). Pašvaldības budžeta projektā ir iekļauts
finansējums tehnisko un pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšanai 180 000 euro apmērā.
Ņemot vērā situāciju, kas saistās ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu un iespējamās
pulcēšanās prasību ievērošanu, pašvaldības 2022.gada budžetā ir iekļāvusi papildus finansējumu
50 000 euro apmērā, lai nodrošinātu pabalstu (30 euro mēnesī) tiem pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, kas strādā attālināti.
1.tabula

Izdevumi
Rādītāji
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
Kopā

Kods
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

2021.gada
plāns
29719551
15500810
746444
100000
27840834
2965763

%
38,39
20,03
0,96
0,13
35,97
3,83

531454
77404856

0,69
100,00

Otra lielākā pozīcija Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada budžetā ir plānota 5000.kodu
grupā, kurā lielākoties tiek atspoguļoti infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, kurus plānots
finansēt gan no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, gan valsts budžeta dotācijas, gan no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Analizējot budžetu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, var
redzēt, ka iepriekšminētajā kodu grupā ir plānots finansējums gandrīz 36% apmērā no konsolidētā
pašvaldības budžeta.
Izdevumi, kas paredzēti preču un pakalpojumu apmaksai, budžetā sastāda 20% no
kopējiem izdevumiem. Šeit plānoti iestāžu uzturēšanas izdevumi, izglītības iestāžu audzēkņu
ēdināšanai plānotie izdevumi, dažādi remonti, kas nav klasificējami kā kapitālie izdevumi,
aizņēmumu % maksājumi un citi izdevumi. Sagatavojot Jēkabpils novada pašvaldības budžetu
2022.gadam, tika ņemts vērā energoresursu cenu kāpums gan elektroenerģijai, gan
siltumenerģijai, šim mērķim pašvaldības budžetā papildus tika iekļauti aptuveni 800 000 euro.
Būtisku daļu pašvaldības budžetā sastāda izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visās Jēkabpils novada
izglītības iestādēs, pašvaldības 2022.gada budžetā tika iekļauts papildus finansējums aptuveni
330 000 euro apmērā. Salīdzinot ar 2021.gadā plānoto, tika samazināts finansējums
Administratīvās pārvaldes, tajā skaitā pagastu pārvalžu, Attīstības pārvaldes, kā arī vairāku iestāžu
uzturēšanas izdevumiem (izņemot plānoto finansējumu apmaksai par elektroenerģiju un
siltumenerģiju), atsevišķiem ikdienas uzturēšanas pasākumiem, tajā skaitā finansējums
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam, pašvaldības ielu ikdienas remontam un
uzturēšanai, ielu apgaismošanai un ikdienas remontiem, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai,
ko nepieciešamības gadījumā paredzēts precizēt, veicot Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada
budžeta grozījumus.
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Izdevumu sadalījums pa nozarēm
Pašvaldības budžeta konsolidētie izdevumi 2022.gadā kopā plānoti 77 404 856 euro
(skat.3.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti
funkcionālajās kategorijās.
3.attēls

Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta izdevumi

2022.gada plāns
Izpildvara
5%

17%

Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk.
Pašvaldības policija)

1%

0%
10%

Izglītība un norēķini par skolēnu apm.
36%
Bāriņtiesa, Sociālā palīdzība, norēķini par
soc.pakalp.,veselības aizsardz.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana, vides aizsardzība

20%

Sports,kultūra, reliģija, integrācija
11%
Maksājumi par kredītu %
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība

Rādītāji
Izpildvara
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības
policija)
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.
Bāriņtiesa, Sociālā palīdzība, norēķini par
soc.pakalp.,veselības aizsardz.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana,
vides aizsardzība
Sports, kultūra, reliģija, integrācija
Maksājumi par kredītu %
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība
Kopā
Aizņēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada
beigās

