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JĒKABPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019.‐2025. GADAM IZSTRĀDES UN 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APRAKSTS 

 
Attīstības programmas izstrādes uzsākšana  

2018.gada  29.martā  Jēkabpils  novada  pašvaldības  domes  sēdē  pieņemts  lēmums  Nr.81  (protokols  Nr.4, 
19.punkts) “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‐2025.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Latvijas  ģeotelpiskās  informācijas portālā www.geolatvija.lv  ievietots  Jēkabpils novada domes  lēmums un 
darba uzdevums attīstības programmas izstrādei.  

Saskaņā  ar Ministru  kabineta  2004.gada 23.marta  noteikumu Nr.157  “Kārtība,  kādā  veicams  ietekmes uz 
vidi  stratēģiskais  novērtējums”  5.punktu,  konsultējoties  ar  Daugavpils  reģionālo  vides  pārvaldi,  Dabas 
aizsardzības  pārvaldi  un  Veselības  inspekciju,  noskaidrots  šo  institūciju  viedoklis  par  Jēkabpils  novada 
attīstības programmas 2019.‐2025. gadam īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, kā arī par 
stratēģiskā  ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu/nepiemērošanu. Minēto institūciju atbilžu vēstules 
(konsultācijas rezultāti) un Iesniegums par plānošanas dokumenta Jēkabpils novada attīstības programmas 
2019.‐2025. gadam izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam. 

2018.gada 20.jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma  lēmumu Nr.4‐02/42 Par stratēģiskā  ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu. 

Iedzīvotāju aptauja  

Jēkabpils  novada  attīstības  programmas  izstrādes  ietvaros  organizēta  novada  iedzīvotāju  aptauja,  lai 
noskaidrotu  iedzīvotāju  viedokli  par  novada  attīstības  iespējām,  problēmām  un  to  iespējamajiem 
risinājumiem, kā arī sagatavotu priekšlikumus Jēkabpils novada attīstības programmai 2019.‐2025. gadam.   

Anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv, gan papīra formātā.  
Kopumā anketēšanā piedalījās 89 (astoņdesmit deviņi) respondenti. 

Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība un attīstības programmas izstrādātājs 
SIA “Reģionālie projekti” rīkoja tematiskās darba grupu sanāksmes.  

Saskaņā  ar  2018.gada  17.maija  izdoto  Jēkabpils  novada  pašvaldības  izpilddirektora  rīkojumu  Nr.JNP/2‐
4/18/38  “Par darba grupu  izveidošanu Attīstības programmas  izstrādei” organizētas piecas  darba grupas, 
kurās diskutēja par konkrētiem uzdevumiem vairākās Jēkabpils novadam būtiskās nozarēs: 

1) Izglītības jautājumu darba grupa ‐ 2018.gada 8.jūnijā plkst.9.30; 
2) Kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu darba grupa – 2018.gada 8.jūnijā plkst.12.30; 
3) Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu sociālo jautājumu darba grupa – 2018.gada 11.jūlijā plkst.13.00; 
4) Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas 

darba grupa – 2018.gada 26.jūlijā plkst.14.30; 
5) Pašvaldības  darba  organizācijas,  ekonomiskās  attīstības  un  sadarbības  jautājumu  darba  grupa  – 

2018.gada 17.augustā plkst.10.00. 

Tematisko darba grupu apkopojums ir noformēts atsevišķā sējumā. 

Bez  tematiskajām  darba  grupām  notika  arī  darba  grupa,  kurā  diskutēja  un  sagatavoja  priekšlikumus  un 
ierosinājumus  pašvaldības  darba  racionālai  un  efektīvai  organizēšanai  un  pilnveidei  pagastu  pārvaldēs 
un   kultūras  un  bibliotēku  darbības  jomās.  Darba  grupa  notika  2018.gada  10.oktobrī  plkst.10.00.  Darba 
grupas uzdevums bija izvērtēt jaunu kultūras un bibliotēku pārvaldības modeļu ieviešanas iespējas. 

Paziņojumi  par  attīstības  programmas  izstrādes  uzsākšanu,  aptauju  un  tematiskajām  darba  grupām 
attīstības  programmas  izstrādes  ietvaros  ievietoti  pašvaldības  tīmekļa  vietnē  www.jekabpilsnovads.lv  un 
publicēti Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi”.  
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Attīstības programmas projekta redakcijas publiskā apspriešana  

2018.gada  25.oktobrī  Jēkabpils  novada  pašvaldības  domes  sēdē  pieņemts  lēmums Nr.269  “Par  Jēkabpils 
novada  attīstības  programmas  2019.‐2025.gadam  projekta  redakcijas  nodošanu  publiskajai  apspriešanai” 
(protokols Nr.14, 19.punkts). 

Paziņojums  par  attīstības  programmas  projekta  publisko  apspriešanu  un  sabiedrības  līdzdalības 
pasākumiem ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv, Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) un publicēts laikrakstā “Brīvā Daugava”. 

Publiskās  apspriešanas  ietvaros  no  2018.gada  5.novembra  līdz  2018.gada  6.decembrim  attīstības 
programmas  projekts  bija  pieejams  pašvaldības  tīmekļa  vietnē  www.jekabpilsnovads.lv,  Latvijas 
ģeotelpiskās  informācijas  portālā  www.geolatvija.lv  un  izdrukātā  veidā  Jēkabpils  novada  administrācijas 
ēkā, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās. 

Publiskās  apspriešanas  sanāksmes notika  (sanāksmju protokolus  un dalībnieku  reģistrācijas  lapas  skatīt  II 
nodaļas 7.punktā): 

1) 2018.gada 21.novembrī plkst.10.00 Ābeļu pagasta pārvaldē 
2) 2018.gada 21.novembrī plkst.14.00 Kalna pagasta pārvaldē 
3) 2018.gada 28.novembrī plkst.9.00 Dignājas pagasta pārvaldē 
4) 2018.gada 28.novembrī plkst.13.00 Dunavas pagasta sabiedriskajā resursu centrā 
5) 2018.gada 4.decembrī plkst.13.00 Leimaņu pagasta pārvaldē 
6) 2018.gada 4.decembrī plkst.15.00 Zasas pagasta kultūras namā 
7) 2018.gada 5.decembrī plkst.11.00 Rubenes pagasta pārvaldē 

 

Publiskās  apspriešanas  laikā  saņemtie  priekšlikumi  par  Jēkabpils  novada  attīstības  programmas  projektu 
tika  apkopoti  un  izvērtēti  Jēkabpils  novada  pašvaldības  vadības  darba  grupā.  Ziņojumu  par  saņemtajiem 
sabiedrības priekšlikumiem skatīt II nodaļas 8.punktā. 

2018.gada  5.decembrī  saņemts  Zemgales  plānošanas  reģiona  elektroniski  parakstīts  dokuments  Nr.18/1‐
6/198e Par atzinumu Jēkabpils novada attīstības programmas 1.redakcijai (skatīt II nodaļas 9.punktu). 

 
 

4



 

 

 

I  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANA  
 

 

1. LĒMUMS UN DARBA UZDEVUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI. 
RĪKOJUMS PAR DARBA GRUPU IZVEIDOŠANU 

 

 Jēkabpils  novada  domes  29.03.2018.  sēdes  lēmums  Nr.81  (protokols  Nr.4,  19.punkts)  „Par 
Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‐2025.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
 

 Darba uzdevums Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‐2025.gadam izstrādei (pielikums 
Apstiprināts  ar  Jēkabpils  novada  domes  29.03.2018.  sēdes  lēmumu  Nr.81  (protokols  Nr.4, 
19.punkts)). 
 

 Jēkabpils  novada  pašvaldības  izpilddirektora  rīkojums  17.05.2018.  Nr.JNP/2‐4/18/38  “Par  darba 
grupu izveidošanu Attīstības programmas izstrādei”. 
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LATVIJAS REPUBLIKA
JEKABPILS NOVADA PASVALDIBA

Reg.Nr. 900091 16789, Rigas iels 150a, JEkabpill, LY-5202, konta Nr.LV51HABA055l03412525 1

T alr. 6 5220'7 30 ; fakss 6 522AT I ; e-pasts novads@rj ekabpilsnovads. lv

JEKABPILS NOVADA DOMES LEMUMS
Jckabpih

2018.gada 29.martl Nr.81

Protokols Nr.4, 19.punkts

Par Jekabpils novada atUsUbas programmas2019.-2025.gadam izstrldes uzsikianu

A.Vanags, J. SubatipS, Dz.Narti5a

Likuma "Par paivaldTbdm" l|.panta otrds dalas l.punkta noteikts, ka pa5valdrbas

pienSkums ir izstrlddt pa5valdrbas teritorijas atust-rbas programmu, nodroSindt teritori.ias
attTstrbas programmas realizacij u.

Lemuma piepem5anas bndf ir speka JEkabpils novada attTst-rbas programma 2412. -
2018.gadam, nepiecie5ams izstrSdf,t vidcja termir;ra attrstTbas programmu nako5ajiem septir,riem

gadiem 2019. - 20l5.gadam,gemot vera Jekabpils novada ilgtspejrgas attTstrbas stratefija 2014.-
203 0. gadam noteiktos uzstldr] umus.

