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1. Izglītības jautājumu darba grupa 

1.1. Tēma – Pirmsskolas izglītība 

Kas labs? Kas slikts? 

 Ir piemērotas telpas, kur realizēt PI – 
Rubeņos + 

 Ir personāls, kas nodrošina PI  

 Pieejams transports + 

 Bezmaksas uzturēšanās, ēdināšana PI 
grupās + 

 Notiek skolotāju tālākizglītība + 

 PI grupās piedāvā arī interešu izglītību 

 Ir sadarbība ar citām mācību un 
kultūras iestādēm 

 Ābeļos nav PI grupas visiem vecumiem 
(5-6 gadu vecuma bērni PI apgūst Ābeļu 
pamatskolā, Ābeļu pagastā Dienas 
centrs) +++ 

 Pielāgotas telpas citos novada pagastos 

 Nav elastīgs PI grupu darba laiks 

 Telpu trūkums, šaurība Zasas, Dignājas 
pagastos 

 PI grupās trūkst mūsdienīgs aprīkojums 

 Pietrūkst mācību līdzekļi, TIK 

 PI grupu nenoslogotība – Rubeņos (? PI 
2 grupās – 23 bērni), Dunavā 

 Slikti ceļi 

 Nožēlojama atbalsta sistēma (nav 
savlaicīga diagnostika, speciālistu 
iejaukšanās) + 

 Zems atalgojums 

 Neprasme dalīties pieredzē ar veiksmes 
stāstiem – publicitātes trūkums 

 Nepiemērotas telpas un vide PI apguvē 

Kas jāmaina un kā? 

 Aprīkojums un programmas apguves metodes 

 Specializētu telpu un teritorijas iekārtošana (satiksmes drošība, māksla, mūzika, 
matemātika) 

 Nepieciešami skolotāju apmācības kursi 

 Atbalsts strādājošajiem vecākiem 

 Vecāku izglītošana 

 Ja liela PI grupa, jādala 5 -gadīgie no 6 – gadīgiem un 1,5 – gadīgie no lielākiem bērniem 

 Jāpalielina atalgojums 

 Uzlabot bērnu PI programmas apguves kvalitāti (PI grupa nav tikai bērnu pieskatīšana) 

 Attīstīt PI pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu novadā 

 PI grupu izveide Ābeļos 

 Izpētīt pieprasījumu optimālam PI grupu darba laikam 

 Zasā jāceļ PII ēkas ar atbilstošu infrastruktūru 

 Ābeļos nepieciešams izveidot piemērotas telpas PI 

 Apzināt vajadzības darba laika organizēšanai (apgūt pieredzi līdzīgās iestādēs) 

 

1.2. Tēma – Vispārējā izglītība (pamatskolas, vidusskola), skolu tīkls 

Kas labs? Kas slikts? 

 Laba skolu infrastruktūra 

 Daudzveidīgs interešu izglītības 
piedāvājums 

 Skolotāju savstarpējā sadarbība 

 Pašvaldības atbalsts – tālākizglītībai, 

 Dramatiski trūkst atbalsta personāls 
(logopēds, psihologs, sociālais 
pedagogs) 

 Karjeras izglītības nodrošinājums 

 Sadarbība ar vecākiem (pasivitāte no 
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brīvpusdienas, transports, piemaksas, 
naudas balvas, skolēnu materiālā 
stimulēšana 

 Pamatskolu tīkls ir optimāls? 

 Zasas vidusskolai ir internāts 

vecāku puses) 

 Sociālā atbalsta sistēma 

 Vājš IKT nodrošinājums (neprasme to 
izmantot daudzpusīgi, datorspeciālisti) 

 Mazās darba slodzes pedagogiem un 
atbalsta personālam 

 Apdraudēta Zasas vidusskola, vāji kadri, 
pasivitāte izglītības iestādes attīstībā, 
vāja reklāma skolas popularizēšanai, 
pilnībā netiek izmantota jau esošā 
infrastruktūra 

Kas jāmaina un kā? 

 Mūsdienīgu mācību tehnisko līdzekļu iegāde – IKT u.c. mācību līdzekļi kompetencēs 
balstīta mācību procesa nodrošināšanai 

 Lielākus resursus ārpus stundu nodarbībām un karjeras izglītības vajadzībām 

 Rotaļu laukumi skolu teritorijās (virzīt kopīgus būvprojektus novadā) 

 Mainīt savstarpējo sadarbības modeli starp novada izglītības iestādēm 

 Novadā tiek izveidota viena vadošā skola 

 Jāceļ Zasas vidusskolas konkurētspēja, skolām jāpiedāvā citi ar izglītību tieši nesaistīti 
pakalpojumi, piemēram, nometnes 

 Jāceļ pedagogu kvalifikācija (jāiet līdzi laikam) 

 Izglītības iestāžu stratēģijas izstrāde 

 Informācija par izglītības iestāžu piedāvājumu (nometnēm, tehnisko nodrošinājumu) 

 

1.3. Tēma – Interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība 

Kas labi ? Kas slikti? 