2022.gada
plāns
3521338

%
4,55

558264
27988577

0,72
36,16

8928274

11,53

15595827
7675373
286344
12850859
77404856
4338089

20,15
9,92
0,37
16,60
100,00

389582

Izdevumi sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” kopumā sastāda 3 807 682 euro. Šīs
sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas,
ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai, aprīkojuma iegādei, kā arī finansējums aizņēmumu
procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu.
Sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” plānoti izdevumi 558 264 euro apmērā, tajā
skaitā Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, kā arī darba drošības,
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ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodrošināšanai. Plānots finansējums pārrobežu projekta
“Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas
nacionālajā dabas parkā” īstenošanai.
Sadaļā „Ekonomiskā darbība” izdevumi kopumā plānoti 12 850 859 euro, t.i. gandrīz
17 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 7 934 706 euro un no
aizņēmumiem 3 333 021 euro.
Šajā sadaļā izdevumi paredzēti sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:
 zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru
regulārajiem pārvadājumiem – 192 488 euro apmērā;
 braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā (skolēnu pārvadājumiem) –
139 032 euro apmērā;
 nodarbinātības pasākumiem - algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmai, skolēnu
nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā ar jauniešu
nodarbinātības jautājumiem saistītā Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un DARI”
īstenošanai – kopā 406 745 euro;
 Jēkabpils novada tūrisma centra darbības nodrošināšanai – 70 728 euro;
 Informatīvā darba nodrošināšanai pašvaldībā, tajā skaitā pašvaldības publicitātes
nodrošināšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma “Jēkabpils Vēstis” sagatavošanai un
izplatīšanai, kā arī sabiedrisko attiecību kampaņu īstenošanai – 113 435 euro.
Samērā apjomīgs finansējums sadaļā “Ekonomiskā darbība” atvēlēts pašvaldības ielu
uzturēšanai un remontiem – kopumā 4 294 588 euro (neietverot Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētos projektus). Finansējums paredzēts sekojošām aktivitātēm:
 pašvaldības ielu uzturēšanai un ceļu remontam no valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda
līdzekļiem, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem
(ielām) sadalījumu 1 908 572 euro, t.sk. līdzekļu atlikums no 2021.gada 248 220 euro.
Mērķdotācijas apjoms 2022. gadam noteikts par 21 252 euro mazāks nekā iepriekšējā
gadā. Līdzekļus plānots izlietot asfaltbetona seguma bedrīšu remontam, grants autoceļu
uzturēšanai: greiderēšanai, iesēdumu, bedru un citu defektu novēršanai; tranzīta ielu un
tiltu uzturēšanai, ielu un ceļu uzturēšanai ziemas periodā, autobusu pieturu uzturēšanai,
satiksmes drošības nodrošināšanai novada ielās un ceļos (ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju
nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai). Samērā apjomīgs finansējums no
autoceļu (ielu) fonda 2022.gadā plānots būvprojektu izstrādei dažādiem ceļu un ielu
pārbūves darbiem, tajā skaitā būvprojektu izstrādei Jēkabpils novada lauku teritorijas ceļu
pārbūvei 159 401 euro; būvprojektu izstrādei mazo ielu (Sūnu, Vēju, Radžu, Dīķu,
Pumpura, Staburaga, Viļānu, Dzirnavu, Dunavas, Gulbju, 14.jūnija, Parka, Smilgu, Vītolu,
Zemgales, Romas, Režģu, Lāčplēša, Ķiršu, Putnu) asfaltēšanas programmai Jēkabpils
pilsētā 56 000 euro; būvprojektu izstrādei Pils ielas un Kazarmu ielas pārbūvei Jēkabpils
pilsētā 44 000 euro. No autoceļu (ielu) fonda 2022.gadā plānoti sekojoši ielu, ceļu un tiltu
remontdarbi: Tilta pār Daugavu, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā deformācijas šuvju remonts
50 800 euro; Caurtekas remonts pašvaldības ceļam Loškas-Zirnaites Atašienes pagasta
teritorijā 20 000 euro; Gājēju celiņa izbūve, seguma atjaunošana Dunavas ciemā 18 150
euro; Autoceļa nr.1-5 Kalnsētas-Grīvas kapi pārbūves darbi Krustpils pagasta teritorijā
20 000 euro; Autoceļa Nr.3 Braslavas iela un autoceļa Nr.1-1 Prižu Avēnija-Šaurītes
pārbūves darbi Krustpils pagasta teritorijā 20 000 euro; Tilta remonts pār Bērzaunes upi
(ceļš 2-34 Antūži-Kursiešsala) 16 000 euro; Tilta remonts pār Bērzaunes upi (ceļš 2-6
Ķikuri-Kursieši) 7000 euro; Kaļķu ielas seguma virsmas apstrāde Viesītē 41 278 euro;
 iepriekšējā gadā uzsāktā Jēkabpils pilsētas investīciju projekta “Gājēju un velosipēdistu
celiņa atjaunošana Pils rajonā, Jēkabpilī” pabeigšanai, izmantojot pašvaldības
līdzfinansējumu un valsts piešķirto aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai
un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību: kopsummā 50 694 euro, tajā skaitā
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pašvaldības līdzfinansējums 7604 euro un Valsts kases aizņēmums 43 090 euro;
turpinoties valsts atbalstam aizdevumu veidā arī 2022.gadā, plānots uzsākt vairākus ielu
un ceļu pārbūves darbus, kuru īstenošana paredzēta divu gadu periodā. Aizņēmumi plānoti
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai. Valsts aizdevumus (85% apmērā no būvdarbu kopsummas)
būs iespējams saņemt augstas gatavības projektiem, kuriem ir izstrādāts būvprojekts,
nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā un ievērojot nosacījumu, ka
2022.gadā jāapgūst 50% no kopējā būvdarbu apjoma. Šāds finansējuma modelis
paredzēts sekojošiem ielu un ceļu pārbūves investīciju projektiem: Jaunās ielas posma no
Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūve, Jēkabpilī 550 000 euro; Liepu ielas atjaunošana
un Bauskas ielas, Linarda Laicena ielas pārbūve, Jēkabpilī 150 000 euro; Klusās ielas,
Pamatu ielas, Strauta ielas atjaunošana un Pureņu ielas pārbūve, Jēkabpilī 75 000 euro;
Zaļās ielas pārbuve , Zasā 285 452 euro apmērā; Autoceļa Nr.1-20; Kalnāres - Kalniškas
un autoceļa Nr.1-18; Kalnāres - Dzintari atjaunošana, Ābeļu pagastā 49 060 euro; Ozolu
ielas , Biržu ielas un Nr.1-10 Brodi-Āres ielas atjaunošana, Ābeļu pagastā 132 738 euro;
Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces, Melioratoru ielas posmu pārbūve, Aknīstē,
Gārsenes pagastā 320 999 euro; Kaļķu ielas atsevišķu posmu seguma pārbūve, Sporta
ielas brauktuvju, ietvju un autostāvvietu pārbūve Viesītē 172 405 euro; Radžupes ielas
pārbūve Aknīstē 140 148 euro; Kalna ielas pārbūve Aknīstē 52 425 euro;
ar valsts atbalstu mērķdotācijas veidā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par
kārtību, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām,
2022.gadā plānots uzsākt Andreja Pormaļa ielas pārbūvi, Jēkabpilī. Šajā gadā plānots
īstenot 65% no kopējā būvdarbu apjoma jeb 1 170 000 euro, t.sk. pašvaldības
līdzfinansējums 15% - 175 500 euro, valsts mērķdotācija 85% - 994 500 euro. Ielas
pārbūvi plānots pabeigt 2023.gadā;
dokumentācijas izstrādei (būvprojekti, apliecinājuma kartes) vairākiem Jēkabpils pilsētas
ielu investīciju projektiem – kopsummā 208 629 euro, tajā skaitā būvprojektu izstrādei
tranzīta ielu pārbūvei, lai pretendētu uz TEN-T finansējumu: Ārijas Elksnes ielas pārbūvei,
Neretas ielas posma no Zaļās ielas līdz Ledus ielai pārbūvei, Varoņu ielas, Ventas ielas un
Daugavpils ielas pārbūvei, Jēkabpilī – 104 703 euro; Būvprojektu izstrādei Madonas ielas
posma pārbūvei, Jēkabpilī; Veseļu ielas, Zīlāni - Palejnieki-Lauciņi un Oļu ielas posma
pārbūvei, Jēkabpilī – 50 000 euro, Būvprojektu izstrādei Mežrūpnieku ielas ietves izbūvei,
Jēkabpilī – 6837 euro; Pļaviņu ielas posma pārbūvei, Jēkabpilī – 14 702 euro; Zīlānu ielas
pārbūvei no Oļu ielas līdz Mežāres ielai, Jēkabpilī – 17 386 euro; Jaunās ielas posma no
Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūve, Jēkabpilī - 15 001 euro.

