Paskaidrojuma raksts
par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2021.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 Centrālās statistikas pārvaldes
datiem 2020.gada sākumā bija 40 790 iedzīvotāji, nedaudz vairāk kā puse (54%) no novada
iedzīvotājiem dzīvo Jēkabpils pilsēta. Jēkabpils novadā uz 2020.gada sākumu 62% iedzīvotāji bija
darbspējas vecumā, 15% - līdz darbspējas vecumam un 23% - pēc darbspējas vecuma.
Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 2020.gada
31.decembrī Jēkabpils novadā bija reģistrēti 1444 bezdarbnieki, kas veidoja 5,8% no darbaspējas
vecuma iedzīvotāju skaita.
Uz 2021.gada sākumu Jēkabpils novadā kā aktīvi reģistrēti 3064 uzņēmumi, no tiem
44,5% ir reģistrēti Jēkabpilī. Vislielākais aktīvo uzņēmumu skaits Jēkabpils novadā ir
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, veidojot 40% no visu uzņēmumu skaita. Būtisku daļu veido
pakalpojumu un tirdzniecības nozares, būvniecībā un apstrādes rūpniecībā darbojas katrā pa 4%
no kopējā uzņēmumu skaita.
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.
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. Jēkabpils novada pašvaldības budžets
2021.gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas
ieņēmumu un izdevumu daļas.
Pamatbudžets
Jēkabpils novada pamatbudžets 2021.gadam sastādīts saskaņā ar likumiem “Par
pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību” un “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts
budžetu 2021.gadam”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
18.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumiem Nr.749 “Noteikumi par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021.gadā” (atbilstoši
Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē ievietotajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam
2021.gadam, ņemot vērā visam gadam plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk - IIN) un
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN) prognozi, kā arī dotāciju no izlīdzināšanas fonda).
Ieņēmumi
Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās
mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2021.gadā plānoti 62 324 572 euro apmērā
(skat.1.attēlu).
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1.attēls

Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi
(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)

2021.gada plāns
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi

32%

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
4%
52%
0%

Nenodokļu ieņēmumi un pārējie
(t.sk.ieņ.no maksas pakalp.)
Savstarpējie norēķini

8%
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *
4%

*2021.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

2021.gada
plāns
19900800

%
31,93

2253432
223500

3,62
0,36

5324038
2393363
32229439
62324572
25017761

8,54
3,84
51,71
100,00

14020093

Finanšu ministrijas plānotā 2021.gada IIN prognoze Jēkabpils novada pašvaldībai ir
19 630 659 euro, IIN sastāda gandrīz 32% no kopējiem ieņēmumiem. Papildus budžetā iekļauts
2021.gada sākumā saņemtais IIN atlikums no iepriekšējā gada – 270 141 euro apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir virs 3,6%, no kopējiem budžeta ieņēmumiem.
NĪN prognoze 2021.gadā aprēķināta 1 872 036 euro, papildus pašvaldība plāno ieņemt 381 396
euro.
Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2021.gada budžetā sastāda 0,36 % no
kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa - 80 000 euro apmērā un ieņēmumi
no dabas resursu nodokļa plānoti 143 500 euro.
Nenodokļu ieņēmumos 5 324 038 euro, lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem, pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas. Ieņēmumi no savstarpējiem
norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti 2 393 363 euro.
Valsts budžeta transfertu apmērs 2021.gadā sastāda nepilni 52% no kopējiem ieņēmumiem
un ir plānots ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus.
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Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta – 11 477 831 euro, saņemtās dotācijas atlikums
par iepriekšējo gadu plānots 101 805 euro apmērā. 2021.gadā Jēkabpils novada pašvaldības
budžetā mērķdotācijas un citi mērķa maksājumi plānoti 20 649 803 euro apmērā, tajā skaitā
lielākais īpatsvars valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības
pedagogu atalgojumam 8 mēnešiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku atalgojumam 12 mēnešiem, kā arī finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem
projektu realizēšanai.
Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžetā ļoti lielu daļu sastāda finansējums
Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācijai un pašvaldības plānoto projektu
īstenošanai. Lielākoties tie ir infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, kas tiek atspoguļoti
5000. kodu grupā. Analizējot budžetu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai (skat.1.tabulu), var
redzēt, ka iepriekšminētajā kodu grupā ir plānots finansējums 46% apmērā no visa pašvaldības
budžeta.
1.tabula