 Tiek realizētas 2 profesionālās ievirzes 
programmas, ir dažādība, ir pieejamība 
(Ābeļos, Zasā) 

 Augsta līmeņa deju kolektīvi Zasā 

 Folklora Dignājā 

 Sporta aprīkojums un pieejamība 

 Mākslas skola Zasā 

 Nav dažādības programmās 

 Grūti nokļūt, nav transporta 

 Trūkst harizmātisku speciālistu (mūzikā) 

 Nav izpētīts pieprasījums 

 Nav mūzikas programmas pieejamība 
novadā + 

 Pasākumu pārklāšanās+ 

Kas jāmaina, jāuzlabo? 

 Interešu izglītība jāpopularizē reizē ar izglītības iestādes tēlu (arī vidusskolas posmā) 

 Jāplāno transports nokļūšanai 

 Biedrības arī var licencēt mācību programmas un piedalīties procesos 

 Ārpusskolas interešu izglītības organizēšana – ārpakalpojumi (tehno buss, Zinoo u.c.) 

 Izmantot kultūras namu, bibliotēku, muzeja, amatniecības centra, sporta organizatora un jauniešu 
speciālista piedāvājumu 

 Jāattīsta amatniecības kabineti, jānodrošina uzņēmējdarbības pamatu apgūšana 

 Iespēja sadarboties ar mūzikas skolu (filiāle Zasā)? 

 Sadarbība ar mākslas skolu profesionālajā ievirzē sestdienās (kursi jauniešiem – rezultātā apliecība) 

 Vajadzētu mazpulkus, jaunsargus – kopīgas vienības izveide novada jauniešiem, nedrumstalot pa 
skolām. Viena nodarbības vieta, uz kuru sabrauc visi interesenti 
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1.4. Tēma - Mūžizglītība 

Kas labi ? Kas slikti? 

 Ir daudzas biedrības, kuras realizē arī 
izglītojošas programmas visu vecuma 
cilvēkiem 

 Pedagogiem ir tālākizglītības plāni izglītības 
iestādēs (to nosaka normatīvie akti) 

 Izglītības iestādēs ir pieejami resursi 
tālākizglītības – tālmācības nodrošināšanai 

 Lauksaimniekiem jāmācās, lai attīstītu savu 
uzņēmējdarbību (normatīvo aktu prasības) 

 Ir laba materiālā bāze 

 Ir meistari ar atbilstošām zināšanām un 
izglītību 

 Daudziem iedzīvotājiem ievērojama 
pasivitāte un nevēlēšanās pieņemt jaunas 
iespējas 

 Lieli attālumi un iedzīvotāju blīvums ir kā 
šķērslis mūžizglītības pieejamībai 

 Lielas izmaksas 

 Slikta ceļu kvalitāte 

 Vecums kā šķērslis mūžizglītībai 

 Grūti piesaistīt projektu līdzekļus 

 Jauc brīvā laika pavadīšanu ar izglītību 

 Nerealizē sertificētas programmas, tāpēc 
nevar izdot sertifikātus 

 Sertificētu speciālistu trūkums. Kādu? 

 Mūžizglītība grūti pieejama strādājošajiem 

 Trūkst informācijas par piedāvājumu gan 
novadā, gan ārpus tā 

Kas jāmaina, jāuzlabo? 

 Jāmaina attieksme + 

 Nepieciešams personīgi uzrunāt iedzīvotājus, lai apzinātu vajadzības 

 Tālmācības izglītības ieguvei var izmantot skolu resursus (gan datorklases, gan pedagogus) 

 Skolām jāpiedāvā iespēja arī pieaugušo izglītošanā 

 Novada pašvaldības atbalsts sertificētu programmu realizēšanai, nosakot prioritātes 

 Informācijas sniegšana par plānotajām iespējām un koordinēt procesus, popularizēt esošo 

 Pašvaldības mājas lapā  izveidot sadaļu “Mūžizglītība” un informēt par  aktualitātēm 

2. Kultūra, sporta un jaunatnes jautājumu darba grupa 

2.1. Tēma – Kultūra (kultūras nami, bibliotēkas, muzeji, pasākumi), kultūrvēsturiskais 

mantojums  

Kas labi? Kas slikti? 

 Novada svētku, sporta svētku rīkošana katru 
gadu citā pagastā 

 Darbojas daudz amatiermākslas kolektīvi 

 Kultūras iestāžu pieejamība 

 Ēku vizuālais noformējums, sakoptība 

 Veidojas novada muzejs ar savām tradīcijām 

 Tadenavas muzejs + jaunizveidotā atpūtas 
vieta 

 Novada teritorijā atrodas dažādi 
kultūrvēsturiskie objekti, resursi 

 Izcili novadnieki 

 Pasākumu vienveidība, pārklāšanās, 
pasākumi bez inovācijām, “ķeksīša” pēc tiek 
rīkoti, trūkst koordinācijas, sadarbības 

 Nepiemērots kultūras pārvaldības modelis+ 

 Bibliotēkas neiesaistās mūžizglītības 
piedāvājuma veidošanā 

 Trūkst sadarbības ar NVO 

 Trūkst sadarbības ar reliģiskajām 
organizācijām 

 Trūkst informācijas par privātkolekcijām 

 Nav skaidrs Liepu muzeja statuss, trūkst 
muzejam aktivitātes 

 Netiek izmantoti visi resursi (pārceltuves, 
pilskalni, brīvdabas estrādes) 

 Trūkst naktsmītņu 

 Lēna tehnoloģiskā attīstība, aprīkojums, 
sociālo tīklu izmantošana 
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 Kultūras darba organizācija pārāk 
sadrumstalota  

 Tradīciju, unikālu kultūras pasākumu 
trūkums 

Kas jāmaina? 