Sadaļā “Ekonomiskā darbība” plānots finansējums šādiem investīciju projektiem ar
Eiropas Savienības fondu atbalstu:
 LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros, Starptautiska tūrisma
maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” īstenošanai Jēkabpils pilsētā un bijušajā Salas
novadā, kopsummā 87 054 euro, tajā skaitā programmas finansējums 76 551 euro un
pašvaldības budžeta līdzekļi 9250 euro;
 ERAF projekta ”Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 75 690 euro un ERAF finansējums 472 685 euro
apmērā; pašvaldības budžeta finansējums 9000 euro; projektā neiekļaujamo izmaksu
segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 27 261 euro;
 ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” īstenošanai no
Valsts kases aizņēmuma 713 071 euro un ERAF finansējums 770 911 euro apmērā;
 ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai no Valsts
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kases aizņēmuma 745 378 euro; ERAF finansējums 2 369 553 euro apmērā; pašvaldības
budžeta līdzekļi 25 000 euro; projektā neiekļaujamo izmaksu segšanai no pašvaldības
budžeta līdzekļiem 14 764 euro. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta
uzņēmējdarbības attīstībai piemērotas infrastruktūras sakārtošana.;
Projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Zemgales Plānošanas reģionā" īstenošanai
(Zemgales plānošanas reģiona projekts sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Norvēģijas partneri
biedrību "Innovation Circle Network") – no Valsts kases aizņēmuma 116 800 euro un
pašvaldības līdzfinansējums 847 euro. Projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošināta
uzņēmējdarbības attīstībai piemērotas vides sakārtošana;
Eiropas Komisijas finansētā projekta “PentaHelix - Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plāna izstrāde un ieviešana, iesaistot ieinteresētās puses un lēmuma pieņēmējus
Nr.784994” īstenošanai 40 936 euro no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Izdevumi budžeta sadaļā “Vides aizsardzība” 2022.gadam kopā plānoti 905 463 euro,
t.i. 1 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā dabas resursu nodokļa līdzekļi. Finansējums
plānots ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem:
 atkritumu izvešanai no nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām, bioloģiskās
daudzveidības un ainavu aizsardzībai;
 Sosnovska latvāņu iznīcināšanai;
 ūdens un to bioloģisko resursu aizsardzībai, pazemes ūdeņu monitoringam un
ģeoloģiskajai izpētei un citiem mērķiem;
Sadaļā iekļauts finansējums arī dažādu vides projektu īstenošanai:
 pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Zivju fonda projektiem – zivju resursu
aizsardzībai Daugavā un novada ezeros;
 projekta "Ilgtspējīgas vides apsaimniekošanas sistēmas izveide risku novēršanai”
realizācijai ,
 LEADER programmas projekta “Koka takas / laipas izbūve uz Marinzejas ezera krasta
Atašienes pagastā Krustpils novadā” pabeigšanai un projekta “Jaunu tūrisma
infrastruktūras objektu izveide dabas parkā “Laukezers”” ar Latvijas vides aizsardzības
fonda finansējumu īstenošanai.
Samērā apjomīgs finansējums no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots vides
labiekārtošanas darbiem:
 ūdenstilpņu tīrīšanai Jēkabpils pilsētā 40 000 euro;
 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves projektēšanai Salas, Ošānu, Biržu, Līkumu,
Sēlijas ciemos 15 000 euro;
 Leimaņu pagasta Mežgales ciemā 6050 euro un Dignājas pagasta Vandānu ciemā 78 738
euro;
 pieslēgumu izbūvei pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atsevišķām
ēkām Viesītē 121 000 euro;
 Zasas parka infrastruktūras izbūvei, labiekārtošanai, elektrotīkla izveidei 50 000 euro;
 Tehniskās dokumentācijas izstrādei un skursteņa nomaiņa Antūžu pamatskolā 20 000
euro;
 Jēkabpils pilsētas Krustpils krasta aizsargdambja pie Daugavas pilnveidošanai - skiču
projekta izstrādei un asfaltēšanas darbiem 45 000 euro;
 Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves un Meža parka attīstības koncepcijas un
būvprojekta izstrādei 65 000 euro.
Izdevumi budžeta sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”
2021.gadam kopā plānoti 14 690 364 euro, t.i. 19 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Kopējos
sadaļas ieņēmumos ietverts finansējums no kredītlīdzekļiem 2 386 901 euro un mērķa
finansējuma 3 153 207 euro. Izdevumi paredzēti šādiem pasākumiem:
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pagasta pārvalžu darbības nodrošināšanai, tajā skaitā teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai;
pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju uzturēšanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apsaimniekošanai un pārvaldībai;
kurināmā iegādei, komunālo maksājumu veikšanai pašvaldības īpašumos; kā arī dažādiem
tekošajiem remontdarbiem;
turpinot jau 2019.gadā Jēkabpils pilsētā uzsākto aktivitāti, ieņēmumi no pašvaldības
dzīvokļu īres maksām, ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīti pašvaldības dzīvojamā
fonda remontiem un attīstībai - dzīvošanai nederīgo dzīvokļu atgriešanai apritē, dienesta
dzīvokļu remontiem jaunajiem speciālistiem, kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvei
274 200 euro; dzīvojamās mājas Kaļķu ielā 1, Jēkabpilī remontam 70 000 euro;
turpināta 2021.gadā uzsāktā aktivitāte - nodrošināt pabalstu mājokļa īres maksas daļējai
kompensēšanai ārstniecības speciālistiem 5 000 euro;
plānots turpināt 2020.gadā uzsākto aktivitāti, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu
iedzīvotājiem - nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmai Jēkabpils novadā 40 500 euro;
ielu un ceļu apgaismošanai – elektroenerģijas izdevumu apmaksai, ielu apgaismojuma tīkla
uzturēšanai un ikdienas remontiem;
izdevumiem novada teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai no parkiem,
skvēriem, kapsētas un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, kā arī citiem pasākumiem;
zāles pļaušanai, kā arī augošo koku un krūmu apsaimniekošanai - bīstamo koku izzāģēšanai
un jauno koku vainagu kopšanai, dzīvžogu apgriešanai, celmu frēzēšanai;
dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku
ķeršanai, dzīvnieku kapsētas apsaimniekošanai Jēkabpils pilsētā – 68 210 euro;
avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaimes gadījumu seku likvidēšanai – 16 500 euro;