Pamatojoties uz likuma "Par pa5valdrbam" l4.panta otr6s dafas l.punktu. AttTst-rbas

plano5anas sistemas likuma 6.panta ceturto dalu un l0.pantu, Teritorijas attTstTbas plano5anas

likuma 12.panta pinno dafu un 22.pantu, Ministru kabineta 2012.gada l6.oktobra noteikumiem
Nr.71 I "Noteikumi par pa5valdlbu teritorijas attrstTbas planoSanas dokumentiem";

J€kabpils novada dome NOLEMJ:

1. Uzsdkt Jekabpils novada atUstibas programmas 2A19.-2025.gadam (turpmak - Programrna)
izstradi.

2. Noteikt par programmas izstr6di atbildrgo personu Jekabpils novada pa5valdTbas teritorialas
plano5anas speciElisti.

3. Apstiprinat Programmas izstrddes darba uzdevumu un izstrades termi4us (pielikurna).
4. Apstiprindt Programmas izstr6des vadrbas grupu Sad[ sastf,v6:

a. domespriekSsedEt5js;
b. pa5valdrbas izpilddirektors;
c. teritorif,lf,s pl1no5anas specidliste.

5. Pilnvarot izpilddirektoru Programmas izstrEdei izveidot darba grupas, apstiprinot to
vad-rtajus un darba uzdevumus.

6. Pazirlojumu par Programmas izstrades uzsSk5anu publicet pa5valdTbas mdjas lapa
wwwjekabpilsnovads.lv un paSvaldrbas informatwaja izdevuma "[.audis un Darbi""

7. Lemumu par Programmas izstradi nostt-rt Zemgales plEnoianas re$ionam un ievietot
Teritorij as attrstrbas planoSanas inforyagj as s i stem a (TAPI S).

_d\a_ i Iq:*:' l,r,t. l

,i.",1

i,,
IV
{

,/

Domes priek5sedEtdjs A.Vanags
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PIELIKUMS
AP STIP RINATS ar .lekabpils novada domes

29.03.2018. s€des lemumu Nr.8l (protokols Nr.4, l9.punkts)

DARBA UZDE\'T.IMS
J€kabpils novad a attlstlbas pro gram ma s 20 19.-2A25. gadam izstriid ei

I . AttTstTbas program mas izstrades pam atoj um s :

1.1. Likuma "Par pa5valdlbam" 14. panta otrds dalas l punkts;
1.2. Attlsubas plano5anas sist6mas likuma 6.panta ceturt6 da!a;
1.3. Teritorijas attrsubas plSnoianas likuma l2.panta pirmS dala un 22.pants;
1.4. Ministru kabineta 20l2.gada 16.oklobra noteikumi Nr.711 "Noteikumi par
paival dlbu teritorij as atust-rba s pldno5anas dokumentiem" ;

1.5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusts noteikumi Nr.970 "Sabiedr-rbas hdzdallbas
kartlba attrsUbas planoianas procesa".

2.AttTstTbas programma ir videja termi4a attrstTbas pldno5anas dokuments (hdz septi4iem
gadiem), kura noteiktas vidCja termi4a prioritates un pasakumu kopums pa5valdTbas attTstTbas

stratE$ij a izv ir nto ilgtermi4a prioritS5u r stenoianai.
3. AttTstTbas programmas izstrddes uzdevumi:

3.1. veikt "Jekabpils novada attTstrbas programmas 2012.-20l8.gadam" izvertEjumu,
sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem rezultatiem un priekSlikumus iekfauianai
"J ekabpils novada atusubas pro gramm a 20 1 9 .-2025 .gadam" ;

3.2. noteikt pas[kumu un aktivit55u kopumu, kas ir izvirztti noteikto rTcrbas virzienu
rezultatrvo radnaju sasnieg5anai. Tie ir skaidri defineti, izmerami un p[rbaud6mi,

lemtas vEra Eiropas Savienibas strukffirfondu finansejuma iespejas;
3.3. izv6rt6t un qremt v5raZemgale plano5anas regiona speka eso5os teritorijas attrst1bas
pldno5anas dokumentus, JEkabpils novada teritorijas planojumu un to vietEjo pa5valdrbu
spEkd eso5us teritorijas attTstlbas plf,no5anas dokumentus, ar kurSm robeZojas JEkabpils
novads;
3.4. izstt'f,dajot AttTstTbas programrnu, apzindt un 4emt vera iepriek5 izstradatos
Jekabpils novada plsno5anas dokumentus, jau uzs6ktos un iepldnotos infrastrukt[ras
projektus;
3.5. nodroiinat sabiednbas p6rstlvju lldzdallbu AttTsubas programmas izstrddE, veicot
iedzrvot6ju ankete5anu, iesaistot darba grup6s un sabiedriskajas apspriedes, atbilstoli
2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.970 "Sabiedrrbas hdzdallbas
kartfba attTstTbas p lano5anas proce sa" noteiktaj am.
3.6. AttTstrbas programmas izstrddi veikt saska4a ar spekd eso5o Latvijas Republikas
normatrvo aktu prasrbam un Latvijas Republikas Vides aizsardzlbas un refiondlds
attTstTbas ministrijas izstrAdatajiem "Metodiskiem ieteikumiem atUstTbas programmu
izstradei regional[ un viet€jd hmenf' (aktualS redakcija uz2014.gada 3.decernbri).

4. Attrst-rbas programmu, atbilsto5i paivaldlbas ilgtermi4a atUstTbas dokumentos definetajiem
stratefiskajiern mErkiem un prioritAtEm, veido vairaku dafu kopums:

4.1. palreizeiEs situacijas raksturojums un anahze;
4.2.Strat6giska da!a;
4.3.RTcTbas plans un invesUciju plans;
4.4.Ievie5anas uzraudzTbas pl6ns;
4.5. Ietekmes uz vidi stratE$iskais novErtejurns (a saskar,ra ar Vides pdrraudzrbas valsts
biroja (turpmak - VPVB) lemumu, tas ir nepiecie5ams).

5. AttTstrbas izstrades izpildes terminimas I ur1 lzpl lnl
Nr.
n.k

Pasflkums TermipS

1. Sasatavo5aniis AtUstlbas nrosrammas izstriidei
1.1 Novada domes l€mums par novada attTstTbas programmas

izstrades uzs6k5anu
2018.gada marts

t.2. L€muma par Attrstrbas programmas izstrades uzsdklanu
nos[u5ana plsno5anas regionam. Latvijas Republikas Vides
ai zsardzTbas un re &iondlas attr-strbas ministrii ai. ievi etoSana

20l8.gada marts
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Teritorij as atUstrbas p l6no Sana s inform6c ij a s si st6ma
(TAPIS) un pazi4ojuma publice5ana mljas lap5
www j ekabp i I snovads. lv un informatrvaj a izdevuma "laudi s

un Darbi".
1.3. Iepirkuma (cenu aptaujas) nosac{umu sagatavo5ana (Darba

uzdevums) un rakstiska pretendentu aptaqja. hguma
noslegiana ar izv6l6to pretendentu par AttTstTbas
programmas izstrddi.

2018.gada marts - aprTlis

1.3. Programmas izstrades darba plana un sabiedr-rbas hdzdallbas
pldna izstrdde, intere5u grupu un viedoklu lTderu
identificeSana.
AtUstTbas programmas izstrades un sabiedrrbas hdzdalTbas
plana apsprie5ana vadTbas snrpa/darba sruoa

20l8.gada aprTlis

t.4. Pazir,rojuma par sabiedrrbas hdzdallbu (ar kritOrijiem
sabiedrTbas parst[vju izvElei) sagatavoSana un publicEiana
m6ias lapa un vietEi[ laikraksta

2018.gada apnlis

1.5. Tematisko darba grupu organize5ana, piesaistot nozaflr
specidlistus un viedoklu ltderus" rezultatu aokooo5ana

2018.gada aprTlis - maijs

1.6. Ar attrstTbas programmu saistrtu augst6ka un hdziga hme4a
dokumentu analue (t.sk. konsultacijas ar plano5anas regionu
un kairni{ru pa5valdfuam)

20lS.gada aprllis - maijs

1.7 . Iedzwotlju aptaujas organizE5ana un anketu rezultatu
apkopoSana

2018.gada maijs - j[lijs

2. Strat€siskais ietekmes uz vidi novOrt€iums
2.1 Konsultacijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils regiondlo

vides pdrvaldi, ka arl ar Dabas aizsardztbas plrvaldi un
VeselTbas inspekciju par attr stTbas programmas rsteno5anas
iesp6jamo ietekmi uz vidi un cilv6ku vesehbu, kE an par
stratEfi skI ietekmes uz vi di novErtEjuma nepiecie5amlbu.
Iesniegums Vides parraudzTbas val sts birojam stratEgiska
ietekmes uz vidi nov6rtEiuma nepiecie5amlbas izvertEsanai

2018.gada apnlis

3. Attlsfibas programmas l.redakcijas un vide pirskata l.redakcijas izstriide
3.1 Attrsflbas pro grarnm as 1 .redakcij as proj ekta i zstrade 20l8.gada aprTlis -

augusts
3.2. Vides pdrskata l.redakcijas izstrade fia nepieciesams) 2018.gada aprilis -

aususts
J.J. Attrstrbas programmas 1 .redakcij as proj ekta izskaU5ana

vadrbas grup6
2018.gada augusts

4. Publiska apsprie5ana un saskar.lo5ana
4.1 Novada domes lEmums par novada attlsUbas progralnmas un

v i des parskata proj ekta nodo5anu publiskaj ai apspri esanai,
un atUstrbas programmas projekta nodo5anu planoianas
regionam, un vides parskata projekta nodo5anu Vides
pdmaudzlbas val sts bi roi am atzinuma sanem San ai

2018.gada septembris

4.2. Pazi4ojuma par attTstTbas programmas un vides par.skata
projekta publisko apsprie5anu publice5ana majas lap6
www j ekabpilsnovads. lv un pa5val dTbas in fbrn atwaj d
izdevumd "laudis un Darbi"

2018.gada septembris

4.3. AttTstTbas pro grammas proj ekta publ i skds ap spri e5anas
organizESana
Vides pErskata projekta saskapoiana ar Vides parraudzrbas
valsts biroi a nordd-rtaidm iestddEm