Izdevumi
(atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, bez ieguldījumiem pamatkapitālā)
2021.gada
Rādītāji
Kods
plāns
%
Atlīdzība
1000
29750982
31,34
Preces un pakalpojumi
2000
15581868
16,42
Subsīdijas un dotācijas
3000
699708
0,74
Procentu izdevumi
4000
64913
0,07
Pamatkapitāla veidošana
5000
43931444
46,28
Sociālie pabalsti
6000
2746446
2,89
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000
2143966
2,26
Kopā
94919327
100,00
Ieguldījums pamatkapitālā
1562467

Atlīdzība budžetā ir otra lielākā pozīcija un sastāda nedaudz virs 31% no kopējiem
izdevumiem. Tā paredzēta tehnisko un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai - gan no pašvaldības
budžeta, gan no valsts budžeta mērķdotācijas.
Izdevumi, kas paredzēti preču un pakalpojumu apmaksai, budžetā sastāda vairāk nekā 16%
no kopējiem izdevumiem. Šeit plānoti iestāžu uzturēšanas izdevumi, skolēnu un pirmsskolas
izglītības audzēkņu ēdināšanai plānotie izdevumi, dažādi remonti, kas nav klasificējami kā
kapitālie izdevumi un citi izdevumi.
Izdevumu sadalījums pa nozarēm
Pašvaldības izdevumi 2021.gadā kopā plānoti 94 919 327 euro, savukārt plānotie
ieguldījumi pamatkapitālā 1 562 467 euro, finansējums kopā 96 481 794 euro (skat.2.attēlu), tajā
skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.
Izdevumi sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” kopumā sastāda 6 691 330 euro. Šīs
sadaļas izdevumu kopsummu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas,
pagastu pārvalžu, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai, aprīkojuma iegādei, kā arī
finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu.
Sadaļā iekļauts finansējums 200 000 euro apmērā ieguldījumam SIA “Spuņģēni - Daugavieši”
pamatkapitālā. Papildus Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžetā iekļauts finansējums
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pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanai, kā arī valsts budžeta finansējums kopīga jaunveidojamā
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. Sadaļā plānoti arī
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 30 022 euro apmērā
2.attēls

Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumi (sadalījumā pa nozarēm,
iekļaujot ieguldījumus pamatkapitālā)

Rādītāji
(izdevumos iekļauti arī ieguldījumi pašu kapitālā)
Vispārējie vadības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
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
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība
Kopā
Aizņēmumu atmaksa
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada
beigās

2021.gada
plāns
6691330
356549
30484870

%
6,94
0,37
31,60

12160968

12,60

19107288
10321540
17359249
96481794
4213824

19,80
10,70
17,99
100,00

666808

Sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” plānoti izdevumi 356 549 euro apmērā, tajā
skaitā Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un Viesītes sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai, kā arī sadaļā ieļauts finansējums darba drošības, ugunsdrošības un civilās
aizsardzības nodrošināšanai. Plānots finansējums pārrobežu projekta īstenošanai “Pārrobežu
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sadarbības veicināšana aizsardzības un drošības jautājumos Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas
pārrobežā”.
Sadaļā „Ekonomiskā darbība” izdevumi kopumā plānoti 17 359 249 euro, t.i. gandrīz
18 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 7 028 612 euro un no
aizņēmumiem 7 779 742 euro.
Šajā sadaļā izdevumi paredzēti sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:
• zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru
regulārajiem pārvadājumiem – 180 840 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 273 786 euro;
• finansējums bijušā Aknīstes novada tūrisma atbalstam – 132 989 euro;
• finansējums jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projekta izstrādei – 54 300 euro, tajā skaitā valsts budžeta finansējums 36 200
euro;
Samērā apjomīgs finansējums sadaļā “Ekonomiskā darbība” atvēlēts pašvaldības ielu
uzturēšanai un remontiem – kopumā 6 067 162 euro (neietverot Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētos projektus). Finansējums paredzēts sekojošām aktivitātēm:
• pašvaldības ielu uzturēšanai un ceļu remontam no valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda
līdzekļiem – 1 681 604 euro, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotācijas apjoms 2021. gadam noteikts
iepriekšējā gada līmenī. Līdzekļus plānots izlietot asfaltbetona seguma bedrīšu remontam,
tranzīta ielu un tilta uzturēšanai, ielu uzturēšanai ziemas periodā, autobusu pieturu
uzturēšanai, satiksmes drošības nodrošināšanai novada ielās (ceļa zīmju, ceļa barjeru,
gājēju nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai);
• iepriekšējā gadā uzsākto Jēkabpils pilsētas ielu investīciju projektu pabeigšanai,
izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu un valsts piešķirtos aizdevumus ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību: Palejas ielas
pārbūvei, Aldaunas ielas atjaunošanai un Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz
Jēkabpils pilsētas robežai atjaunošanai - kopsummā 1 548 399 euro, tajā skaitā pašvaldības
līdzfinansējums 508 161 euro un Valsts kases aizņēmums 1 040 238 euro;
• turpinoties Covid-19 pandēmijai un valsts atbalstam aizdevumu veidā arī 2021.gadā,
plānots veikt Jēkabpils pilsētas mazo ielu (Dignājas, Klints, Meliorācijas, Meža ielas
posma, Aizkraukles, Krāces, Siguldas, Pērses) asfaltēšanu 941 718 euro apmērā, tajā skaitā
no Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem 783 460 euro un gājēju un velo infrastruktūras
attīstību Pils rajonā – 55 000 euro apmērā, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 45 207
euro;
• 2020.gadā uzsākto darbu pabeigšanai Jēkabpils pilsētā: gājēju ietvju atjaunošanai Nameja,
Raiņa un Zemgales ielās, velobraucēju celiņa atjaunošanai Zemgales ielā – 41 360 euro;
• dokumentācijas izstrādei (būvprojekti, apliecinājuma kartes) vairākiem Jēkabpils pilsētas
ielu investīciju projektiem – kopsummā 110 667 euro, tajā skaitā Andreja Pormaļa ielas
pārbūves un Jaunās ielas posma no Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūves būvprojektu
izstrādei – 36 992 euro; pilsētas mazo ielu (Dignājas, Klints, Meliorācijas, Meža ielas
posma, Aizkraukles, Krāces, Siguldas ielas posma, Pērses, Liepu, Bauskas, Linarda
Laicena, Klusās, Pamatu, Strauta un Pureņu) atjaunošanas un pārbūves apliecinājuma
karšu un būvprojektu izstrādei – 33 675 euro;
• bijušā Krustpils novada ielu investīciju projektiem plānots kopumā finansējums 936 689
euro apmērā, tajā skaitā 2020.gadā uzsāktā projekta “Asfaltbetona seguma ceļa izbūve
industriālajā zonā Krustpils pagastā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā” īstenošanai un
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•