Šajā sadaļā paredzēti izdevumi Jēkabpils novada attīstības un labiekārtošanas darbiem,
tajā skaitā no ieņēmumiem par pašvaldības ēku, būvju un zemju pārdošanu:
 vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana (Atpūtas
iela 19, Madonas iela 30A, bērnudārza ēka Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī, "Veccensoņi" Asares
pagastā) 25 000 euro;
 teritoriju un mājokļu attīstībai: Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai
20 000 euro; būvprojekta izstrādei "Daudzdzīvokļu īres nama pārbūve/būvniecība
Celtnieku ielā 23, Jēkabpilī 50 000 euro; detālplānojuma izstrādei Celtnieku ielas
mikrorajona daļai 5000 euro;
 pašvaldības līdzfinansējums SIA “JK Namu pārvalde” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Viesītes ielā 39, Viesītes ielā 41, Nameja ielā 14, Nameja ielā 16, Nameja ielā 18 un
Viestura ielā 41, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā labiekārtošanas darbu būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei 45 000 euro;
 pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 15 000 euro, t.sk. Brīvības
ielā 5A un Brīvības ielā 288A, Jēkabpilī;
 Daudzdzīvokļu māju katlu mājas apkures sistēmas uzlabošanai Krustpils pagasta teritorijā
11 200 euro;
 Vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem Aknīstē un
Jēkabpils pilsētā 10 000 euro;
 esošo bērnu rotaļu laukumu papildināšanai ar jaunām iekārtām Jēkabpils novadā un jauna
bērnu rotaļu laukuma projektēšana un būvniecība Pils rajonā, Jēkabpils pilsētā 71 000
euro;
 Šķūņa atjaunošanai nekustamajā īpašumā “Zasas parks”, Zasas pagastā 52 860 euro;
 Centrālā laukuma izveidei Zasā 43 080 euro;
 Slates sabiedriskā centra laukuma labiekārtošanai Slates ciemā 12 100 euro;
11