20l8.gada oktobris

4.4. Publiskds apsprieianas rezultatu aokoooiana 201B.eada novembris
4.5. AtUstTbas programmas un vides pdrskata projekta publiskas

apsprie5anas rezultatu izv6rt65ana vadlbas grup6. rezultatu
apkopoSana

2018.gada novembris
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4.6. AttTsUbas programmas un vides parskata publiskas
apsprie5anas kopsavilkuma izstradEiana, kopsavi lkurna
public65ana maj as lapa www j ekabpilsnovads. lv un
palvaldrbas informauvaiI izdevumd "Laudis un Darbi"

2018.gada novembris

5. Attlstlbas proqrammas un vides piirskata sala redakciias
5.1 AttrstTbas programmas un vides pdrskata gahgas redakcijas

izstrade, r,remot vErI publiskas apsprie5anas rezultdtus un
instimcij u sn i egtaj os atzinum us norad-rtos iebi ldumus un
priek5likumus

2018.gada novembris-
decembris

5.2. Novada domes lemums par novada attTstTbas progmmmas
gala redakcij as apstiprina5anu, lemuma publicEsana mdj as
lapS un vietEid laikraksta

2018.gada decembris

5.3. Apstiprinatas atUstTbas prograrnmas gala redakcij as

publisko5ana un iesnieg5ana VARAM un plano5anas
reAionam

2018.gada decembris

6. nepiecie5amrbas gad-rjumd darba uzdevumu un izpildes termiqus aktualizet:
6.1 . sa4emot Vides pdrraudzrbas valsts biroja lEmumu par Vides pdrskata izstrddi;
6.2. pec atUstrbas programmas I .redakcijas izstrades.

Sagatavoj a: JEkabpil s novada pa3valdtbas teritgriSlls
- ,f,'

Domespriekssedethj, 
t 

/iii
I

, f ,,// t
'/li/

{

planoqanas specialiste Dzidra Narti 5a.

A.Vanags
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LATVIJAS REPUBLIKA
JEKABPILS F{OVADA PASYALDIBA

IZPILDDIREKTORS
Reg.Nr.90009116789, Rlgas ield l50a,Jekabpilr,LY-5202, kontanr. LV5l HABA0,55l 034125251

TAk.65220'730,65220733, takss 6522073 1, e-pasts: novads@.jekabpilsnovads.lv

RIKOJ UMS
JekabpilT

2018.gada 77.matja

Par darba grupu izveido5anu Attrstrbas programmas izstrddei

NT.JNP/2-4 l18l jY

Pamatojoties uz Jekabpils novada domes 29.03.2018. sedes lemumu Nr.8il "Par
Jekabpils novada attrstrbas programmas 2019. -2025.Izstrades uzsak5anu", izveidot,5 darba
grupas Jekabpils novada atustrbas programmas projekta izstradei Sada sastava:

1. PaSvaldrbas darba organizacijas, ekonomiskas attrstrbas un sadarbTbas jautajumu darba
grupa:
1.1. darba grupas vadrt[ja Anita Lemaka, novada domes priek5sedetaja vietniece;
1.2. darba grupas iocekli:

o Andris Baltarullsis, Dunavas pagasta parvaldes vadTtajs;
r Raimonds Jaudzems. Abefu pagasta parvaldes vadrtajs;
o Ieva Jatniece, biedrrbas "t]denszlmes" vadltaja;
. Agnese Kalni4a, paSvaldrbas projektu speci[iiste
o Ina Sele, lauku attrstrbas konsultante;
o Kaspars Stohriekr, novada domes deputats;

2. Izglrtibas jautajumu darba grupa:
2.1. Darba grupas vaditajs Anda (iploka, Izglrtrbas un kultr-rras parvaldes vadTtiija;
2.2. darba grupas locekfi:

. Juris Gaigals. Abe]u pamatskolas direktors;
o lnara Kantane, Rubenes pamatskolas direktore;
o Anda Jurgevida, Zasas vidusskolas skolotaja
o Juris Ratnieks, Jekabpils novada pa5vaidTbas depr-rtats;
. Olita Speka, Zasas vidusskolas direktore;
o Anda Svarane, .Iekabpiis Makslas skolas Zasas fili[les vadltaja;
. Ilga Vevere, Dignaias pamatskolas direktore;

3. VeselTbas apr[pes, bernu un gimelu un socialo jautajumu darba grupa:
3.1. Darba grupas vad-rtaja Ina Gusare, novada bari4tiesas priek5sEdetaja;
3.2. Darba grupas locekfi:

o Gints Audzrtis, novada domes deputats;
o Anita Lemaka, domes priek5sedetaja vietniece:
o Inga Martinova, fimenes arsta palTgs;
r Inga St[rmane, vecaka gramatvede;
o Antons Tropiks, Leimar,ru pagasta parvaldes vadTtajs;
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r Larisa Zelti:r,a, sociala dienesta vad-rtaja;
o Eva Zeipe-Ma(,4 Sociala dienesta darbiniece darbam ar fimeni ar berniem;

4. Kultlras, sporta un jaunatnes jautajumu darba grupa:
4.1. Darba grupas vadltaja Baiba iakure, novada domes deputate;
4.2. Darba grupas locekli:

o Laura AiSpure, Zasas kultlras nama vad-rtaja;
o Daiina AluZane, amatniecrbas centra "Rlme" koordinatore;
o Gints AudzTtis, novada domes deputats, Leimar,ru Tautas nama vad-rtajs;
r Jurgita Bareika; jaunatnes lietu specialiste;
o Ieva Jase, novada domes deputate, biedrrbas "iJsi4rS" vadltaja;
o Lrga LacTte, Leimagu bibliotekas vad-rtaja
r Inta Tomane, Rubelu kult[ras nama vadttaja;
. Endrja Urbane, "Jekabpils novada Selijas prasmju muzejs" vadTtaja;

5. Infiastrukt[ras un komunalo pakalpojumu attrstrbas, vides aizsardzihas un dabas
resursu izmanto5anas darba grupa:
5.1. Darba grupas vad-rtajs Reinis Balodis, novada domes deputats;
5.2. Darba grupas locekfi:

o Ingrrda Feldmane, rpa5uma apsaimnieko5anas un pakalpojumu snieg5anas
nodafas vadrtaja;

o Marti+S Lrcis, novada domes deputats;
r Kristaps 'I'ets, Zasas pagasta parvaldes vadTtajs;
r .Ianis RaubiSka, Dignajas pagasta parvaldes vadrtajs;
. Kaspars Stohieks, novada domes deputats;
o Juris T'urlajs. Abefu pagasta komunaias saimnieclbas vadrtajs;

6. Nepiecie5amTbas gad-rjuma Darba grupas tiesrgas pieaicinat sava darba attiecrgas
nozares specialistus, uz4emejus, nevalstiskas organizacijas un citus sabi,:drrbas
parstavjus.

7 . Kontroli par nkojuma izpildi uzdodu novada teritorialas planoSanas speci[listei Dzidrai
NartiSai.

Jekabpils novada pa5valdibas izpilddirektors t. -.'"f,Eubati45

. it' 
"' -)"u'"'

\_/
IVartiia 28698128
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2. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN  

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM 
 
 

Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu: 

 Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv (05.04.2018.) 

 Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” (13.04.2018.) 

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

 
 
Paziņojums par aptauju un darba grupām: 

 Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv (21.05.2018. un 07.06.2018.) 

 Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” (21.05.2018. un 21.06.2018.) 
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Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu | Jēkabpils novada pašvaldība

http://jekabpilsnovads.lv/?p=17613[17.05.2018 16:55:30]

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādes uzsākšanu

APRIL 05, 2018  

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par

Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes

uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts Programmas izstrādes darba

uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek

izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

1. veikt “Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. -2018.gadam”

izvērtējumu, sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem rezultātiem un

priekšlikumus iekļaušanai “Jēkabpils novada attīstības programmā 2019.- 2025.gadam”;

2. noteikt pasākumu un aktivitāšu kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanai;

3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jēkabpils novada

teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas

Jēkabpils novads;

4 ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jēkabpils novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un

sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības

plānošanas procesā” noteiktajam.

Sabiedrības, interešu grupu un institūciju iesaistīšana un procesa koordinēšana:

1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādes procesā.
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Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu | Jēkabpils novada pašvaldība

http://jekabpilsnovads.lv/?p=17613[17.05.2018 16:55:30]

Atrodas: Lauksaimniekiem un uzņēmējiem

MEKLĒT

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Reģ.Nr. 90009116789
AS Swedbank HABALV22
LV51HABA0551034125251

Pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus

KLIENTU CENTRS RUBEŅOS
Jēkabpils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

2. Informēt sabiedrību par attīstības programmas izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumenta izstrādi saistītos materiālus,

nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem,

informāciju ievietojot Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā

„Ļaudis un Darbi” un TAPIS atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Organizēt un vadīt iedzīvotāju sanāksmes.

4. Organizēt aptaujas un grupu diskusijas ar sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības speciālistiem un struktūrvienību

pārstāvjiem, valsts institūciju speciālistiem, politiķiem u.c.

 

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018.gada 30.decembrim.

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā

“Attīstības plānošanas dokumenti”.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai attīstības programmas izstrādes procesā līdz 2018.g. 30.aprīlim Jēkabpils novada pašvaldībā,

Rīgas ielā 150 a, tālrunis 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv , norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi,

tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, tālr.

65220823; mob. tālr. 28698128; e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Ar lēmumu variet iepazīties šeit!

 Tālr: 65220730
E-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv
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2018. gada 13. aprīlis2 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Amatnieki gaidīti uz 
tirgošanos "Sēlija rotā" 
svētkos Neretā

Neretas novada pašvaldība aicina Jē-
kabpils novada amatniekus un mājražotājus 
pieteikt savu dalību ikgadējos Sēlijas tautas 
mākslas svētkos "Sēlija rotā", kas šī gada 2. jū-
nijā notiks Neretā.