 Jāpārdomā jauna kultūras pārvaldības modeļa ieviešana, veidojot sadarbību starp kultūras 
iestādēm, NVO un reliģiskajām organizācijām 

 Izvērtēt esošos resursus, to izmantošanas iespējas 

 Lielāka informācijas pieejamība par iespējām izmantot kultūras iestādes u.c. resursus 

 Norāžu izvietošana pie objektiem (informatīvās zīmes) 

 Gida pakalpojumu izveidošana 

 Tūrisma maršrutu popularizēšana 

 Veidot vienotu kultūras materiāltehnisko bāzi, kā arī nepieciešams speciālists, kas nodrošina 
kultūras iestāžu pasākumu tehnisko kvalitāti 

 Sakārtot vēsturiskos kultūras objektus 

 Sadarbības modeļa izveide ar privātajām struktūrām 

 Apmācību nodrošināšana kultūras darbiniekiem 

 Profesionāļu piesaiste 

 Viena kultūras centra izveide, apvienojot darbiniekus, resursus, plānošanu 

 

2.2. Tēma – Sports un aktīvā atpūta 

Kas labi? Kas slikti? 

  Laba infrastruktūra – sporta stadioni, 
mototrases, sporta zāles, sporta 
infrastruktūra jāšanas sportam, tenisam u.c. 

 Sporta iespēju piedāvājumi visām vecuma 
grupām 

 Piemērota vide aktīvai atpūtai dabā – ūdeņu 
un parku teritorijas 

 Nometņu piedāvājums 

 “Pilskalnos” notiek starptautiska līmeņa 
auto sacensības 

 Finanšu piesaiste 

 Atbalsts sportistiem, NVO 

 Sadarbība ar NVO pasākumu organizēšanā 

 Sadarbība ar jauniešiem speciālu pasākumu 
organizēšanā  

 Apgrūtināta nokļūšana uz speciālo sporta 
veidu piedāvājumu – uz baseinu, ledus 
arēnu 

 Vājš aktīvās atpūtas inventārs 

 Sadarbības trūkums ar valsts un 
privātstruktūrām – objektu īpašniekiem 

 Zems snieguma (sporta meistarības) līmenis 
daļā sporta veidu 

 Neinteresantas aktīvās atpūtas iespējas 
bērniem (ne visas) – rotaļu laukumi visi 
vienādi 

 Trūkst informācijas par trenažieriem telpās 
un par aktīvās atpūtas iespējām kopumā 

 Trūkst piemērots informācijas kanāls 

 Nav brīvas pieejas pie Daugavas 

 Netiek izmantoti ezeri (neizmantots resurss) 

 Trūkst cilvēkresursi (kvalificēts speciālists) 

Kas jāmaina? 

 Problēmu identifikācija konkrētās vietās 

 Uzlabot mārketingu un PR 

 Pašvaldības atbalsts bērnu / jauniešu aktīvās atpūtas vietu izveidošanā / iekārtošanā, nodrošinot 
aktivitāšu daudzveidību. Kā vietas tiek minētas Zasa, Brodi, pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 

 Perspektīvo vietu pilnveidošana – Tadenavas taka, Zasas parks, Dignājas pilskalns, pie Daugavas u.c.  

 Pašvaldības sadarbības ar NVO, uzņēmējiem u.c. 

 Padarīt par tradīciju kādu lielu sporta pasākumu 

 Nepieciešams finansējums kvalificētu speciālistu piesaistei – lietderīga brīvā laika dažādošanai 
(fizioterapeits, futbols, karate utt) 
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2.3. Tēma – Jaunatnes politika, aktivitātes 

Kas labi? Kas slikti? 

 Sākot no 2016.gada pašvaldībā darbojas 
Jaunatnes lietu speciālists 

 Zasas pagastā nodrošinātas telpas jauniešu 
aktivitātēm, sākot ar 2018.gada septembri 
telpas būs pieejamas arī Dignājā 

 Dalība projektos, finanšu līdzekļu piesaiste 

 Jauno tehnoloģiju pielietojums darbā ar 
jaunatni (3D brilles, 3600 video) 

 Politikas veidotāji no 9 četri ir vecumā ap 30 
gadiem (jaunieši iesaistās politikas 
veidošanā) 

 Brīvā laika aktivitāšu trūkums, maza izvēle 

 Sabiedriskā transporta trūkums 

 Samainās jauniešu skaits novadā 

 Piedāvājums pārsvarā saistīts ar sportu 

 Dzīvojamā fonda trūkums jauniešiem 

 Vērojams pašiniciatīvas trūkums 

 Jauniešiem trūkst mērķa, vīzijas uz ko 
tiekties 

Kas jāmaina? 

 Jaunatnes darbinieks katrā novada pagastā (slodze vismaz 0,3) + jaunatnes lietu speciālists. Vai 
nodrošināt vietu jauniešiem katrā pagastā, kur darboties. Jāatrod jauniešu līderi katrā pagastā. 