projekta “Ciema ielu seguma uzlabošanai Krustpils novadā” īstenošanai. Abiem
projektiem kopējā finansējumā ietilpst Valsts kases aizņēmums 678 727 euro apmērā;
bijušā Salas novada ielu investīciju projektiem plānots kopumā finansējums 269 017 euro
apmērā - 2020.gadā uzsākto projektu “Pašvaldības ceļa Se 2 Vanagi - Rugāji
infrastruktūras posma pārbūve Sēlpils pagastā” un “Pašvaldības ceļa Se 13 Pļavnieki Elkšņi infrastruktūras posma pārbūve Salas pagastā” pabeigšanai, tajā skaitā Valsts kases
aizņēmums abiem projektiem kopumā 201 763 euro apmērā;

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 657 146 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 337 375 euro;
• Integrēto teritoriju investīciju projektu īstenošanai pašvaldībā – Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekts “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju
investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
2019.gadā -2021.gadā” – 20 843 euro;
• ERAF projekta ”Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 789 379 euro un ERAF finansējums 1 067 181
euro apmērā; projektā neiekļaujamo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem
– 27 261 euro;
• Kohēzijas fonda projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 2 612 433 euro un ERAF finansējums 1 102 435
euro apmērā;
• ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai no Valsts
kases aizņēmuma 735 160 euro un ERAF finansējums 2 374 971 euro apmērā;
• ERAF projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības
nodrošināšanai Jēkabpilī” (Zvaigžņu iela) īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 506 000
euro un ERAF finansējums 392 512 euro apmērā; projektā neiekļaujamo izmaksu segšanai
no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 21 544 euro;
• 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 50 000 euro un
pašvaldības līdzfinansējums 8824 euro;
• Eiropas Komisijas finansētā projekta “PentaHelix - Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plāna izstrāde un ieviešana, iesaistot ieinteresētās puses un lēmuma pieņēmējus
Nr.784994” īstenošanai – 107 096 euro no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
• Projekta “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Dunavas pagastā” īstenošanai –
5119 euro.
Izdevumi budžeta sadaļā “Vides aizsardzība” 2021.gadam kopā plānoti 915 390 euro,
tajā skaitā dabas resursu nodokļa līdzekļi. Finansējumu plānots ar vides aizsardzību saistītiem
pasākumiem: atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanai pagastos, atkritumu izvešanai no
nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām Jēkabpils pilsētā, bioloģiskās daudzveidības un ainavu
aizsardzībai, Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves
“Plaušukalns” vides stāvokļa novērtēšanai un teritorijas apsaimniekošanai projekta
pēcuzraudzības periodā, zivju resursu aizsardzībai un citiem mērķiem. Sadaļā iekļauts arī
finansējums projektu realizācijai: LEADER projekts “Publiskās infrastruktūŗas uzlabošana pie
Marinzejas ezera”, ELFLA projekts “Āra trenažieru uzstādīšana Salas novadā”
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Izdevumi budžeta sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”
2021.gadam kopā plānoti 18 191 898 euro, tajā skaitā ieguldījums pamatakapitālā 6563 euro
apmērā. Kopējos sadaļas ieņēmumos ietverts finansējums no kredītlīdzekļiem 6 680 4720 euro
un mērķa finansējuma 2 025 691 euro. Izdevumi paredzēti šādiem pasākumiem:
• pašvaldības īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī dažādiem remontiem;
• īstenojot 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;
• jauna aktivitāte Jēkabpils pilsētā - plānots nodrošināt pabalstu mājokļa īres maksas daļējai
kompensēšanai ārstniecības speciālistiem – 10 000 euro;
• plānots turpināt 2020.gadā uzsākto aktivitāti, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu
iedzīvotājiem - nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmai Jēkabpils pilsētā – 40 500 euro;
• ielu 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 – 68 518 euro;
• avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaimju seku likvidēšanai – 16 500 euro;
• ieguldījums pamatkapitālā SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 6563 euro apmērā;
•
•
•