Amatnieku tirgus svētku dienā sāksies 
plkst. 10.00 un darbosies visas dienas garumā. 
Vietas pietiks visiem, jo amatniekiem atvēlēts 
gan Neretas tirgus laukums, gan parks.

Par tirdzniecības vietu svētkos nav jāmak-
sā, un svētku rīkotāji nav noteikuši amatnie-
kiem nekādas specifi skas prasības, tādējādi 
dodot tirgošanās iespēju ikvienam interesen-
tam.

Dalību tirdziņā jāpiesaka pie Gunitas Gor-
bačovas, tālr.28347147, līdz š.g. 30. maijam.

A/c "Rūme" koordinatore 

D.Alužāne

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.mar-
tā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par Jēkabpils nova-
da attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir 
apstiprināts Programmas izstrādes darba uzde-
vums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības 
grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plā-
nošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu 
laika periodam.

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
1. veikt “Jēkabpils novada attīstības prog-

rammas 2012. -2018.gadam” izvērtējumu, 
sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem 
rezultātiem un priekšlikumus iekļaušanai “Jē-
kabpils novada attīstības programmā 2019.- 
2025.gadam”;

2. noteikt pasākumu un aktivitāšu kopumu, 
kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu rezultatī-
vo rādītāju sasniegšanai;

3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plāno-
šanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus, Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību 
spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, ar kurām robežojas Jēkabpils no-
vads;

4. ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jēkabpils 
novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos 
un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalī-
bu Attīstības programmas izstrādē, veicot iedzī-
votāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un 
sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009. gada 
25. augusta MK noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas proce-
sā” noteiktajam.

Sabiedrības, interešu grupu un institūciju 
iesaistīšana un procesa koordinēšana:

1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzda-
lību attīstības programmas izstrādes procesā.

2. Informēt sabiedrību par attīstības prog-
rammas izstrādes aktivitātēm, publicējot ar 
dokumenta izstrādi saistītos materiālus, nodro-
šinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu 
un komentāru saņemšanas iespējas uz intere-
sējošiem jautājumiem, informāciju ievietojot 
Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpilsno-
vads.lv Jēkabpils novada pašvaldības informatī-
vajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un TAPIS atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām.

3. Organizēt un vadīt iedzīvotāju sanāks-
mes.

4. Organizēt aptaujas un grupu diskusijas 
ar sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem, 
pašvaldības speciālistiem un struktūrvienību 
pārstāvjiem, valsts institūciju speciālistiem, po-

litiķiem u.c.
Attīstības programmas izstrāde ilgs 

līdz 2018. gada 30. decembrim.
Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības program-

mu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā “At-
tīstības plānošanas dokumenti”.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai attīstības 
programmas izstrādes procesā līdz 2018. gada 
30. aprīlim Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150 a, tālrunis 28698128, e-pasts: dzidra.
nartisa@jekabpilsnovads.lv , norādot kontakt-
informāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un 
e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Par programmas izstrādi atbildīgā perso-
na ir Jēkabpils novada pašvaldības teritoriā-
lās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, tālr. 
65220823; mob. tālr. 28698128; e-pasts: dzidra.
nartisa@jekabpilsnovads.lv

Dzidra Nartiša

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. 
gadam izstrādes uzsākšanu

Jēkabpils novada pašvaldība atkārtoti 
izsludina pieteikšanos uz Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzeja vadītāja amatu uz ne-
noteiktu laiku (darba vieta Zasā un Jēkabpils 
novada teritorijā). Šoreiz ar mainītām prasī-
bām.

Galvenās prasības pretendentam:
Ne zemāk kā vidējā profesionālā vai pir-

mā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
vadības, komunikāciju, kultūras, izglītības vai 
tūrisma jomā.

Vēlama pieredze muzeju/krājumu, pēt-
nieciskajā darbā.

Galvenie darba pienākumi saistīti ar mu-
zeja vadību un krājumu uzskaiti, ekskursiju 
vadīšanu, tūrisma informācijas koordinēšanu 
Jēkabpils novadā.

Maksimālā alga pirms nodokļiem ne ma-
zāk kā 561 EUR.

Pirms pieteikuma dokumentu iesnieg-
šanas pretendentiem vēlams iepazīties ar 
muzeja darbību, saskaņojot vizīti ar muzeja 

vadītāja p.i. Leldi Uzkuri pa tālruni 26011317.
Motivācijas vēstuli un CV iesūtīt līdz 

2018. gada 17. aprīlim (ieskaitot) uz e-pas-
tu: novads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt 
Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 
150a (1.stāvs 2.k abinēts), Jēkabpilī (Reģ.
Nr.90009116789).

Ir iespēja skatīt jautājumu par dzīvojamās 
platības piešķiršanu kā atbalstu speciālistam.

Kontaktinformācija – priekšsēdētājs (tāl-
runis 65220732, 29204384), izpilddirektors 
(tālrunis 65220733, 29126223).

Joprojām meklē Sēlijas prasmju muzeja vadītāju
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2018. gada 21. maijs2 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

27. maijā Rubeņos – parkā un brīvdabas 
estrādē notiks tradicionālais pasākums – ģi-
meņu festivāls. Aicinām izglītības iestāžu un 
kultūras namu bērnu un jauniešu kolektīvus 
piedalīties koncertā “Zem zilajām debesīm”. 
Gaidīti visi – gan individuāli, gan ģimenes. 
Darbosies spēļu ciems pašiem mazāka-
jiem apmeklētājiem, radošais ciems, sporta 

ciems. Būs iespēja vizināties zirga mugurā, 
darbosies pozitīvo sajūtu foto automāts un 
citi pārsteigumi. Koncertam savu dalību ko-
lektīviem pieteikt līdz 22. maijam.

Inta Tomāne,

Rubenes kultūras nama vadītāja-

koordinatore, mob.: 26478498

E-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

27. maijā ģimeņu festivāls Rubeņos

Aicinām iedzīvotājus 
iesaistīties novada attīstības 
programmas izstrādē, 
aizpildot aptaujas anketu un 
piedaloties darba grupās!

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi 
Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. 
- 2025. gadam izstrādi, pamatojoties uz Jēkab-
pils novada pašvaldības domes 2018. gada 29. 
marta lēmumu Nr.81 “Par Jēkabpils novada at-
tīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrā-
des uzsākšanu” (prot.  Nr.4, 19.punkts). 

Attīstības programmas izstrādei ir izveido-
tas 5 darba grupas:

1. Pašvaldības darba organizācijas, eko-
nomiskās attīstības un sadarbības jautājumu 
darba grupa;

2. Izglītības jautājumu darba grupa;
3. Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un 

sociālo jautājumu darba grupa;
4. Kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu 

darba grupa;
5. Infrastruktūras un komunālo pakalpo-

jumu attīstības, vides aizsardzības un dabas 
resursu izmantošanas darba grupa.

Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs un 
interesents aicināts piedalīties attīstības prog-
rammas izstrādē, piedaloties darba grupās un 
aizpildot aptaujas anketu.

 Informācija par darba grupām un aptau-
jas anketu pieejama novada mājas lapā www.
jekabpilsnovads.lv 

Teritoriālās plānošanas speciāliste 

Dz.Nartiša

Apstiprināta kārtība, 
kādā Jēkabpils novada 
pašvaldība piešķir atbalstu 
reliģiskajām organizācijām

Lai Jēkabpils novada pašvaldībā no-
teiktu vienotu pieeju un vienotas prasības 
finansiāla atbalsta piešķiršanai reliģiska-
jām organizācijām, pašvaldība izstrādā-
jusi iekšējo normatīvo aktu – noteikumus 
“Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldī-
ba piešķir atbalstu reliģiskajām organizā-
cijām”.

Noteikumi tika apstiprināti 2018. gada 
26. aprīļa domes sēdē, visiem klātesoša-
jiem deputātiem balsojot “PAR”. Ar tiem 
var iepazīties Jēkabpils novada mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, lapas augšā, sa-
daļā “Ziņas par pašvaldību” -> “Normatīvie 
akti un dokumenti” -> “Noteikumi”.

Šogad reliģiskās organizācijas, kas veic 
novada sakrālo celtņu apsaimniekošanu, 
var pieteikties atbalstam līdz 500 EUR ap-
mērā, aizpildot noteikumos norādīto ie-
snieguma veidlapu.

K.Sēlis

Neretas novada pašvaldība aicina Jē-
kabpils novada amatniekus un mājražotājus 
pieteikt savu dalību ikgadējos Sēlijas tautas 
mākslas svētkos “Sēlija rotā”, kas šī gada 2. jūni-
jā notiks Neretā.

Amatnieku tirgus svētku dienā sāksies 
plkst. 10.00 un darbosies visas dienas garumā. 
Vietas pietiks visiem, jo amatniekiem atvēlēts 
gan Neretas tirgus laukums, gan parks.

Par tirdzniecības vietu svētkos nav jāmak-

sā, un svētku rīkotāji nav noteikuši amatnie-
kiem nekādas specifi skas prasības, tādējādi do-
dot tirgošanās iespēju ikvienam interesentam.

Dalību tirdziņā jāpiesaka pie Gunitas Gor-
bačovas, tālr.28347147, līdz š.g. 30. maijam.

A/c “Rūme” koordinatore D.Alužāne

Amatnieki gaidīti uz tirgošanos 
“Sēlija rotā” svētkos Neretā

šanos 
etā

19



20



3. DOKUMENTI PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRU 
 

 
 Dabas  aizsardzības  pārvaldes  Latgales  reģionālās  administrācijas  elektroniski  parakstīts 

dokuments 16.05.2018. Nr.4.9/2447/2018‐N “Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”. 

