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Ar 26 764 iedzīvotājiem Jēkabpils ir astotā lielākā pilsēta Latvijā. 
Jēkabpils atrodas Latvijas dienvidaustrumos. Pilsētas platība ir 2553,5 
ha, no kuriem 448,7 ha- ūdeņi, 181,2 ha- meži. 
Jēkabpils izvietojusies abos Daugavas krastos. Attālums līdz 
galvaspilsētai Rīgai – 145 km, līdz tuvākās kaimiņvalsts Lietuvas robežai 
- 60 km. Jēkabpils pilsēta atrodas svarīgu dzelzceļa un automaģistrāļu 
krustpunktā, kuras saista Latviju ar Krieviju un Baltkrieviju. 
 
 
Jēkabpils pilsētas attīstības vīzija ir sekojoša: Darbīga loģistikas un 
ražošanas pilsēta Zemgales, Vidzemes un Latgales satiksmes plūsmu 
krustpunktā. Pilsēta, kura veido harmonisku dzīves telpu izglītotai, 
radošai, laimīgai un pārtikušai ģimenei. 
Jēkabpils pilsētas attīstības stratēģija paredz  saudzējošu attieksmi 
pret dabas vidi, racionālu dabas resursu izmantošanu, plānveidīgu 
pilsētvides pilnveidošanu un šo mērķu sasniegšanai viena no 
Jēkabpils pašvaldības attīstības plāna prioritātēm ir 
energoefektivitātes pasākumu ieviešana pašvaldībā. 
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KONTAKTI 

 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Latvija 
Tālr.: +371 652 32335 
Fakss: +371 652 35333 
E-pasts: vpa@jekabpils.lv
www.jekabpils.lv
 
 
 
KĀPĒC PILSĒTA PIEDALĀS MODEL? 

 
“21. gs. sākums ir iezīmējis jaunu prioritāti - 
elektroenerģija. Ja mēs nedomāsim par esošās 
enerģijas taupīšanu un jaunu energoresursu 
izmantošanu tieši šodien nevis nākotnē, iespējams, 
ka neviens par to nedomās. Jēkabpils pilsēta ir par 
ilgtspējīgu attīstību, tajā pašā laikā ņemot vērā 
patērētāju vajadzības.”  

Leonīds Salcevičs, Jēkabpils pilsētas mērs 

 

 

 

 

AKTIVITĀŠU PLĀNS 
 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
 

- pašvaldības enerģētikas vienības izveide; 
- enerģētikas datu bāzes atjaunošana; 
- iedzīvotāju informēšana par energoefektivitātes paaugstināšanas 

iespējām viņu mājokļos, par racionālu enerģijas izmantošanu un 
atjaunojamajiem enerģijas resursiem;  

- energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādēs;  
- energoefektivitātes paaugstināšana rajona centrālajā slimnīcā;  

roles sistēmas izveide pašvaldībā;  

 

- siltumtrašu rekonstrukcija pilsētā; 
- sporta halles renovācija; 
- vides monitoringa un kont
- pašvaldības ūdenssaimniecības attīstība 
- u.c. 
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MODEL ENERĢIJAS MENEDŽERIS 
JĒKABPILĪ 

 

Līga Kļaviņa 
 

Izglītība: Maģistra grāds 
ekonomikā - starptautiskā un 
reģionālā attīstība  
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Pašreizējais amats: Attīstības un 
investīciju nodaļas vadītāja  
  
Pieredze: Pilsētas attīstības 
programmas izstrāde un publiskā 
apspriešana  Infrastruktūras 

attīstības projektu pārvalde (ūdensapgāde, siltumapgāde, ielu 
apgaismojums, pašvaldības atkritumu pārvaldīšana un 
energoefektivitātes veicināšanas pasākumi ēkās), pilsētas attīstības 
programmas izstrāde un publiskā apspriešana  

Galvenie Enerģijas Menedžera uzdevumi ir organizēt un pārvaldīt 
Pašvaldības Enerģijas Plāna izstrādi un informēt iedzīvotājus un 
ieinteresētās puses par energoefektivitātes pasākumiem Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā. 

Kontakti:  
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja  
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 
Tālr. +371 65207053 
e-pasts: liga.klavina@jekabpils.lv
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PAŠVALDĪBAS INTELIĢENTĀS 
ENERĢIJAS DIENAS 2008 

 
 
2008. gada 4. decembrī, Jēkabpilī notika seminārs, kurā tika pārrunāti 
jautājumi, kas skar enerģētikas politiku, likumdošanu un finansējuma 
ieguves iespējas, dzīvojamo ēku energoefektivitātes problēmas un 
risinājumus, kā arī enerģijas ražotāju iespējas un perspektīvas. 
Interesanti tika iepazīstināti: ar projektu MODEL un tā mērķiem; 
jaunizveidotās Zemgales Enerģētikas Aģentūras plānotajām aktivitātēm; 
tika prezentēts veiksmīgs renovētas ēkas piemērs; praktiskiem 
padomiem elektroenerģijas un siltumenerģijas racionālā izmantošanā; 
finansējuma ieguves iespējām energoefektivitātes pasākumu ieviešanai.  
Pasākumā piedalījās māju apsaimniekotāji, māju vecākie, kooperatīvu 
pārstāvji, dzīvokļu īpašnieku sabiedrību pārstāvji un visi iedzīvotāji, kam 
interesē energoresursu taupīšana. 
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PAŠVALDĪBAS INTELIĢENTĀS 
ENERĢIJAS DIENAS 2009 

 
 
 
 
2009. gada 29. oktobrī Jēkabpils dome sadarbībā ar Zemgales 
Enerģētikas Aģentūru līdzīgi kā pagājušajā gadā Pašvaldības Enerģijas 
dienas ietvaros rīkoja informatīvo semināru. Tā kā valstī ekonomikai 
sarežģītajā laikā ir īpaši aktualizējušies resursu optimizēšanas un 
taupīšanas pasākumi, tajā skaitā energoefektivitātes pasākumi, 
Enerģētikas dienas organizatori ar šo semināru vēlējās dot savu 
ieguldījumu iedzīvotāju izpratnes veidošanā par enerģijas taupīšanu un 
ieguvumiem.  
Pirmā pasākuma sesija bija veltīta energoefektivitātes pasākumiem 
privātajās ēkās, bet otrajā sesijā par šiem pasākumiem runāja 
daudzdzīvokļu ēku kontekstā. Nobeigumā bija diskusija par problēmām, 
kas saistās ar ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, kā arī to 
iespējamiem risinājumiem. Pasākumā piedalījās māju apsaimniekotāji, 
māju vecākie, kooperatīvu pārstāvji, dzīvokļu īpašnieku sabiedrību 
pārstāvji un visi iedzīvotāji, kam interesē energoresursu taupīšana. 
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