 Dalība Erasmus projektos, piesaistīt esošos ārvalstu dalībniekus pasākumos (NVA) 

 Atbalsts jaunajām ģimenēm (mājokļi, PII) 

 Sakārtot / uzlabot dzīvojamā fonda pieejamību 

 Izglītot jauniešus par biedrību dibināšanu u.c. iespējām 

 Sadarbības veicināšana ar diasporas jauniešiem 

 Pašvaldības atbalsts labo darbu / līderu popularizēšanai 

 Vairāk izcelt jauniešu paveikto 

 Izglītojošas, atraktīvas nometnes jauniešiem vasarā, brīvajā laikā 

 Noskaidrot jauniešu vajadzības, vēlmes 

 

3. Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupa  

3.1. Tēma – Veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids 

Kas labi? Kas slikti? 

 6 pagastos pieejamas ģimenes ārstu prakses 
(Vidsala, Zasa, Vandāni, Dunava , Rubeņi) 

 Trenažieru pieejamība 

 Stomatologa pieejamība Zasā, Kalna pagastā 

 Darbojas aptiekas Dunavā, Rubeņos un Zasā 

 Sociālais aprūpes nams “Mežvijas” Mežgalē 

 Finansē 1x gadā labdarības akcijai (organizē 
dr. Ūdris) 

 Novads atbalsta novadā strādājošajiem 
briļļu iegādi 

 Notiek veselīga dzīvesveida grupu 
nodarbības 

 Atmaksā medikamentus vientuļiem, 
trūcīgiem cilvēkiem 

 Kopumā novada laba infrastruktūra veselīga 
dzīvesveida atbalstam 

 Ģimenes ārstu ierobežota pieejamība 

 Ģimenes ārsti neveic mājas vizītes pie 
bērniem. Kur tā notiek? 

 Informācijas trūkums  par notiekošo veselīga 
dzīvesveida grupu nodarbībām 

 Nav specializēts transports, lai nogādātu 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām pie speciālista 
(nav info, jo ir privātie uzņēmumi) 

 Trūkst informācijas par bezmaksas veselības 
uzlabošanas pasākumiem (pie ģimenes 
ārstiem 1x gadā ir informācija par valsts 
apmaksātiem skrīningiem) 

 Nav higiēnas telpa – duša, veļas mašīna 

 Ģimenes ārstiem pirms pensijas vecuma 
posms 

 Nav visur piekļuves neatliekamai palīdzībai 
pie personām, jo slikti ceļi 
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 Laba apkārtējās vides kvalitāte 

 Novadā tiek organizēti pasākumi, kas sekmē 
veselīgu dzīvesveidu 

 Novadā ir sporta speciālists, kas sekmē 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu 

 Tiek veidots psihosociālās rehabilitācijas 
centrs Dignājas pagastā 

 Labs aptieku tīkls novadā 

 Novadā ir sporta skolu filiāles (Zasā, Ābeļos) 

 Lieli attālumi līdz veselības aprūpes 
iestādēm 

Kas jāmaina? 

  Cilvēku izglītošana 

 Aprūpētāju izglītošana par pieejamajiem bezmaksas pakalpojumiem 

 Daudzfunkcionālu telpu izveidošana (duša, veļas mašīna + žāvētājs u.c. pakalpojumi, piemēram, 
dienas centrs, doktorāts, bibliotēka, kas pieejami ārpus darba laika) 

 Būtu nepieciešami speciālistu izbraukumi uz pagastiem (piemēram, zobārsta autobuss) 

 Jaunu speciālistu piesaiste veselības aprūpē (it īpaši ģimenes ārstu praksēs) 

 Veselības aprūpes pakalpojumu tīkla uzturēšana pagastos vismaz esošajā līmenī 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana un atbalsts arī turpmāk 

 Sadarbība ģimenes ārstiem ar Sociālo dienestu, bāriņtiesu problemātisku situāciju risināšanā 

 Turpināt atbalstīt dr. Ūdra akciju 

 

3.2. Tēma – Sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe 

Kas labi? Kas slikti? 

 Novadā darbojas sociālās aprūpes nams 
“Mežvijas” + 

 Katrā pagastā ir pieejams sociālais 
darbinieks + 

 Notiek pasākumi pensionāriem -ekskursijas, 
tematiskie pasākumi, izrādes, koncerti + 

 Humānā palīdzība? 

 Novadā ir pieejami sociālie dzīvokļi 

 Tiek piesaistīti asistenti 

 Ne visos pagastos ir pieejami sociālie 
dzīvokļi, nepietiekošs to skaits (Leimaņu 
pag. nav) 

 Ir personas, kam nav iespējams nodrošināt 
personīgās higiēnas prasības 

 Nav pieejama higiēnas telpa 

 Nav pieejams bezmaksas specializētais 
transports 

 Nepietiekošs atbalsts veciem, vientuļiem 
cilvēkiem (apmeklējumi) 

 Nepietiekama informācija, kur vērsties 
apdraudējuma gadījumā (drošība, 
sabiedriskā kārtība) 

 % liels skaits sociālās aprūpes pakalpojumu 
saņēmēju ir ar atkarības problēmām 
(alkohols) 

 Dažos pagastos nav pilns darba laiks 
sociālam darbiniekam (Dignājas, Dunavas, 
Leimaņu pag.) 