 
 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes elektroniski parakstīts dokuments 

15.06.2018. Nr.2.5.‐07/1526 “Par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”. 

 
 Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas elektroniski parakstīts dokuments 16.05.2018. 

Nr.2.3.7‐1/13013/  “Par  viedokļa  sniegšanu  Jēkabpils  novada  attīstības  programmas  2019.‐
2025.gadam  īstenošanas  iespējamo  ietekmi  uz  vidi  un  cilvēka  veselību,  par  stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamību”. 
 

 Vides pārraudzības  valsts  biroja elektroniski parakstīts dokuments 20.07.2018.  lēmums Nr.4‐
02/42 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 
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LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 64605860, fakss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rēzeknē 

 
16.05.2018. Nr. 4.9/2447/2018-N 
uz 08.05.2018. Nr. JNP/2-23/18/512 

 
Jēkabpils novada pašvaldība 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202 
e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv  

 
Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu 

 
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) ir 

saņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības 08.05.2018. iesniegumu Nr. LUB/2.08/18/294, kurā 
lūgts sniegt viedokli par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Jēkabpils 
novada attīstības programmai 2019.-2025. gadam.  

Iesniegumam pievienota Jēkabpils novada pašvaldības 2018. gada 29. marta lēmuma 
Nr. 81 (prot. Nr. 4, 19. punkts) kopija, darba uzdevums un iesniegums par plānošanas 
dokumenta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2015. gadam izstrādes uzsākšanu. 

Iesniegumā pausts Jēkabpils novada pašvaldības viedoklis, ka nākamo 7 gadu periodā 
attīstības programmas rīcības un investīciju plānā tiks iekļauti dažādu infrastruktūras objektu 
pārbūves un atjaunošanas pasākumi, kas sekmēs pakalpojumu pieejamības un vides kvalitātes 
uzlabošanu, t. sk. paredzēti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai, siltumapgādes, 
ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības attīstības projekti, atpūtas vietu un apdzīvoto vietu 
labiekārtošana, sasniedzamības uzlabošana, galvenokārt šos pasākumus ir paredzēts realizēt 
apdzīvotās vietās, kā arī atsevišķi pasākumi var uzlabot vides kvalitāti, paredzot finansējumu 
infrastruktūras uzlabošanai publiskā ārtelpā, līdz ar to nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi 
stratēģisko novērtējumu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – Noteikumi) 5. punktu, 
plānošanas dokumenta izstrādātājs pirms plānošanas dokumenta izstrādes konsultējas ar 
Noteikumos minētajām valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Pārvalde norāda, ka attīstības programmas izstrādē jāņem vērā īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju individuālie, kā arī vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas 
nepieļauj teritoriju attīstības plānošanas dokumentos paredzēt darbības, kurām varētu būt 
negatīva ietekme uz dabas vērtībām.  

Informējam, ka šobrīd Pārvalde realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu 
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”, kura ietvaros no 2017. līdz 2019. gadam tiks 
veikta dabas vērtību apzināšana visā Latvijas teritorijā. 

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un 
Pārvaldes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz ar Ministru kabineta 2004. gada 23. 
marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
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5. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības 
pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, Pārvalde savas kompetences ietvaros pauž viedokli, 
ka Jēkabpils novada attīstības programmai 2019.-2025. gadam nav prognozējama negatīva 
ietekme uz teritorijā esošajām dabas vērtībām un ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu var 
nepiemērot. Vienlaikus Pārvalde norāda, ka pilnīgāku viedokli par minēto plānošanas 
dokumentu būs iespējams sniegt pēc tā izstrādes.  

 
 
Latgales reģionālās administrācijas direktore                                                       A. Zeize 
 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
Karpovičs 26563369 
andris.karpovics@daba.gov.lv  
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DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpilī 

  
15.06.2018. Nr. 2.5.-07/1526 

Uz 08.05.2018. Nr. JNP/2-23/18/215 

 

Jēkabpils novada pašvaldībai 

vpa@jekabpils.lv 

 

 

Par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību 

 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD 

Daugavpils RVP) ir izskatījusi Jēkabpils novada pašvaldības   vēstuli ar lūgumu  sniegt viedokli  

par  stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Jēkabpils  novada attīstības 

programmai 2019.-2025.gadam. 

VVD Daugavpils RVP dara zināmu, ka saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 231.panta pirmās daļas prasībām, uzsākot tāda dokumenta sagatavošanu, kuram 

saskaņā ar  šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, tā izstrādātājs iesniedz  kompetentajai 

institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības  ielā 23, Rīgā)  rakstveida iesniegumu  

lēmuma pieņemšanai par ietekmes uz  vidi stratēģiskā novērtējuma veikšanu.  

VVD Daugavpils RVP vēlas atzīmēt, ka plānošanas stadijā ir grūti secināt, vai plānošanas 

dokumentam ir prognozējama ietekme uz vidi. Gadījumā, ja augstāk minētā plānošanas 

dokumenta  izstrādei tiks piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad Jēkabpils 

novada pašvaldībai  VVD Daugavpils RVP ir jāiesniedz vides pārskata projekts, saskaņā ar  MK 

23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums” 14. p. prasībām. 
 

 

Direktore                                                              I. Lobanoka 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Gaiduka 65422466 

sandra.gaiduka@daugavpils.vvd.gov.lv 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rīgā 

20.07.2018 

     Lēmums Nr. 4-02/42 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  
nepiemērošanu 

Adresāts: 
 
Jēkabpils novada dome, adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202; 
e – pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 
  
Plānošanas dokumenta nosaukums: 

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.–2025.gadam (turpmāk - Attīstības programma). 
 
Izvērtētā dokumentācija: 

Jēkabpils novada domes (turpmāk arī Izstrādātāja) 2018.gada 10.jūlija vēstule Nr. JNP/2-
23/18/727 “Par iesnieguma nosūtīšanu”, iesniegums „Par plānošanas dokumenta Jēkabpils 
novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk - Iesniegums), 
Jēkabpils novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmums Nr.81 (sēdes protokols Nr.4, 
19.punkts) “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes 
uzsākšanu”, Darba uzdevums “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 
izstrādei” (turpmāk – Darba uzdevums), Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides 
pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) vēstule Nr.2.5.-07/1526 “Par stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamību”, Veselības inspekcijas 2018.gada 16.maija vēstule Nr.2.3.7-
1/13013 “Par viedokļa sniegšanu Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību” un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas (turpmāk – 
DAP administrācija) 2018.gada 16.maija vēstule Nr.4.9/2447/2018-N “Par ietekmes uz vidi 
stratēģisko novērtējumu”. 
 
Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 
 
Attīstības programmai nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
(turpmāk - Stratēģiskais novērtējums), jo Jēkabpils novada attīstības programmā 2019.–
2025.gadam tiks noteikti novada administratīvās teritorijas attīstības vidēja termiņa stratēģiskie 
uzstādījumi un rīcību kopums, finanšu resursi un atbildīgie izpildītāji. Attīstības programmas 
Rīcības un investīciju plānos tiks iekļauti dažādu infrastruktūras objektu pārbūves un 
atjaunošanas pasākumi, kas sekmēs pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu, t.sk. 
paredzot pasākumus atpūtas vietu un apdzīvoto vietu labiekārtošanai, energoefektivitātes 
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uzlabošanai, kā arī siltumapgādes, ūdenssaimniecības u.c. projektu realizāciju, kas kopumā var 
uzlabot vides kvalitāti. Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam (turpmāk – 
Teritorijas plānojums) ir veikts Stratēģiskais novērtējums. 

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk - Likums) 23.1panta (1) daļa paredz, 
ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt 
būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), 
tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk 
arī Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs 
konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā 
pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai 
iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.3panta 1.punkts noteic, ka 
Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir 
nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2018. gada 10.jūlijā Birojā saņemta Jēkabpils novada domes 2018.gada 10.jūlija vēstule Nr. 
JNP/2-23/18/727 “Par iesnieguma nosūtīšanu” un iesniegums „Par plānošanas dokumenta 
Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru 
pašvaldība informē, ka ir uzsākta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.–2025.gadam 
izstrāde. Atbilstoši Iesniegumam un Lēmumam:  
2.1. Attīstības programma tiek izstrādāta atbilstoši Jēkabpils novada ilgtspējīgās attīstības 

stratēģijā 2013.-2030.gadam  (turpmāk - Ilgtspējīga attīstības stratēģija) noteiktajiem 
stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm, Teritorijas plānojumam, Latvijas 
Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020.gadam, kā arī Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, ņemot vērā kaimiņu pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus; 

2.2. Attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, 
apzinot un novērtējot novada pašvaldības rīcībā esošos resursus, mērķtiecīgi plānojot 
rīcības un investīcijas, kā arī sekmējot investīciju piesaisti un novada atpazīstamību; 

2.3. Izstrādātāja Iesniegumā norādījusi: “Uzsākot izstrādāt Jēkabpils novada Attīstības 
programmu, pašvaldībai grūti prognozēt paredzētās darbības, kas atbilst likumā “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.un 2.pielikumā paredzētām darbībām.” Atbilstoši 
Iesniegumā norādītajam Attīstības programma vairāk tiks vērsta uz pašvaldības noteikto 
(arī pastarpināto) funkciju nodrošinājuma kvalitātes un pieejamības raksturojumu un 
analīzi turpmākai šo resursu attīstībai, kā arī uz pašvaldības sadarbību ar esošajiem 
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentu izstrādi. Attīstības 
programma netiks vērsta uz pašvaldības teritorijas attīstības izmantošanu jeb funkcionālo 
zonējumu noteikšanu, bet gan uz novada teritorijas attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem 
kvalitatīvu dzīves vidi un pakalpojumus, uzlabojot pašvaldības pārvaldību un sekmējot 
uzņēmējdarbības attīstību. Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ņemti vērā arī spēkā 
esošie novada ilgtermiņa uzstādījumi, kas noteikti novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultāti, lai pašvaldība veicinātu labvēlīgu dzīves 
vidi iedzīvotājiem; 