•
•
•
•

Šajā sadaļā paredzēti izdevumi Jēkabpils novada attīstības un labiekārtošanas darbiem:
teritoriju un mājokļu attīstībai;
esošo bērnu rotaļu laukumu papildināšanai ar jaunām iekārtām Jēkabpils novadā;
Mežaparka labiekārtošanas darbiem Jēkabpils pilsētā – kopsummā 66 685 euro, tajā skaitā
esošā strītbola laukuma paplašināšanai, skeitparka ierīkošanai pie Radžu ūdenskrātuves no
demontējamiem materiāliem, bērnu rotaļu kompleksa "Lūša māja Jēkabpils Mežaparkā"
projektēšanai, izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai un atbalsta sienas remontam
Mežaparka ielā;
Kena parka labiekārtošanas darbiem Jēkabpils pilsētā – 40 312 euro, tajā skaitā dīķa
tīrīšanai un krastu labiekārtošanai: zāliena atjaunošanai, gājēju celiņu izbūvei; strūklakas
uzstādīšanai dīķī; šūpoļu un vides objekta "Gredzeni" uzstādīšanai;
vides objekta “JĒKABPILS” izveidei – uzstādīšanai, betona pamatu izbūvei un burtu
izveidei – 9950 euro;
skulptūras – telpiskās vides objekta Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī (zaļā tirdziņa teritorijā)
izveidei – 22 811 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:
• bijušajā Aknīstes novadā 2020.gadā uzsāktā projekta “Avotu ielas pārbūve Aknīstē,
Aknīstes novadā” īstenošanai, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 216 958 euro;
• ielu apgaismojuma projektēšanai un izbūvei Jēkabpils pilsētas Daugavas Krasta ielas
posmā, Dzelzceļa ielā un Mežaparka ielā – 26 988 euro;
• esošo gaisvadu elektrolīniju pārbūves darbu projektēšanai Jēkabpils pilsētā, tajā skaitā
Kuģu, Kraujas, Kalna, Zvanītāju, Sakas, Robežu, Avotu, Seces, Ūdens, Zīlānu, Ziedu,
Lielās, Klusās, Bērzu, Lakstīgalu, Pureņu, Baļotes, Zīļu, Parka, 14.Jūnija, Palejas, Salas
un Nomales ielās paralēli AS “Sadales tīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem par ielu
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apgaismojuma pārbūvi 2022.gadā – 12 000 euro;
ielu apgaismojuma izveidei Bērzu ielā un Centra ielā bijušajā Krustpils novadā 49 530
euro;
līdzfinansējums Jēkabpils pilsētas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai
(projektēšanas darbiem) – 15 000 euro;
teritorijas Rīgas ielā 205, Jēkabpilī labiekārtošanas uzsākšanai - 20 000 euro;
Daugavas kreisā krasta aizsargdambja posma zem tilta pārbūvei Jēkabpils pilsētā – 84 976
euro;
prioritārā investīciju projekta īstenošanai Jēkabpils pilsētā – Krustpils pils kultūrvēsturiskā
kompleksa bojājumu novēršanai, tajā skaitā Krustpils pils A korpusa telpas A252
pārseguma pārbūves darbiem un ēkas Kazarmu ielā 10, Jēkabpilī jumta pārbūvei – 396 221
euro;
Krustpils pils parka pārbūves būvprojekta izstrādei un Krustpils pils C daļas nesošo
konstrukciju pastiprināšanas risinājumu izstrādes ekspertīzes veikšanai – 15 295 euro;
ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 2 834 956 euro un ERAF finansējums 791 125
euro apmērā;
ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”
īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 1 248 614 euro un ERAF finansējums 1 287 502
euro apmērā.
bijušajā Jēkabpils novadā 2020.gadā uzsākto projektu pabeigšanai: "Autoceļa 7-7
Upespriekulāni - Ziedi atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā" kopējais finansējums
- 99 434 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 69 604 euro un "Moču ielas un
pašvaldības autoceļa 4-1 "Rubeņi - Asare" atjaunošana Rubenes pagastā, Jēkabpils
novadā” - 141 813 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 99 269 euro;
projektu, ko plānots realizēt 2021.gadā, īstenošanai bijušajā Jēkabpils novadā: "Autoceļa
Nr.6-27 Āres - Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā" - 78 309 euro, tajā
skaitā Valsts kases aizņēmums 66 563 euro, “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes - Gobas, Bullīši
un Nr.7-12 Atvari -Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā" - 108 220 euro,
tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 91 987 euro, "Autoceļa Nr.5-11 Zasa - Mūrieši
atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā" - 108 110
euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 91 894 euro un "Aldaunes ielas atjaunošana
Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā" - 308 742 euro, tajā skaitā Valsts kases
aizņēmums 262 431 euro;
bijušā Jēkabpils novada prioritārā investīciju projekta "Sociālā aprūpes nama "Mežvijas"
ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē,
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā" īstenošanai 477 789 euro, tajā skaitā Valsts kases
aizņēmums 400 000 euro apmērā;
projekta "Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas
vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā" īstenošanai 336 760 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 286 246
euro;
projekta "Ārējo elektrotīklu izbūve transporta infrastruktūras attīstībai Rubenes pagastā,
Jēkabpils novadā" īstenošanai 81 144 euro, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums 68 971
euro;
projektu īstenošanai bijušajā Viesītes novadā: “Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu
seguma atjaunošana un ietves izbūve” (prioritārais investīciju projekts) un “Meža ielas
Viesītē posmu seguma atjaunošana”, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 551 371 euro.