Infrastruktūras uzlabošanai - laukuma izbūvei aiz skatuves brīvdabas estrādē "Mārdadzis"
40 000 euro;
Arhitektoniskās izpētes veikšanai valsts nozīmes arheoloģiskajam piemineklim "Sēlpils
pilskalns un viduslaiku pils" 12 070 euro;
Elektroinstalācijas defektu novēršanai kultūras nama ēkā "Zītari", Dubultos, Kalna pagastā
26 596 euro;
Variešu Kultūras nama fasādes apdares atjaunošanai un cokola siltināšanai 23 566 euro;
Sanitārā mezgla izbūvei un papildus dušas un tualetes telpu ierīkošanai skolas internātā
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā 50 000 euro;
Dažādu remontdarbu veikšanai Sūnu pamatskolā; Mežāres pamatskolā; Salas vidusskolā;
Viesītes vidusskolā un Biržu pamatskolā kopsummā 79 270 euro;
Apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai Jēkabpils novadā.

Sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” plānots finansējums arī
vairākiem pašvaldības investīciju projektiem, kā arī projektiem ar ESF atbalstu, tajā skaitā no
ieņēmumiem par pašvaldības ēku, būvju un zemju pārdošanu:
 būvprojekta “Dzelzceļa pievedceļa no Krustpils dzelzceļa stacijas līdz industriālajai zonai
bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā, Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā” izstrādei 50 000
euro. Īstenojot projektu, pašvaldība sniegs būtisku atbalstu uzņēmējdarbībai piemērotas
infrastruktūras nodrošināšanai pašvaldībā;
 plānots uzsākt esošo gaisvadu elektrolīniju pārbūves darbus Jēkabpils pilsētā, tajā skaitā
Zīlānu, Raiņa, Cēsu, Ventas, Latgales, Kalna, Mednieku, Jāņa, Kurzemes, Zvanītāju,
Sakas, Robežu, Avotu, Seces, Ūdens, Ziedu, Lielās, Klusās, Bērzu, Lakstīgalu, Pureņu,
Baļotes, Zīļu, Salas, Nomales, Parka, 14.Jūnija, Palejas, Kuģu un Kraujas ielās, Jēkabpilī,
paralēli AS “Sadales tīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem par ielu apgaismojuma
pārbūvi 2022.gadā 186 000 euro;
 Ielu apgaismojuma izbūvei Biržu, Kārļa, Amatnieku, Lapu, Annas Brodeles, Vaļņu, Miera,
Krasta un Peldu ielās, Viesītē 57 042 euro;
 Ūdensvada ierīkošanai atsevišķās ielās Viesītē 171 473 euro;
 Daudzfunkcionāla laukuma izbūves pabeigšanai Aknīstes pilsētā 85 124 euro;
 Sociālā aprūpes nama "Mežvijas" ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo
konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā,
būvniecības objekta darbu
pabeigšanai 126 118 euro;
 Ambulances - aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā
atjaunošana sociālā centra vajadzībām, Zaļā ielā 10, Zasā, būvniecības objekta darbu
pabeigšanai 37 696 euro;
 ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 2 196 114 euro; ERAF finansējuma 1 457 824
euro; projektā neiekļaujamo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 27 246
euro apmērā. Īstenojot projektu, pašvaldība sniedz būtisku atbalstu uzņēmējdarbības
attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai pašvaldībā;
 ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”
īstenošanai no ERAF finansējuma 1 095 606 euro apmērā; projektā neiekļaujamo
izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 10 000 euro. Realizējot projektu tiks
sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai pašvaldībā;
 Būvprojekta "Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī" izmaiņu veikšanai un izmaiņu
ekspertīzes veikšanai 15 600 euro;
 ELFLA projekta "Bērnu rotaļu laukuma izbūve "Jaunviesturos" (Sala, Salas pagasts)
priekšfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 18 051 euro;
 projekta "Skatu platformas izveide Rubenes pagastā" priekšfinansēšanai no pašvaldības
budžeta līdzekļiem 16 002 euro;
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projekta "Šķēršļu taka Zīlānu ciemā Kūku pagastā, aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai"
priekšfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 16 500 euro;
ELFLA projekta "Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Sēļu parkā,
Aknīstē" priekšfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 21753 euro;
Projekta "Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Jēkabpils novada Cīruļu ciemā"
priekšfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 13 500 euro.