2.4. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo 
informāciju Jēkabpils novadā atrodas šādas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
(Natura 2000) teritorijas: dabas parks “Dvietes paliene” un dabas liegumi “Ābeļi”, 
“Dimantu mežs”, “Eglone”, “Kaušņu purvs”, “Klaucānu un Priekulānu ezers”, 
“Nomavas purvs”, “Saltais purvs”, “Spuļģu purvs” un “Tīreļu purvs”. Dabas parka 
“Dvietes paliene” aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 
2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 “Dabas parka “Dvietes paliene” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, savukārt dabas lieguma “Ābeļi” aizsardzības 
un izmantošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi 
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Nr.369 “Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
un dabas lieguma “Eglone” attiecīgi - Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra 
noteikumi Nr.652 “Dabas lieguma “Eglone” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”. Pārējo dabas liegumu aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē  
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas aizsardzības plāni 
ir izstrādāti dabas parkam “Dvietes paliene” un dabas liegumiem “Ābeļi”, “Eglone”, 
“Klaucānu un Priekulānu ezers” un “Nomavas purvs”. Atbilstoši Iesniegumā sniegtajai 
informācijai ar Attīstības programmu netiks paredzētas Natura 2000 teritorijās un tām 
piegulošajās teritorijās tādas darbības jeb pasākumi, kas būtu pretrunā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

3. Jēkabpils novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmuma Nr.81 (sēdes protokols Nr.4, 
19.punkts) “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes 
uzsākšanu” Darba uzdevumā, izstrādājot Attīstības programmu, ir noteikti šādi izstrādes 
uzdevumi: 
3.1. veikt “Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam” izvērtējumu, 

sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem rezultātiem un priekšlikumus iekļaušanai 
“Jēkabpils novada attīstības programmā 2019.-2025.gadam”, 

3.2. noteikt pasākumu un aktivitāšu kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 
rezultatīvo rādītāju sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi, ņemta 
vērā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma iespējas, 

3.3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus, Jēkabpils novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību 
spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jēkabpils 
novads, 

3.4. izstrādājot Attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jēkabpils 
novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus, 

3.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības programmas izstrādē, veicot 
iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs. 

4. Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļā noteiktajam ir veikusi 
konsultācijas par plānošanas dokumenta Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību ar VVD 
Daugavpils RVP, Veselības inspekciju un DAP administrāciju. Iesniegumam pievienotas: 

4.1.  VVD Daugavpils RVP vēstule Nr.2.5.-07/1526 “Par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību”, kurā VVD Daugavpils RVP atzīmējusi, ka plānošanas stadijā ir grūti 
secināt, vai plānošanas dokumentam ir prognozējama ietekme uz vidi, tādējādi 
nesniedzot viedokli par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību; 

4.2. Veselības inspekcijas 2018.gada 16.maija vēstule Nr.2.3.7-1/13013 “Par viedokļa 
sniegšanu Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam īstenošanas 
iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību”, kurā institūcija nesniedz viedokli par Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību, atzīmējot, ka Veselības inspekcijai nav informācijas par objektiem un 
darbībām, kuras noteiktas Likuma 1. un 2. pielikumā, savukārt plānošanas dokumenta 
izstrādē institūcija rekomendē īpašu uzmanību pievērst jautājumiem, kam ir būtiska 
ietekme uz vidi un cilvēku veselību: pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, 
virszemes un pazemes ūdensobjektu apsaimniekošanai un kvalitātei, objektu 
pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, trokšņa 
piesārņojumam un prettrokšņa pasākumiem, virszemes ekoloģiskajai situācijai; 
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4.3. DAP administrācijas 2018.gada 16.maija vēstule Nr.4.9/2447/2018-N “Par ietekmes uz 
vidi stratēģisko novērtējumu”, .kurā DAP administrācija savas kompetences ietvaros 
sniedz viedokli, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam 
nav nepieciešams, jo attīstības programmas izstrādē jāņem vērā īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju individuālie, kā arī vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas 
nepieļauj teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt 
negatīva ietekme uz dabas vērtībām. 

5. Attīstības programma nav ietverta to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” (turpmāk - MK Noteikumi Nr.157) 2.punktu Stratēģiskais 
novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi no plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz 
ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību izriet no vērtējuma par 
sagaidāmās ietekmes būtiskumu. Novērtējis ar Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju, 
kā arī vadoties no Likuma 23.2 pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētā 
Attīstības programma atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums 
nav nepieciešams:  
5.1. Likuma 23.2 pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, ņem vērā 

plānošanas dokumenta būtību (23.2 panta (1.punkts), tostarp un to, cik lielā mērā tajā tiek 
ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu realizācijai, ievērojot vietas 
izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu, kā arī to, cik lielā 
mērā dokuments ietekmē citus plānošanas dokumentus atšķirīgos plānošanas līmeņos, 
pastiprina vai rada vides problēmas (23.2 panta 1.punkta a), b), c), d) apakšpunkts). 
Tāpat Likuma 23.2 pants 2)punktā noteic, ka jāņem vērā iespējamai ietekmei pakļautās 
teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs, - ilgums, summārās ietekmes, pārrobežu 
ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt Likuma 23.2 panta 3) un 4)punkts paredz, ka jāņem 
vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, tostarp ietekmi uz aizsargājamām dabas un 
kultūras vērtībām, vides resursiem; 

5.2. šādā kontekstā Birojs secina, ka Attīstības programma ir paredzēta izstrādāt kā jauns 
plānošanas dokuments ar mērķi definēt vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu, 
lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus un vīziju. 
Attīstības programma ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība un tās 
realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem pašvaldības 
plānošanas dokumentiem. Attīstības programma tiek izstrādāta, ņemot vērā Jēkabpils 
novada ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam un Jēkabpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2025.gadam, kam atbilstoši ir veikts Stratēģiskais novērtējums; 

5.3. plānošanas dokuments, izstrādājot to atbilstoši Jēkabpils novada ilgtspējīgai attīstības 
stratēģijai 2013.-2030.gadam un Jēkabpils novada teritorijas plānojumam 2013.-
2025.gadam, nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām 
salīdzinājumā ar iepriekš plānoto; 

5.4. DAP administrācijas vērtējumā plānošanas dokumentam ietekme uz īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem 
biotopiem tā īstenošanas periodā vērtējama kā nebūtiska, jo attīstības programmas 
izstrādē jāņem vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie, kā arī vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas nepieļauj teritoriju attīstības plānojuma 
dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva ietekme uz dabas vērtībām; 

5.5. no Iesnieguma neizriet, ka Attīstības programmas izstrādes mērķis būtu ieplānot Likuma 
1. un 2.pielikuma darbības. Līdz ar to netiek plānoti projekti, kam var būt nozīmīgs gaisa 
piesārņojuma, trokšņa vai citu nozīmīgu ietekmju potenciāls. Ja tomēr plānošanas 
dokumenta izstrādes gaitā tiek identificētas/plānotas jaunas darbības, kas saistītas ar 
Likuma 1. un 2.pielikumā iekļauto darbību īstenošanu vai ar iespējamu būtisku ietekmi 
uz vidi vai dabas vērtībām, pašvaldībai atkārtoti jākonsultējas ar VVD Daugavpils RVP 
un arī DAP administrāciju, ja darbības tiktu plānotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
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vai to tiešā tuvumā, par nosacījumiem un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepieciešamību; 

5.6. plānošanas dokumenta īstenošana nav saistīta ar papildus būtisku negatīvu ietekmi uz 
vidi pie nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Attīstības programmu, tiks ievēroti 
publiskās apspriešanas laikā saņemtās institūciju atzinumu rekomendācijas un spēkā 
esošie normatīvie akti; 

5.7. vadoties no pašlaik pieejamās informācijas, plānošanas dokumentam stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nebūtu lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos 
Biroja secinājumus, to savas kompetences ietvaros neprasa VVD Daugavpils RVP, 
Veselības inspekcija un DAP administrācija, to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti 
un tās nepieciešamība neizriet no Likuma 23.2panta stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamības kritēriju noteiktajiem nosacījumiem. 

6. Līdz ar to Birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar Likuma 23.2 

panta 1), 2), 3) un 4)punkta nosacījumiem, konstatē, ka Jēkabpils novada attīstības 
programmai 2019.-2025.gadam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams. 

 
Piemērotās tiesību normas: 
   

 Aizsargjoslu likums; 
 Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants;  
 Likums “Sugu un biotopu aizsardzības likums”; 
 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
 Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
 Ministru Kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 “Noteikumi par dabas 

liegumiem“; 
 Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts; 
 Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 “Dabas parka “Dvietes 

paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
 Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.369 “Dabas lieguma “Ābeļi” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
 Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
 Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

 Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr.652 “Dabas lieguma “Eglone” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  
 

Vides pārraudzības valsts birojs saskaņā ar Likuma 23.3pantā noteikto izvērtēja Jēkabpils novada 
domes 2018.gada 10.jūlija vēstuli Nr. JNP/2-23/18/727 “Par iesnieguma nosūtīšanu”, 
iesniegumu „Par plānošanas dokumenta Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-
2025.gadam izstrādes uzsākšanu” un tam pievienoto dokumentāciju par Attīstības programmas 
izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un Likuma 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un 
lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs atbilstoši Likuma 23.3 panta 1)punktam 
secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama tik būtiska negatīva ietekme uz vidi, 
lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu. 
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Lēmums: 
 

 Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Jēkabpils novada 
attīstības programmai 2019.–2025.gadam.                 