Finansējums veselības aizsardzības pasākumiem plānots 1 427 260 euro apjomā, tajā
skaitā ieguldījums pamatkapitālā. Šajā sadaļā finansējums paredzēts pagastu ambulatoro
ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai. Stipendiju izmaksai atbalstāmajās
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ārstniecības specialitātēs, ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem un rezidentu studiju maksu
segšanai, lai nodrošinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti. Paredzēts pašvaldības
līdzfinansējums ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību” īstenošanai – 1 315 904 euro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un
ieguldot SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā, kā arī ieguldījums SIA “Jēkabpils
reģionālā slimnīca” pamatkapitālā - Traumatoloģijas iekārtu/instrumentu iegādei
endoprotezēšanas veikšanai 40 000 euro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Izdevumi sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” kopumā paredzēti 10 321 540 euro t.i.
aptuveni 10,7 % no kopējiem izdevumiem.
Sadaļā “Atpūtas un sporta pasākumi” kopējais finansējums sastāda 1 281 100 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”, projekts “Veselīga dzīvesveida veicināšanas infrastruktūras
uzlabošana Jēkabpils novadā” un projekts “Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils
novadā”.
Kopējais finansējums visu bibliotēku darbības nodrošināšanu, bibliotēku krājumu
papildināšanai, aprīkojuma iegādei un nelielu remontu veikšanai, kā arī projekta “Ģimenei
draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā” īstenošanai
paredzēts 1 058 443 euro apmērā.
Jēkabpils vēstures muzeja, Viesītes muzeja Sēlija un Sēlijas prasmju muzeja darbības
nodrošināšanu un nelielu remontu veikšanai, paredzēts finansējums 450 933 euro apmērā.
Sadaļā ietverts finansējums projektu realizācijai - kopā 1 614 720 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, atsevišķu telpu
atjaunošanai, labiekārtošanai un aprīkojuma iegādei, kopā plānots 2 024 378 euro apmērā.
Sadaļā iekļauts finansējums ERAF projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas uzsākšanai, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums
un ERAF finansējums projekta realizācijai, kā arī ERAF projekta “Mežāres kultūras nama un
pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai, kopā 2
667 966 euro.
Citu - ar kultūras jomu saistīto iestāžu un pasākumu finansēšanai plānots - 737 611 euro,
kas paredzēts Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības nodrošināšanai, kultūras pasākumu
īstenošanai un projektu realizācijai. Sadaļā iekļauts finansējums pārrobežu projekta
“Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”
īstenošanai, projekta “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā”
realizācijai un Jēkabpils novada Kultūrkapitāla fonda projektu īstenošanai.
Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas,
kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 486 389 euro.
Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem plānots finansējums 30 484 870 euro
apmērā, t.i. gandrīz 31,6 % no kopējiem izdevumiem.
Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai un investīciju projektiem - 5 780 632 euro, tajā
skaitā:
• finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem pirmsskolas izglītības iestādes Bitīte,
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Aknīstē rotaļu laukuma nojumes uzstādīšanai 5853 euro;
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projektiem Valsts kases
aizņēmums 85% apmērā - 60 233 euro un pašvaldības līdzfinansējums aizņēmumam 15%
- 10 630 euro, tajā skaitā paredzēts pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” - jauna
rotaļu laukuma izveide un sporta laukuma papildināšana ar jaunām iekārtām un āra
teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana Meža ielā 12, pirmsskolas izglītības iestādes
“Zvaniņš” - bērnu āra trenažieru laukuma būvniecība, šķēršļu un labiekārtojuma elementu
uzstādīšana un pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” šķēršļu takas izveide un
nojumīšu remonts;
finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem rotaļu laukuma nojumes izbūvei ar
soliņiem, batuta, apģērbu žāvēšanas skapja un cita aprīkojuma iegādei Dignājas
pamatskolas pirmsskolas izglītības vajadzībām - 8200 euro un ietves seguma un žoga
nomaiņai, kā arī rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanai Rubeņu pamatskolas
pirmsskolas izglītības vajadzībām - 147 060 euro apmērā;
investīciju projekta “Multifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu un mācību āra teritorijas
izveide individuālajām bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidusskolas Zasā, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā” īstenošanai finansējums kopā 214 853 euro, tajā skaitā Valsts
kases aizņēmums 85% apmērā - 172 864 euro, pašvaldības līdzfinansējums aizņēmumam
15% - 30 505 euro, kā arī pašvaldības finansējums paskaidrojuma raksta izstrādei,
autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanai;
2020.gadā uzsāktā investīciju projekta “Salas novada pirmsskolas iestādes “Ābelīte”
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 234 227 euro, tajā skaitā Valsts kases
aizņēmums un pašvaldības finansējums;
Viesītes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” ēdnīcas aprīkojuma iegādei un teritorijas
labiekārtošanai - pašvaldības budžeta finansējums 83 778 euro.

Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai, remontdarbu veikšanai, aprīkojuma iegādei un
projektu realizācijai kopumā 19 814 499 euro, tajā skaitā
• ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana" realizēšanai no Valsts kases aizņēmuma 4 674 183 euro un ERAF
finansējuma 2 617 201 euro apmērā;
• pārrobežu projekta “Droša vide skolēniem un pedagogiem – pamats kvalitatīvai izglītībai”
realizēšanai no Valsts kases aizņēmuma 81 704 euro un programmas finansējuma 7574
euro apmērā;
• Ābeļu pamatskolas pagraba telpu, jumta remontam un vecās ēkas fasādes atjaunošanai,
kopā 78 820 euro;
• Rubeņu pamatskolas rotaļu laukuma izveidei pie pamatskolas, pacēlāja bērniem ar īpašām
vajadzībām nodrošināšanai un telpu aprīkojuma iegādei 21 596 euro;
• Zasas vidusskolā zibens aizsardzības sistēmas izveidei sporta zālei, datoru un tehnoloģiju
aprīkojuma iegādei, kopā 22 816 euro;
• Krustpils pamatskolā malkas šķūņa izbūvei, zāles pļāvēja iegādei, interaktīvās tāfeles
iegādei, lāzergriešanas un gravēšanas iekārtas iegādei, kopā 39 640 euro;
• Viesītes vidusskolā ēdnīcas telpu remontam un aprīkojuma iegādei, 2.klases
remontdarbiem un citiem kapitālajiem ieguldījumiem, kopā plānots 72 182 euro;
• 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 divi projekti “European Dimension in Sport and Physical
Activity with Adolescent" - EDSPAA, Salas vidusskolā un “InnoSkills through Sport",
Salas vidusskolā, kā arī Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts "The Knowledge of
Languages-a World without Borders" Jēkabpils novada pašvaldībā.
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Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai
plānoti 2 304 018 euro, izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai un projektu īstenošanai –
2 585 721 euro, tajā skaitā:
• Jēkabpils pilsētas kamerorķestra atjaunošanai un tā darbības nodrošināšanai – 22 927 euro;
• projekta “KOPĀ vienā virzienā” īstenošanai, Latvijas simtgadei veltīta iniciatīvas projekta
“Latvijas skolas soma” realizēšanai, Erasmus + projekta "Ieklaujošās izglītības
starptautiskās pieredzes attīstīšana" īstenošanai, projekta "Brīvprātīgais darbs =
piedzīvojums" īstenošanai, projekta “Darām visi kopā” realizēšanai un projekta
“ĀR(a)POLITIKA” realizēšanai
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Sadaļas „Sociālā aizsardzība” izdevumi kopumā sastāda 10 693 708 euro, tajā skaitā:
Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” darbības nodrošināšanai 1 638 290 euro, tajā
skaitā no ieņēmumiem;
Aprūpes centra “Mežvijas” un Viesītes veco ļaužu nama finansēšanai 195 123 euro;
Jēkabpils novada bāriņtiesu darbības nodrošināšanai – 398 402 euro;
Jēkabpils pilsētas Sociālā dienesta struktūrvienību – 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. Bijušā Aknīstes novada Sociālā dienesta, bijušā Krustpils novada Sociālā
dienesta, bijušā Salas novada Sociālā dienesta, bijušā Viesītes novada Sociālā dienesta,
Dienas centra, dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm un fiziskām personām,
kā arī cietušo rehabilitācijai Viesītē, bijušā Jēkabpils novada Sociālā dienesta uzturēšanai
un sociālo pabalstu izmaksai iedzīvotājiem. Kopā plānots 4 420 042 euro;
norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem
pakalpojumiem nodrošināšanai, kā arī citu pasākumu īstenošanai Jēkabpils pilsētā – 411
542 euro;
asistenta pakalpojuma nodrošināšanai invalīdiem Jēkabpils novadā – 193 424 euro;