 Slikta vides pieejamība personām ar kustību 
traucējumiem 

 Nenotiek invalīdu integrēšana sabiedrībā 

Kas jāmaina? 

  Vairāk uzmanības pievērst vientuļajiem pensionāriem, veikt to apsekošanu 

 Izveidot higiēnas telpu 

 Visos pagastos izveidot sociālos dzīvokļus 
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 Palielināt atbalstu daudzbērnu ģimenēm 

 Paplašināt SAN “Mežvijas” piedāvājumu klāstu, attīstot maksas pakalpojumus 

 Ierosināt sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības policiju 

 Informācijas izplatīšana kā rīkoties dažādos krīzes un drošības apdraudējuma gadījumos 

 SOS pogas pakalpojuma izveidošana 

 Iesaistīt sociālo pakalpojumu sniegšanā privātās struktūras un izveidot sociālās darba vietas 

 Kopumā attīstīt un paplašināt sociālo pakalpojumu veidus un vietas, t.sk. SAN “Mežvijas” piedāvāto 
pakalpojumu klāstu, Dienas centri 

 Palielināt darbinieku skaitu vai pakalpojumu aprūpe mājās (šobrīd ir tikai 1, bet pieprasījums ir 
lielāks) 

 Apkopot informāciju par esošo invalīdu skaitu, to vēlmēm un vajadzībām, iesaistes iespējām 

 

3.3. Tēma – Bērnu tiesību aizsardzība, audžuģimenes, atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

Kas labi? Kas slikti? 

 Novadā ir 3 audžuģimenes 

 Ir dažāda veida atbalsts audžuģimenēm 
(vairāk kā noteikts normatīvajos aktos) 

 Novada bērni nav ievietoti iestādēs 
(institūcijās) 

 Ir laba sadarbība bāriņtiesai ar sociālo 
dienestu 

 Ir darba grupa starpinstitucionālā darbam ar 
bērniem 

 Ir speciālists darbam ar bērniem, ar 
ģimenēm 

 Ir saistošie noteikumi par atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm dzīvojamās platības 
nodrošināšanai 

 Brīvpusdienas izglītības iestādēs 

 PI grupas bezmaksas, t.sk. arī ēdināšana 

 Ābeļos darbojas bērnu dienas centrs  

 Novadā daudz ģimeņu ar aprūpes 
problēmām 

 Slikta ceļu kvalitāte, lai bērni nokļūtu uz 
izglītības iestādēm 

 Zems ienākuma līmenis iedzīvotājiem, t.sk. 
arī ģimenēm ar bērniem 

 Nepietiekoša vecāku atbildība bērnu 
izglītošanā, uzvedībā 

 Kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu trūkums 

 Nav pieejama bērnu pieskatīšana uz īsu 
laiku, izņemot Ābeļos 

Kas jāmaina? 

 Izglītības iestādēs nepieciešami sociālie pedagogi 

 Būtu nepieciešami asistenti darbam ar bērniem, ar ģimenēm 

 Būtu nepieciešams risinājums situācijām, ja no ģimenes tiek izņemti bērni (it īpaši, ja tiek izņemti 
vairāk kā 2 bērni) 

 Varētu caur projektiem piešķirt daudzbērnu ģimenēm atbilstošu transportu  

 Būtu nepieciešami papildus pasākumi (izglītošana, atpūta) daudzbērnu ģimenēm 

 Jauno speciālistu atbalsts bērniem, jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm (atbalsts izglītībai) 

 Problemātiskajām ģimenēm ar bērniem nodrošināt vecākiem bezmaksas procedūras atkarību 
ārstēšanai (ir valsts apmaksātas) 

 Izglītot vecākus, kur ģimenē ir problemātiski bērni 

 Mazu grupu veidošana apmācītām praktiskajās dzīves prasmēs 

 Sadarbība ar biedrībām, piemēram, labdarības organizācijām 

 Atbalsts, t.sk. dzīvojamais fonds jaunajām ģimenēm, neņemot vērā bērnu skaitu tajās 

 PEP mammu kustības atbalsts jaunajām māmiņām, kurām ir veselības problēmas 
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4. Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un 

dabas resursu izmantošanas darba grupa  

4.1. Tēma – Komunālā infrastruktūra un mājokļu apsaimniekošana 

Kas labi? Kas slikti? 