  
 
 
 Biroja direktora p.i.  (paraksts*)     I.Kramzaka 
 
 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko 
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Aptauja "JĒKABPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA JĒKABPILS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM IZSTRĀDEI"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 89

Rezultātu kopsavilkums:

1. Jūsu dzimums:

sieviete 65 73%

vīrietis 24 27%

Iesniegto atbilžu summa 89

2. Norādiet savu vecumu:

līdz 18 2 2.2%

18 - 25 7 7.9%

26 - 45 19 21.3%

46 - 62 51 57.3%

63 un vairāk 10 11.2%

Iesniegto atbilžu summa 89

3. Jūsu izglītība:

pamatizglītība 6 6.7%

vispārējā vidējā izglītība 5 5.6%

profesionāli tehniskā, vidējā
speciālā izglītība

25 28.1%

augstākā izglītība 48 53.9%

mācos 2 2.2%

studēju 3 3.4%

Iesniegto atbilžu summa 89

4. Jūsu dzīvesvieta:

Ābeļu pagasts 4 4.5%

Dignājas pagasts 17 19.1%

Dunavas pagasts 13 14.6%

Leimaņu pagasts 7 7.9%

Kalna pagasts 10 11.2%

Rubenes pagasts 18 20.2%

Zasas pagasts 12 13.5%

Jēkabpils 6 6.7%

citur (lūdzu, norādiet kur) 2 2.2%

Iesniegto atbilžu summa 89

Citas atbildes:

Salas pag.

citur
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5. Jūsu nodarbošanās: (vairākas atbildes iespējamas)

uzņēmējs, pašnodarbinātais 8 8.5%

algots darbinieks 63 67%

bērnu kopšanas atvaļinājumā 1 1.1%

bezdarbnieks 1 1.1%

skolēns, students 5 5.3%

mājsaimniece, atbildīgais par
mājsaimniecību

7 7.4%

pensijā 7 7.4%

cits variants (lūdzu, miniet kāds): 2 2.1%

Iesniegto atbilžu summa 94

Citas atbildes:

Strādājošs students

cits variants

6. Jūsu darba / mācību vieta atrodas:

Jēkabpils novadā 61 68.5%

Salas novadā 2 2.2%

Viesītes novadā 1 1.1%

Aknīstes novadā 1 1.1%

Ilūkstes novadā 0 0%

Jēkabpils pilsētā 7 7.9%

nestrādāju / nemācos 9 10.1%

cits variants (lūdzu, miniet kāds) 8 9%

Iesniegto atbilžu summa 89

Citas atbildes:

Rīgā pamatdarbs, brīvdienās - privātā saimniecība

ķekava

Daugavpils pilsētā

Darba vieta Jēkabpils novadā, mācību vieta- Rīgā

Riga

RĪGA

cits variants

plašajā Latvijā

7. Cik ilgi dzīvojat Jēkabpils novadā?

līdz 5 gadiem 4 4.5%

6 - 10 gadus 5 5.6%

11 un vairāk gadus 74 83.1%

nedzīvoju Jēkabpils novadā 6 6.7%

Iesniegto atbilžu summa 89

8. Kāda veida mājoklī dzīvojat?

dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā 36 40.4%

privātmājā 53 59.6%

Iesniegto atbilžu summa 89

9. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
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nē 71 80.7%

jā, Jēkabpils novada robežās 6 6.8%

jā, ārpus Jēkabpils novada
robežām Latvijā

10 11.4%

jā, ārpus Latvijas 1 1.1%

Iesniegto atbilžu summa 88

10. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par Jēkabpils novada pašvaldības darbību? (vairākas atbildes iespējamas)

vietnē www.jekabpilsnovads.lv 66 37.7%

informatīvajā izdevumā “Ļaudis
un Darbi”

41 23.4%

sociālajos medijos (Twitter,
Facebook)

20 11.4%

no paziņām, draugiem, ģimenes
locekļiem

27 15.4%

klātienē novada pašvaldībā
(personīgi vai no informācijas
stenda)

15 8.6%

citur (lūdzu, miniet kur): 6 3.4%

Iesniegto atbilžu summa 175

Citas atbildes:

Portālā Draugiem.lv.sekojot Jēkabpils novada ziņām.

Tā kā esmu pašvaldības darbinieks, tad esmu informēta par iestādes darbību

Brīvā Daugava

laikraksts "Brīvā Daugava"

SIA "Sprīdītis A"

veikalā

11. Lūdzu, nosauciet trīs, jūsuprāt, nozīmīgākos projektus, kas  īstenoti Jēkabpils novadā. (atbilde uz jautājumu
nav obligāta)

1) Amatniecības centra "RŪME" izveide;
  
 Novērošanas sistēmas uzstādīšana Zasā;
  
 Autoceļa Vidsala - Spuldzenieki rekonstrukcija.
2) LAUKU CEĻU SAKĀRTOŠANA.
3) “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”
  
  “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jēkabpils novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos”
4) tribīnes Ābeļos
  
 video novērošana
5) 1
  
 2
  
 3
6) Izgāztuvju rekultivācijas projekti
  
 Pašvaldības ceļu pārbūves projekti
  
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekts pašvaldības ēkās
7) 1.Interneta pieejas punktu attīstība novadā.
  
 2. Sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivācija Jēkabpils novada pagastos.
8) 1.Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana
  
 2.Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā
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 3.Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā
9) Velo un gājēju celiņa izveide Rubeņu ciemā,
10) Nekas tāds īpašs nenāk prātā.
11) Rūme, Zasas vidusskolas internāta remonts,
12) Grants ceļu pārbūve pagastos,
  
 ielu apgaismojums ciematos,
  
 Tadenavas muzeja kompleksa pārbūve/restaurācija
13) 1) Ūdenssaimniecību projekti
  
 2)Ceļu rekonstrukcijas projekti
14) Iekārtotas "Mežvijas".
  
 Sakārtotas skolas.
  
 Iekārtotai veloceliņi un apgaismojums ciematos.
15) Ceļu remonti
  
 Siltināšanas projekti
  
 Apgaismojumu izbuve
16) Ceļu remonts
17) Ūdenssaimniecības attīstības projekti.
  
 LAD ceļu projekti.
18) Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana 
  
 "Rūme" Zasā
  
 Rubeņu centra sakārtošanas projekti
19) 1. Ciematu centru sakopšana,piem., Vandānos
  
 2.Skolu infrastruktūras uzlabošana
  
 3.Raiņa muzeja renovācija
20) Ceļu sakārtošana;
  
 Atpūtas vietas pie Eglainītes izveidošana;
  
 Ūdenssaimniecības projekti;
21) Gribētos redzēt ilgtermiņa un iedzīvotāju ikdienu uzlabojošus projektus. Mazos un maznozīmīgos nevēlos
minēt.
22) 1.Raiņa muzeja Tadenava atjaunošana
  
 2.biedrības "Dzīvības koks " Dignājas muižas atjaunošana
  
 3.ceļa posma Jēkabpils - Dunava divpusējā apstrāde
23) cela remonts posms no lasiem lidz klubam, ievas jases aktivitates ar zirgiem un bernu nometnem, ka ari
jasanas scensibas, ari citas sporta sacensibas
24) 1. Ceļi
  
 2. Video kameras pagasta centros.
  
 3. J.Akuratera taka
25) 1)Sporta zāle un sporta laukums Ābeļu pamatskolā;
  
 2)Tautas nama-kult.kluba atjaunošana Dūņeniekos;
  
 3)Brīvdabas estrāde Ābeļu pamatskolā;
  
 4)Ābeļu muzejs.
26) Tā kā dzīvoju Dunavas pagastā, tad loģiski, ka svarīgāki man šķiet projekti, kas realizēti Dunavā, kā arī tie,
kas ietekmējuši mani. Varbūt citos pagastos realizēts kas tikpat un vairāk svarīgs, taču par katru projektu neesmu
interesējusies.
  
 1.Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru
  
 2.Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā
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 3.Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā
27) bebru mikrorajona renovācija, pasta ielas remonts,toposais tieslietu nams
28) 1. Pagastu centru apgaismojums.
  
 2. Par aktīvu dzīvesveidu un veselīgu uzturu.
  
 3. Izglītojošie un sociālās jomas projekti.
29) NVO realizētie projekti.
  
 Sorosa fonda projekti skolai.
  
 Pagasta centra apgaismošana.
30) ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti, ceļu rekonstrukcijas  projekti,
  
 labiekartošanas darbi pie Rubenes kultūras nama.
31) Mežgale, Lapene
32) 1. Ūdenssaimniecības projekts.
33) 1. Kalna pagasta K/N rekonstrukcija.
  
 2. Aleksandra Grīna literārā mantojuma saglabāšana.
  
 3. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā.
34) 1. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  
 2. Jāņa Akuratera daiļrades taka.
  
 3. Labiekārtošanas darbi pie Rubenes KN.
35) Nemāku teikt.
36) 1. Kalna pagasta K/N rekonstrukcija.
  
 2. APSD Jēkabpils nov.
  
 3. A. Grīna literārā mantojuma saglabāšana.
37) Neinteresējos.
38) 1. Lepojos ar Leimaņu pagasta "Mežvijas" mājas ārtelpas labiekārtošanu.
  