ESF finansējums un pašvaldības līdzfinansējums sekojošu projektu realizācijai: “Atver
sirdi Zemgalē” – 65 870 euro, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”–
149 243 euro, “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” – 9000 euro;
ELFLA projekta “Sociālās mājas izveide Salas novadā” realizācijai – 43 594 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, pašvaldības
līdzfinansējuma un ERAF finansējums 1 064 130 euro;
ERAF projekta “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana” realizācijai no Valsts kases aizņēmuma, ERAF finansējuma un
pašvaldības finansējuma – 1 315 763 euro;
Divu ERAF projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Salas novadā” realizācijai no Valsts kases aizņēmuma, ERAF finansējuma un
pašvaldības finansējuma – 789 285 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 2021.gadam”.
Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases 25 017 761euro apmērā.
Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2021.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos
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gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2021.gadam
atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem:
• ERAF projekta "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide Deinstitucionalizācijas
plāna īstenošanai Aknīstes novadā" - 164 999 euro;
• Avotu ielas posma pārbūve Aknīstē, Aknīstes novadā - 216 958 euro;
• Palejas ielas pārbūvei, Jēkabpilī – 431 933 euro;
• Aldaunas ielas pārbūvei, Jēkabpilī – 394 693 euro;
• Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošanai, Jēkabpilī –
213 612 euro;
• Kohēzijas fonda projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”
īstenošanai – 2 612 433 euro;
• ERAF projekta ”Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai
– 789 379 euro;
• ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī”
īstenošanai – 1 248 614 euro;
• ERAF projekta "Kultūrvēsrturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanai – 489 460 euro;
• ERAF projekta "Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai – 426 131 euro;
• ERAF projekta "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai dzīvesvietā " īstenošanai – 401 306 euro;
• ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana" īstenošanai – 4 674 183 euro;
• Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-477) "Starptautiskā
tūrisma maršruta "Strūves ģeodēziskais loks" izveide" īstenošanai Jēkabpils pilsētā– 197
375 euro;
• Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LLI-477) "Starptautiskā
tūrisma maršruta "Strūves ģeodēziskais loks" izveide" investīciju daļas īstenošanai bijušajā
Salas novadā - 140 000 euro;
• Moču ielas un pašvaldības autoceļa 4-1 "Rubeņi - Asare" atjaunošana Rubenes pagastā,
Jēkabpils novadā - 99 269 euro;
• Autoceļa 7-7 Upespriekulāni- Ziedi atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā - 69 604
euro;
• Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā Krustpils pagastā, bijušā Jēkabpils
lidlauka teritorijā - 91 915 euro;
• Pašvaldības ceļa Se 2 Vanagi - Rugāji infrastruktūras posma pārbūve Sēlpils pagastā - 153
572 euro;
• Pašvaldības ceļa Se 13 Pļavnieki - Elkšņi infrastruktūras posma pārbūve Salas pagastā - 48
191 euro;
• ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Salas novadā" īstenošanai - 1.daļa Atelpas brīdis, Līkumu muiža - 294 046 euro;
• Salas novada pirmskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes paaugstināšana 164 432 euro;
•
•