 ES fondu izmantošana ūdenssaimniecības 
attīstībai – Dunava, Rubeņi, Dignāja, 
Mežgale, Slate, Vidsala, Dubulti, Zasa 

 Inženierkomunikāciju digitalizācija MDC 
sistēmā (2 ciemos) – Dunava, Zasa 

 Attālināta ūdens skaitītāju nolasīšana - Zasa 

 3 ciemos (Dunava, Zasa, Brodi) jaunas 
siltumtrases 

 Ciemos nodrošināts daļēji apgaismojums 

 Dalīto atkritumu savākšana 

 Līgumu noslēgšana par atkritumu savākšanu 
ar privātpersonām, juridiskām personām 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējie tīkli, 
jumti, skursteņi – sliktā tehniskā stāvoklī 

 Ciemos visām mājām nav nodrošināta 
centralizētā kanalizācijas sistēma 

 Slikta Kaldabruņas ciema ūdenssaimniecība 

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 
neatbilst reālajai noslodzei (NAI par lielu pēc 
jaudas) 

 Māju siltināšana pasīva 

 Piebraucamo ceļu stāvoklis, iekšpagalmi, 
bērnu rotaļu laukumi, nav moderni 

 Komunālo maksājumu parādi 

 Nav sakārtotas īpašumtiesības 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļiem 

 Apkures sistēmu nelikumīga ierīkošana 
daudzdzīvokļu mājās 

 Nav precīzas komunālo datu uzskaites  

 Ābeļu ciemā nav ne centralizēta 
ūdensapgāde, ne kanalizācija, ne 
apgaismojums  

Kas jāmaina? 

 Piedāvāt iedzīvotājiem izlīdzināto maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem (apkurei jau šobrīd 
ir šāds piedāvājums) 

 Veidot māju apsaimniekošanas biedrības + 

 Iesaistīties ES fondos + 

 Plānot budžetā iekšpagalmu, piebraucamo ceļu, bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu + 

 Ieviest visā novadā attālināto ūdens skaitītāju nolasīšanu + 

 Veikt katlu māju renovāciju - Dunavas pagasta Dunavas ciema katlu māja, Zasas pagasta Zasas 
ciema centrālā katlu māja un Ābeļu pagasta Brodu ciema katlu māja 

 Sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām stāvvadus 

 Visos ciemos ierīkot apgaismojumu 

 Perspektīvā ierīkot Ābeļu ciemā centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju + 

 Laukumi atkritumu novietošanai, bioloģisko atkritumu laukumu izveide 

 Drošības uzlabošana ciemos un objektos (videonovērošana u.c.) 

 Komunālo pakalpojumu sniegšanas nodalīšana no pašvaldības administrācijas funkcijām, piemēram, 
jaunas nodaļas izveide 

 Rīkot mazus un lielākus projektu konkursus daudzdzīvokļu māju pagalmu, piegulošo teritoriju 
labiekārtošanai 

 Jaunas siltumtrases ierīkošana pašvaldības objektiem (skola, kultūras nams u.c.) - Zasas ciems – 
kultūras nama savienojums ar muzeju un pārvaldes ēku – trases renovācija 

 

4.2. Tēma – Transporta infrastruktūra 

Kas labi? Kas slikti? 
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 Rubeņos gājēju celiņš 

 Ābeļu ciema teritorijā ātruma ierobežošana 

 Zasā, Sila iela – gājēju celiņš 

 Pašvaldībai ir autopārvadātājs (savs 
transports) 

 Uz Daugavas darbojas 2 pārceltuves, 
nodrošināta kustība 

 Divkāršā apstrāde ceļam uz Dignāju 

 30 km pašvaldības ceļu pārbūve ar ES 
līdzfinansējumu 

 Vidsalas uzņēmēju atbalsts ceļa asfaltēšanā 

 Pašvaldības ceļi aizaug, jo maza satiksmes 
kustība / intensitāte ++ 

 Slikts valsts autoceļu stāvoklis uz Dunavu, 
Rubeņiem, Dignāju ++ 

 Ciemu teritorijās (visās) nav asfalta seguma 
++ 

 Mazas pasažieru plūsmas dēļ mazina 
sabiedriskā transporta reisus ++ 

 Ciemos gar ielām / ceļiem nav trotuāru un 
citu kustības drošības elementu + 

Kas jāmaina? 

  Ābeļu pagastā ierīkot apvienoto gājēju – velo celiņu + Jēkabpils pilsētu + 

 Gājēju ceļš savieno Vandānus ar skolu (valsts autoceļš) + 

 Ābeļu ciema ceļa infrastruktūras (zīmes) sakārtošana (jauns ciems) + 

 Ābeļu pamatskolas stāvlaukuma sakārtošana (nepieciešams asfalts) un papildus apgaismojuma 
uzstādīšana + 

 Ceļu attīrīšana un kopšana (ceļmalas, apaugums, grāvju tīrīšana) + 

 Zasas stāvlaukuma uzlabošana - Zasas ciema centrs, tiek izmantots piebraukšanai pie parka, 
kultūras nama un pārvaldes + 

 Ceļa zīmes “Apdzīvota vieta” nomaiņa visos ciemos (to nosaka normatīvie akti)  

 Mazgabarīta autobusu reisi un skolēnu pārvadājumus izmantot sabiedriskā transporta uzlabošanai 
+ 

 Ieviest “Transports uz pasūtījumu” 

 Attīstīt pārceltuves pār Daugavu, uzlabot piekļuvi pārceltuvēm + 

 Turpināt ceļa klātnes uzlabošanu uz Dignāju un Dunavu (valsts autoceļš) un no Zasas uz Rubeņiem 
(valsts autoceļš), Dunava – Rubeņi, Dignāja – Zasa (valsts c.), Mežgale – Leimaņi (valsts c.) 