Finansējums veselības aizsardzības pasākumiem plānots 225 719 euro apjomā. Šajā
sadaļā finansējums paredzēts pagastu ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu
nodrošināšanai; Stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs, ģimenes (vispārējās
prakses) ārstiem un rezidentu studiju maksu segšanai, lai nodrošinātu jauno ārstniecības
speciālistu piesaisti. Turpinot iepriekšējos gados uzsākto aktivitāti, budžetā plānots finansējums
akcijas “ Dzīvo vesels” organizēšanai 10 000 euro apmērā, kā arī kapelāna darba apmaksai
Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.
Izdevumi sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” kopumā paredzēti 7 675 373 euro t.i.
aptuveni 9,9 % no kopējiem izdevumiem.
Sadaļā “Atpūtas un sporta pasākumi” kopējais finansējums sastāda 1 281 991 euro,
tajā skaitā iekļauts finansējums Jēkabpils sporta centra darbībai un pārziņā esošās
infrastruktūras uzturēšanai, Jēkabpils novada sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta
pasākumu realizēšanai un aprīkojuma iegādei. Paredzēts finansējums projektu īstenošanai:
LEADER projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Variešu
pagasta Antūžu ciemā” un projekts “Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils novadā”.
Kopējais finansējums bibliotēku darbības nodrošināšanu un bibliotēku krājumu
papildināšanai, kā arī projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli
ekonomiskajā attīstībā” īstenošanai paredzēts 982 867 euro apmērā.
Jēkabpils vēstures muzeja un Viesītes muzeja Sēlija darbības nodrošināšanu un nelielu
remontu veikšanai, paredzēts finansējums 433 960 euro apmērā. Sadaļā ietverts arī
finansējums projektu realizācijai - kopā 767 286 euro, kas paredzēts noslēguma maksājumu
veikšanai projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros un
projekta "Kultūrvēsrturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanai, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma un
ERAF finansējuma.
Finansējums Jēkabpils novada kultūras namu darbības nodrošināšanai un nelielu
remontu veikšanai kopā plānots 1 864 133 euro apmērā. Sadaļā iekļauts finansējums
iepriekšējā gadā uzsāktā ERAF projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 1 527 195 euro apmērā, tajā skaitā Valsts kases
aizņēmums un ERAF finansējums.
Citu - ar kultūras jomu saistīto iestāžu un pasākumu finansēšanai plānots 383 033 euro,
kas paredzēts Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības nodrošināšanai, kultūras pasākumu
īstenošanai, Krustpils saliņas solu remontam un amatniecības centru “Māzers” un “Rūme”
darbības nodrošināšanai.
Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas,
kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 436 908 euro.
Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem plānots finansējums 27 988 577 euro
apmērā, t.i. 36 % no kopējiem izdevumiem.
PII uzturēšanai, remontdarbu veikšanai, aprīkojuma iegādei kopā 5 154 341 euro, tajā
skaitā:
 PII Kāpēcītis elektroapgādes uzskaites iznešanai ārpus telpām 7500 euro;
 PII Zvaigznīte dārzeņu smalcinātāja iegādei 2000 euro, nojumīšu renovācijai un āra rotaļu
laukuma izveidei Meža ielā 12, Jēkabpils 23 500 euro;
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PII Zvaniņš bērnu āra trenažieru, dažādu aktīvo elementu un soliņu iegādei un uzstādīšanai
24576 euro;
PII Auseklītis āra nojumīšu un rotaļu laukuma remontdarbiem 9000 euro;
PII Bērziņš gājēju ietves remontam no Madonas ielas līdz izglītības iestādei 4000 euro;
PII Bitīte vienas grupiņas telpu un palīgtelpu remontam 22875 euro un kanalizācijas,
ūdensapgādes sistēmas renovācijai 9106 euro;
PII Ābelīte vienas grupiņas telpu remontam 24 641 euro.

Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai, remontdarbu veikšanai, aprīkojuma iegādei un
projektu realizācijai kopumā 18 120 532 euro, tajā skaitā
 ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana" realizēšanai 5 995 759 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums un ERAF
finansējuma;
 pārrobežu projekta “Droša vide skolēniem un pedagogiem – pamats kvalitatīvai izglītībai”
pabeigšanai, programmas finansējuma 44 770 euro apmērā;
 Jēkabpils 3.vidusskolas teritorijas labiekārtojuma lietus ūdens un pagalma projektēšanas
darbiem 15 000 euro un lietus ūdens noteku sistēmas avārijas remontdarbiem 20 000 euro;
 Aknīstes vidusskolas gaismekļu instalācijas nomaiņai 6055 euro;
 Dignājas pamatskolas rotaļu laukuma elementu mūzikas instrumentu apguvei uzstādīšanai
7360 euro;
 Krustpils pamatskolas ugunsdrošības sistēmas atjaunošanai 3000 euro;
 Rubeņu pamatskolas telpu atjaunošanai 7000 euro un rotaļu laukuma elementu
papildināšanai 6510 euro;
 Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Ritē žoga nomaiņai ap skolas
teritoriju 7000 euro;
 Zasas vidusskolas telpu atjaunošanai, tajā skaitā zibensnovedēja ierīkošanai 17 000 euro;
 Iepriekšējā gadā uzsāktā investīciju projekta “Biržu pamatskolas sporta laukuma
atjaunošana” pabeigšanai 98016 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums;
 vairāku ESF finansēto projektu realizēšanai: projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs", projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai", projekts ''Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai',
Erasmus+ projekts “21.gadsimta prasmes skolotājiem un skolēniem”, Erasmus+ sporta
programmas mazās sadarbības projekts “InnoSkills through Sport", Salas vidusskolā.
Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai
plānoti 2 423 765 euro, izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai un projektu īstenošanai –
2 232 676 euro, tajā skaitā:
 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas ēkas Brīvības ielā 198, Jēkabpilī fasādes un logu
remontam 40 000 euro un ēkas Brīvības ielā 203, Jēkabpilī telpu remontam 20 000 euro;
 Jēkabpils mākslas skolas garāžā un darbnīcā ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai 5800
euro;
 Viesītes mūzikas un mākslas skolas akustisko klavieru iegādei 2000 euro;
 Sēlijas sporta skolas ventilācijas sistēmas ierīkošanai zālē 43328 euro;
 projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai, Latvijas
simtgadei veltīta iniciatīvas projekta “Latvijas skolas soma” realizēšanai, Erasmus +
projekta "Ieklaujošās izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana" īstenošanai, projekta
"Brīvprātīgais darbs = piedzīvojums" īstenošanai, projekta “ĀR(a)POLITIKA”
realizēšanai un programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta “ We are the future of Europa”
realizēšana.
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Sadaļas „Sociālā aizsardzība” izdevumi kopumā sastāda 8 702 555 euro, tajā skaitā
finansējums:
 Jēkabpils novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 412 067 euro;
 Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienību – aprūpes centra “Mežvijas”, Viesītes
veco ļaužu nama, Ģimenes atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts patversmes,
Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, grupu māja “Saka”, Sociālā dienesta
administrācijas uzturēšanai un sociālo pabalstu izmaksai iedzīvotājiem 3 594 783 euro;
 norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem nodrošināšanai, kā arī citu pasākumu īstenošanai 1 261 254 euro;
 asistenta pakalpojuma nodrošināšanai invalīdiem Jēkabpils novadā 212 449 euro;
 Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” darbības nodrošināšanai iekļauts finansējums
aģentūras iesniegtajā apmērā;
 ESF finansējums un pašvaldības līdzfinansējums sekojošu projektu realizācijai: “Atver
sirdi Zemgalē” 192 979 euro, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”
235 741 euro, “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” 22 201 euro;
 ELFLA projekta “Sociālās mājas izveide Salas novadā” realizācijai 29 307 euro;
 ERAF projekta "Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar
invaliditāti un bērniem" īstenošanai, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma un ERAF
finansējums 418 070 euro;
 Projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Aknīstes novadā” pabeigšanai 6953 euro;
 ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Salas novadā” realizācijai no Valsts kases aizņēmuma un ERAF finansējuma
1 045 059 euro;
Finansēšanas daļa
Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi
pašu kapitālā un līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu
finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno
aizņemties līdzekļus Valsts kasē. Aizņēmumu mērķi un tiesības noteiktas LR likumā “Par valsts
budžetu 2022.gadam”. Atbilstoši tam pašvaldība 2022.gadā plāno aizņemties Eiropas Savienības
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma
apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu. Pašvaldība var aizņemties arī
iepriekšējos gados uzsāktiem projektiem, kuriem aizņēmums piešķirts izmantošanai vidēja