ESF projektu īstenošanai 2021.gadā plānoti sekojoši jauni aizņēmumi:
ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai – 735 160
euro;
ERAF projekta "Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības
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nodrošināšanai Jēkabpilī (Zvaigžņu iela)" īstenošanai – 506 000 euro;
ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”
īstenošanai – 2 834 956 euro;
ERAF projekta ,,Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai – 2 006 807 euro;
Pārrobežu projekta "Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas,
pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā,
Lietuvā un Baltkrievijā" īstenošanai – 44 020 euro;
Pārrobežu projekta "Droša vide skolēniem un pedagogiem - pamats kvalitatīvai izglītībai"
īstenošanai - 81 704 euro;
ERAF projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību" īstenošanai – 1 315 904 euro, ieguldot SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”
pamatkapitālā;
Projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Zemgales Plānošanas reģionā" īstenošanai
(sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Norvēģijas partneri biedrību "Innovation Circle Network")
– 50 000 euro;
ELFLA projekta "Āra trenažieru uzstādīšana Salas novadā" īstenošanai - 17 900 euro;
ELFLA projekta "Sociālās mājas izveide Salas novadā" īstenošanai - 14 100 euro;
ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Salas novadā" īstenošanai - 2.daļa ĢVPP, Biržos - 178 523 euro.
Pašvaldības investīciju projektiem 2021.gadā plānoti sekojoši Valsts kases aizņēmumi:
Prioritārā investīciju projekta īstenošanai Jēkabpils pilsētā – “Krustpils pils
kultūrvēsturiskā kompleksa bojājumu novēršana” īstenošanai – 391 608 euro;
Prioritārā investīciju projekta īstenošanai bijušajā Viesītes novadā - “Smilšu ielas Viesītē
atsevišķu posmu seguma atjaunošan|Daa un ietves izbūve” - 400 000 euro;
Prioritārā investīciju projekta īstenošanai Jēkabpils novadā "Sociālā aprūpes nama
"Mežvijas" ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana
Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā" - 400 000 euro;
Pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projekta īstenošanai – 60 233 euro;
Dignājas ielas, Klints ielas, Meliorācijas ielas un Meža ielas posma atjaunošana, Jēkabpilī
– 380 255 euro;
Aizkraukles ielas, Krāces ielas, Siguldas ielas posma un Pērses ielas atjaunošana, Jēkabpilī
– 403 205 euro;
Gājēju un velosipēdistu celiņu infrastruktūras atjaunošana Pils rajonā, Jēkabpilī – 45 207
euro;
Autoceļa Nr.6-27 Āres - Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā - 66 563
euro;
Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes - Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari - Ūdenāni atjaunošana
Kalna pagastā, Jēkabpils novadā - 91 987 euro;
Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasā, Zasas
pagastā, Jēkabpils novadā - 91 894 euro;
Aldaunes ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā - 262 431 euro;
Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā
atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
- 286 246 euro;
Ārējo elektrotīklu izbūve transporta infrastruktūras attīstībai Rubenes pagastā, Jēkabpils
novadā - 68 971 euro;
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Multifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu un mācību āra teritorijas izveide individuālām
bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidusskolas Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
- 172 864 euro;
Krustpils pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana - 50 935
euro;
Ciemu ielu seguma uzlabošana Krustpils novadā - 586 812 euro;
Meža ielas Viesītē posmu seguma atjaunošana - 151 371 euro.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti 4 213 824 euro. Ieguldījumi pamatkapitālā kopā
plānoti 1 562 467 euro apmērā.
Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem tiek segti ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu.
Kopējais atlikums uz gada sākumu – 14 020 093 euro. Nesadalīto jeb brīvo līdzekļu atlikums uz
perioda beigām plānots 666 808 euro.
Pašvaldība izsniegusi galvojumus kapitālsabiedrībām projektu īstenošanai un galvojumus
studiju kredītu nodrošināšanai. Uz 2021. gada sākumu galvojumu pamatsummas un procentu
maksājumu neatmaksātā daļa sastāda 2 197 531 euro, no kuriem 2021.gadā plānots segt 175 258
euro. Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļa noma, kas 2021.gadā tiks segtas
8 566 euro apmērā.
Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un citas ilgtermiņa saistības,
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, sastāda 75 799 399 euro. Saistību apjoms procentos no
plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts
budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2021. gadā,
piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts nedaudz virs 7 %.
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 2021.gada sākumu
sastāda 6228 euro, uz perioda beigām – 149 euro. Finansējumu 6079 euro apmērā plānots izlietot
atbilstoši ziedotāju un dāvinātāju norādītajiem mērķiem.
Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis
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