 Lauku ceļu stāvokļa uzlabošana (pārbūve vai periodiska uzturēšana) 

 Esošo ciemu laukumu un ielu seguma un infrastruktūras atjaunošana  (guļošie policisti, soliņi u.c.) 

 Ceļu tīkla laukos uzturēšanas lietderības izvērtēšana 

 Izstrādāt programmu pašvaldības ceļu pakāpeniskai 2x apstrādei (neīstais asfalts) 

 

4.3. Tēma – Publiskā ārtelpa un vide 

Kas labi? Kas slikti? 

 Parki, dabas objekti, Daugava 

 Atpūtas vietas, pilskalni u.c. kultūrvēsturiski 
objekti, baznīcas 

 Ir atjaunotas daļa no notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām 

 Plānojas pašvaldības iesaiste pašvaldības 
meliorācijas nozīmes sistēmu atjaunošanā 

 Labi organizēta mežu apsaimniekošana 
valsts sektorā 

 3 kapličas 

 Sporta laukumi publiski pieejami 

 Nav kvalitatīvu ceļu uz objektiem 

 NAI zema efektivitāte, jo par lielu jaudas) 

 Inovatīvu vides objektu trūkums 

 Daudz degradēto teritoriju 

 Nav sistemātiska pašvaldībai piederošu 
mežu apsaimniekošana 

 Trūkst tūrisma koordinācija, mārketings 

 Nav meliorācijas sistēmu uzturēšanas 
organizācija 

 Netiek pielietoti atjaunojamie dabas resursi 
(saules, vējš u.c.) 

 Nav elektromobiļu uzlādes staciju 

 Nav mūsdienu prasībām atbilstošas āra 
kultūras pasākumu organizēšanas 
infrastruktūra 
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 Nav organisko atkritumu uzglabāšanas 
laukumu 

 Speciālistu vai darbinieku trūkums vides 
aizsardzībā 

 Daugavas iespēju neizmantošana  

Kas jāmaina? 

 Pašvaldības un valsts ceļu tīkla sakārtošana, gan savienojot teritorijas, gan uz atsevišķiem objektiem 

 Izveidot vismaz vienu mūsdienīgu estrādi 

 Vides infrastruktūras uzlabošana prioritārās vietās - Grīna parks Kalna pagastā, Zasas parks Zasas 
pagastā, Rubeņu parks Rubenes pagastā, piekļuves vietas Daugavai  

 Degradēto teritoriju sakārtošanas atbalsts un ieinteresētības palielināšana, dokumentu kārtošanas 
likumdošana  

 Daugavas un vides objektu popularizēšana 

 Gājēju celiņu un veloceliņu izveide 

 Pārceltuvju pār Daugavu popularizēšana, iekļaujot to tūrisma maršrutu bukletos / piedāvājumā 

 Rubenes estrādes sakārtošana 

 Parku ikdienas uzturēšana 

 Piekļuves iespēju izveide pašvaldības ezeriem (laivu ielaišanas iespējas) 

 

5. Pašvaldības darba organizācijas, ekonomiskās attīstības un sadarbības 

jautājumu darba grupa 

5.1. Tēma – Pārvalde – iekšējā sadarbība, komunikācija, pakalpojumu kvalitāte 

Kas labi? Kas slikti? 

 “Namejs” – dokumentu pārvaldība 

 Informatīvais laikraksts “Ļaudis un Darbi” 

 Sociālo tīklu izmantošana 

 Tiek rīkotas iedzīvotāju sapulces 

 Regulāras iknedēļas vadības un darbinieku 
sanāksmes pašvaldības darba organizācijai 

 Vienas pieturas aģentūra 

 Pašvaldības darbiniekiem tiek nodrošinātas 
apmācības 

 Trūkst sadarbības deputātiem ar pašvaldības 
darbiniekiem 

 Netiek izmantotas moderno tehnoloģiju 
piedāvājums, piemēram, viedierīču 
izmantošana 

 Trūkst iestāžu savstarpējā sadarbība, 
piemēram, kultūras jomā, ar būvvaldi 

 Nepietiekoša sadarbība ar apkārtējiem 
novadiem, Jēkabpils pilsētu 

 Nekonkurētspējīgs atalgojums un speciālistu 
noslodze 

 Iekšējas kontroles izpratnes trūkums un 
saprātīga izveide 

Kas jāmaina? 

 Modernizēt telefonus, ko izmanto pašvaldības darbiniekiem, pildot savus darba pienākumus 

 Jāmaina kultūras iestāžu darba organizācijas forma (arī Komunālās saimniecības) + 

 Vairāk izplatīt  informāciju par pašvaldības darbu (par labajiem darbiem, kas vēl jādara u.tml) 

 Būvvaldes darba uzraudzības grupai izskatīt sadarbību 

 Ieteikums pašvaldības darbiniekiem, deputātiem apmeklēt novada pasākumus (vismaz lielākos) 

 Kultūras iestāžu darbiniekiem komunicēt savā starpā par pasākumu laikiem, pasākumiem, lai tie ir 
kvalitatīvi, nedublētos, būtu vairāk apmeklēti 

 Vienotas datu bāzes un dokumentu apstrādes sistēmas 

 Risināt speciālistu noslodzes un  atalgojuma un efektivitāti, maksimāli risinot jautājumus uz vietas 
pagastos, pagastu resursu apvienošana 
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 Citu pašvaldību un ārzemju pieredzes analīze un to konkrēta izmantošana 

 Pieredzes apgūšana mērķa grupām 

 Mūžizglītība, ārzemju pieredze 

 Pārvaldes risinājumi mazapdzīvotās teritorijās 

 

5.2. Tēma – Pašvaldības ārējā sadarbība, kopējās intereses ar citām pašvaldībām, novada 

tēls 

Kas labi? Kas slikti? 