termiņa budžeta ietvara periodā. Šajā gadā valsts pašvaldībām nodrošina atbalstu aizdevumu veidā
ar pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopīgajām izmaksām 2022.gadā, lai
mazinātu ārkārtējās situācijas ietekmi saistībā ar Covid-19 izplatību. Izmantojot šo mērķi, plānoti
vairāki aizņēmumi gan transporta infrastruktūras projektiem, gan arī ēkas atjaunošanai, lai
izveidotu īres dzīvokļus.
Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un tikai pēc tam, kad atbilstoši
publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam būs noslēgusies iepirkuma procedūra un
izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un, ja
nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmumam pieprasījuma
atbalstīšanas.
Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases 11 280 087 euro apmērā.
Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2022.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos
gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2022.gadam
atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem:
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Kohēzijas fonda projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”
īstenošanai 713 071 euro;
ERAF projekta ”Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai
75 690 euro;
ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai 745 378
euro;
ERAF projekta ,,Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai 1 017 755 euro;
ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”
īstenošanai 2 196 114 euro;
ERAF projekta "Kultūrvēsrturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanai 210 402 euro;
ERAF projekta "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai dzīvesvietā " īstenošanai 32 524 euro;
ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana" īstenošanai 3 649 432 euro;
ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Salas novadā" īstenošanai - 2.daļa ĢVPP, Biržos 565 464 euro;
Projekta “Gājēju un velosipēdistu celiņu infrastruktūras atjaunošana Pils rajonā, Jēkabpilī”
īstenošanai 43 090 euro;
Projekta “Biržu pamatskolas sporta laukuma atjaunošana” īstenošanai 84 588 euro.
ESF projektu īstenošanai 2022.gadā plānots jauns aizņēmums:
Projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Zemgales Plānošanas reģionā" īstenošanai
(sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Norvēģijas partneri biedrību "Innovation Circle Network")
116 800 euro.
Pašvaldības investīciju projektiem 2022.gadā plānoti sekojoši Valsts kases aizņēmumi:
Jaunās ielas posma no Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūve, Jēkabpilī 467 500 euro;
Liepu ielas atjaunošana un Bauskas ielas, Linarda Laicena ielas pārbūve, Jēkabpilī 127 500
euro;
Klusās ielas, Pamatu ielas, Strauta ielas atjaunošana un Pureņu ielas pārbūve, Jēkabpilī
63 750 euro;
Zaļās ielas pārbūve , Zasā, Jēkabpils novadā 242 634 euro;
Autoceļa Nr.1-20 Kalnāres - Kalniškas un autoceļa Nr.1-18 Kalnāres - Dzintari
atjaunošana, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 41 701 euro;
Ozolu ielas , Biržu ielas un Nr.1-10 Brodi-Āres ielas atjaunošana, Ābeļu pagastā 112 827
euro;
Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces, Melioratoru ielas posmu pārbūve, Aknīstē,
Gārsenes pagastā 272 849 euro;
Kaļķu ielas atsevišķu posmu seguma pārbūve, Sporta ielas brauktuvju, ietvju un
autostāvvietu pārbūve Viesītē 146 544 euro;
Radžupes ielas un Kalna ielas pārbūve, Aknīstē 163 687 euro;
Īres dzīvokļu izbūve, daudzdzīvokļu ēkas vienkāršotā atjaunošana Liepas 11, Liepas,
Zasas pagastā 190 787 euro.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti 4 338 089, t.sk. no pamatbudžeta 3 499 617 euro, no
ERAF finansējuma 838 472 euro.
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Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek segts ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu.
Kopējais atlikums uz gada sākumu 14 279 574 euro. PA “Jaunāmuiža” plānots līdzekļu atlikums
arī uz gada beigām, kas iekļauts pašvaldības konsolidētajā budžetā un sastāda 389 582 euro.
Pašvaldība izsniegusi galvojumus kapitālsabiedrībām projektu īstenošanai un galvojumus
studiju kredītu nodrošināšanai. Uz 2022. gada sākumu galvojumu pamatsummas un procentu
maksājumu neatmaksātā daļa sastāda 3 194 005 euro, no kuriem 2022.gadā plānots segt 286 839
euro. Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļa noma, kas 2022.gadā tiks segtas
8 566 euro apmērā.
Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un citas ilgtermiņa saistības,
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, sastāda 85 437 886 euro. Saistību apjoms procentos no
plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts
budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2022. gadā,
piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts 9 %.
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 2022.gada sākumu
sastāda 4633 euro. Finansējumu plānots izlietot atbilstoši ziedotāju un dāvinātāju norādītajiem
mērķiem. Plānotais atlikums uz gada beigām ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem 2659 euro.
Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis
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