 Novadā ir atpazīstamas NVO  un sadarbība 
ar tām 

 Darbojas Sēlijas apvienība 

 Ir ārzemju sadraudzība ar Lietuvu, 
Baltkrieviju, Vāciju, Rumāniju, Norvēģiju 

 Sēlija ražo, bukleti, Sēlijas kvalitātes zīme, 
Zemgales tūrisms 

 Izstrādāts novada logo 

 Izstādēs novada baneris, galdauti ar 
novada logo 

 Daudz pārrobežu projektu pieteikumu un 
ieceru un sadarbība arī kultūras, tūrisma 
u.c. jomās 

 Ir kopējas pašvaldību institūcijas (Būvvalde, 
Izglītības pārvalde) 

 Sadarbības partnerus meklē biedrības 
individuāli (Rūme, Ūdenszīmes) 

 Mazo pašvaldību grupā 2.vieta tehnoloģiju 
pielietošanā 

 Ārējā sadarbībā nav akcentētas kopējās 
ekonomiskās intereses 

 Partneru atbilstība (Lietuva) 

 Nav novada tēla 

 Nav īstas atpazīstamības 

 Nav uzņēmēju daudzveidības, nav pārtikas 
mājražotāju, kur izvietot novada logo (uz 
produkta) 

 Maza sadarbība ar Jēkabpili (izņemot 
tūrisma jomu) 

 Zemgales plānošanas reģiona savā 
sadarbībā iesaista lielākās pašvaldības 
(projektos) 

Kas jāmaina? 

 Pašvaldības mājas lapas uzlabošana + 

 Piemērotu partneru meklēšana un sadarbības uzlabošana ar esošajiem partneriem 

 Kopēju projektu ar kaimiņiem vai citām Latvijas pašvaldībām izstrāde un realizācija un ekonom. 
kopējas intereses 

 Atpazīstamības pasākumu vai veidu meklēšana un realizēšana 

 Uzņēmēju neizmantoto resursu popularizēšana un atbalsts (piemēram, derīgie izrakteņi) 

 Pieredzes apmaiņa – nodaļas speciālists pie speciālista 

 Nojume ar novada logo (atpazīstamībai) tirgiem 

 Jāstiprina Sēlijas reģions 

 

5.3. Tēma – Uzņēmējdarbības vide, atbalsts, sadarbība, infrastruktūra 

Kas labi? Kas slikti? 

 Iknedēļas  aktuālākā informācija e-pastos 

 Izcils Lauku konsultants 

 Amatniekiem, mājražotājiem – tirgi, 
izstādes u.c. 

 Uzņēmējdarbības konkurss – atbalsts 
biznesa idejai. Uzņēmēji iespēju robežās 
finansiāli atbalsta pasākumus 

 Slikti valsts autoceļi + 

 Atlaides nodokļos iedot nevar? Nevar 
reklamēties pašvaldības izdevumā 

 Darbavietu, darbaspēka (kvalitatīva)  
trūkums + 

 Iedzīvotāju kūtrums, apātija, 
uzņēmējdarbības izveides neieinteresētība 
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 Tikšanās reizes tūrisma jomā, uzņēmējiem 
ar pašvaldību, ar jomas speciālistiem 

 Ir dabas un citi ekonomiskie resursi (meži, 
LIZ un ūdens objekti) 

 Semināri, apmācības 

 Tūrisma popularizēšana bukletos, sociālos 
tīklos 

 Izveidots vienots tīkls “Ražots Sēlijā” 

 Ceļu tīkla uzlabošana (pašvaldības ceļu) + 

 Investoru trūkums (apstrādes) un 
rūpniecības jomā 

 Nodokļu slogs (valsts mērogā), birokrātija 

 Netiek izmantots Daugavas resurss 

Kas jāmaina? 

 Uzlabot uzņēmējdarbības konkursa nolikumu (noteikumus utt.), lai piesaistītu vairāk interesentus 

 Jauna pašvaldības bukleta izstrāde tūrisma jomā (popularizēt amatniekus, mājražotājus) 

 Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām kopīga Daugavas apsaimniekošanas plāna izstrāde 

 Pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošana (iespēju robežās) + 

 Pašvaldības īpašumu nodošana uzņēmējiem uz abpusēju izdevīgumu + 

 Sadarbība dzīvojamā fonda izveidē un esošā uzlabošanā 

 Ņemt vērā projekta “Daugav’ abas malas” sniegtos priekšlikumus 

 Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte un vide arī uzņēmēju interesēs (infrastruktūras 
izveide, piemēram, ŪKT) 

 Regulāra kopējo interešu ar uzņēmējiem apzināšana un risināšana, sadarbība ar jauniešiem 

 

 