 2. Pozitīvi ir projekti par ceļu pārbūvi, tai skaitā Leimaņu pagastā.
39) 1. Kanalizācijas pārbūve Vidsalā.
  
 2. Ceļa sakārtošana uz Spuldzeniekiem.
  
 3. Apkārtnes labiekārtošana.
40) 1. Kanalizācijas sakārtošana.
  
 2. Ceļu remonti.
  
 3. Ambulances atremontēšana.
41) 1. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpil. p.
  
 2. Jēkabpils nov. dabas vērtību - dižkoku - saglabāšana un sab. izglītošana.
  
 3. Jauniešu projekti karjeras izglītošanai.
42) 1. Raiņa muzejs Tadenavā.
  
 2. Dignājas pamatskolas tējas namiņš.
  
 3. Trenažieri pie Dignājas pamatskolas.
43) 1. Ūdens sistēmas un kanalizācijas sakārtošana.
  
 2. Ciematu izgaismošana.
  
 3. Kultūras objektu sakārtošana, ceļu sakārtošana.
  
 4. Kvalitātes uzlabošana "Mežviju" pansionātā.
44) Biedrība "Cirkuži"- tējas namiņš, sajūtu taka un meža kaķis.
45) 1. Dignājas pagasta "Veselības taka".
  
 2. Sudrabkalnā skaista "Lapene".
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46) 1. Leimaņos "Latvju zīmju parks"
  
 2. Autotrase "Pilskalni"
  
 3. Dignājas pagasta "Veselības taka"
47) 1. Ielu apgaismojums.
  
 2. Pārbūves darbi pašvaldības ceļiem.
  
 3. Tūrisma objektu sakārtošana.
48) 1. Ūdenssaimniecības projekts.
  
 2. Ceļu projekts.
  
 3. LAD Projekti.
49) 1. Ielu apgaismojums Vandānu ciematā.
  
 2. Ceļu sakārtošana Jēkabpils - Ilūkste posmā.
50) 1. Viss nozīmīgs, kas ir saistīts ar ceļu sakārtošanu.
51) Ceļu infrastruktūra - jāturpina.
52) 1. Ūdensprojekts.
  
 2. Ceļu projekts.
53) 1. Ceļu projekti.
  
 2. Ūdenssaimniecības projekti.
54) 1. Ceļu projekti.
  
 2. Ūdens saimniecība.
55) 1. Biedrības "Cirkuži" projekts Vandānu centra labiekārtošanā.
  
 2. Biedrības "Cirkuži" projekts "Mazais meža kaķis", "Cirkužu taka".
56) 1. Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana "Mežvijās".
  
 2. Pagastu ceļu pārbūves.
  
 3. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas, apgaismojums.
57) Ceļu projekti.
  
 Ūdenssaimniecības projekti.
  
 Uzsāktais meliorācijas projekts.
58) 1. Ceļa izbūve posmā Ābeļi-Dignāja.
  
 2. Zasas un Ābeļu skolu sporta zāļu izveide.
  
 3. Amatniecības centra "Rūme" izveide.

12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jēkabpils novadā:

Sabiedriskā transporta maršruti

APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK APMIERINA 25 28.1%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 11 12.4%

NEAPMIERINA 9 10.1%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 23 25.8%

Sabiedriskā transporta reisu skaits

APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 20 22.5%

NEAPMIERINA 13 14.6%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 24 27%
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Centralizētas siltumapgādes pakalpojums

APMIERINA 11 12.4%

DRĪZĀK APMIERINA 12 13.5%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 1 1.1%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 63 70.8%

Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums

APMIERINA 29 32.6%

DRĪZĀK APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 5 5.6%

NEAPMIERINA 1 1.1%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 38 42.7%

Centralizētas kanalizācijas pakalpojums

APMIERINA 28 31.5%

DRĪZĀK APMIERINA 19 21.3%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 0 0%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 40 44.9%

Vides pieejamības nodrošināšana pie publiskām ēkām un publiskajā ārtelpā

APMIERINA 29 32.6%

DRĪZĀK APMIERINA 37 41.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 1 1.1%

NEAPMIERINA 3 3.4%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 19 21.3%

Pašvaldības  izglītības iestāžu pirmskolas grupu sniegtais pakalpojums

APMIERINA 28 31.5%

DRĪZĀK APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 7 7.9%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 36 40.4%

Pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pakalpojums

APMIERINA 27 30.3%

DRĪZĀK APMIERINA 24 27%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 6 6.7%

NEAPMIERINA 1 1.1%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 31 34.8%

Interešu izglītības pakalpojumi bērniem un jauniešiem, piemēram, dejošanas, sporta u.c. nodarbības

APMIERINA 26 29.2%

DRĪZĀK APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 9 10.1%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 29 32.6%
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Interešu izglītības pakalpojumi pieaugušajiem, piemēram, dejošanas, sporta u.c. nodarbības

APMIERINA 27 30.3%

DRĪZĀK APMIERINA 26 29.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 13 14.6%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 21 23.6%

Pieaugušo izglītības iespējas

APMIERINA 7 7.9%

DRĪZĀK APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 25 28.1%

NEAPMIERINA 10 11.2%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 31 34.8%

Izglītības pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām

APMIERINA 9 10.1%

DRĪZĀK APMIERINA 5 5.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 11 12.4%

NEAPMIERINA 3 3.4%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 61 68.5%

Skolēnu pārvadājumu transports un maršruti

APMIERINA 34 38.2%

DRĪZĀK APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 3 3.4%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 27 30.3%

Kultūras pasākumu pieejamība

APMIERINA 33 37.1%

DRĪZĀK APMIERINA 38 42.7%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 7 7.9%

NEAPMIERINA 3 3.4%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 8 9%

Sporta pasākumi bērniem un jauniešiem

APMIERINA 27 30.3%

DRĪZĀK APMIERINA 26 29.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 6 6.7%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 26 29.2%

Sporta pasākumi pieaugušajiem

APMIERINA 24 27%

DRĪZĀK APMIERINA 32 36%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 8 9%

NEAPMIERINA 1 1.1%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 24 27%
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Aktīvās atpūtas iespējas

APMIERINA 18 20.2%

DRĪZĀK APMIERINA 34 38.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 14 15.7%

NEAPMIERINA 6 6.7%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 17 19.1%

Veselības aprūpes pakalpojumi

APMIERINA 19 21.3%

DRĪZĀK APMIERINA 32 36%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 21 23.6%

NEAPMIERINA 5 5.6%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 12 13.5%

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

APMIERINA 22 24.7%

DRĪZĀK APMIERINA 27 30.3%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 8 9%

NEAPMIERINA 6 6.7%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 26 29.2%

Darba vietu pieejamība novada teritorijā

APMIERINA 5 5.6%

DRĪZĀK APMIERINA 10 11.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 26 29.2%

NEAPMIERINA 32 36%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 16 18%

Bibliotēkas

APMIERINA 50 56.2%

DRĪZĀK APMIERINA 22 24.7%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 2 2.2%

NEAPMIERINA 1 1.1%

NAV  VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 14 15.7%

13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jēkabpils novadā:

Pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupu sniegtie pakalpojumi

APMIERINA 22 24.7%

DRĪZĀK APMIERINA 15 16.9%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 4 4.5%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 46 51.7%

Pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pakalpojumi

APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK APMIERINA 24 27%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 7 7.9%
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NEAPMIERINA 0 0%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 37 41.6%

Skolēnu pārvadājumi

APMIERINA 36 40.4%

DRĪZĀK APMIERINA 14 15.7%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 4 4.5%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 33 37.1%

Interešu izglītības pakalpojumi bērniem un jauniešiem, piemēram, dejošanas, sporta u.c. nodarbības

APMIERINA 22 24.7%

DRĪZĀK APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 9 10.1%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 35 39.3%

Interešu izglītības pakalpojumi pieaugušajiem, piemēram, dejošanas, sporta u.c. nodarbības

APMIERINA 24 27%

DRĪZĀK APMIERINA 29 32.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 9 10.1%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 25 28.1%

Pieaugušo izglītības pakalpojumi

APMIERINA 8 9%

DRĪZĀK APMIERINA 20 22.5%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 16 18%

NEAPMIERINA 11 12.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 34 38.2%

Kultūras pasākumi

APMIERINA 31 34.8%

DRĪZĀK APMIERINA 33 37.1%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 14 15.7%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 7 7.9%

Bibliotēkas

APMIERINA 48 53.9%

DRĪZĀK APMIERINA 24 27%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 4 4.5%

NEAPMIERINA 1 1.1%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 12 13.5%

Sporta pasākumi

APMIERINA 28 31.5%

DRĪZĀK APMIERINA 30 33.7%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 4 4.5%

41



NEAPMIERINA 3 3.4%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 24 27%

Veselības aprūpes pakalpojumi

APMIERINA 26 29.2%

DRĪZĀK APMIERINA 32 36%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 20 22.5%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 7 7.9%

Sociālā palīdzība  un pakalpojumi

APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK APMIERINA 25 28.1%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 6 6.7%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 33 37.1%

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

APMIERINA 13 14.6%

DRĪZĀK APMIERINA 25 28.1%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 19 21.3%

NEAPMIERINA 16 18%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 16 18%

Sabiedriskā transporta pakalpojumi

APMIERINA 14 15.7%

DRĪZĀK APMIERINA 34 38.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 11 12.4%

NEAPMIERINA 6 6.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 24 27%

Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis

APMIERINA 2 2.2%

DRĪZĀK APMIERINA 10 11.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 23 25.8%

NEAPMIERINA 47 52.8%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 7 7.9%

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.

APMIERINA 6 6.7%

DRĪZĀK APMIERINA 26 29.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 17 19.1%

NEAPMIERINA 16 18%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 24 27%

Ielu apgaismojums

APMIERINA 20 22.5%

DRĪZĀK APMIERINA 32 36%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 8 9%
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NEAPMIERINA 9 10.1%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 20 22.5%

Vides sakoptība

APMIERINA 29 32.6%

DRĪZĀK APMIERINA 39 43.8%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 10 11.2%

NEAPMIERINA 5 5.6%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 6 6.7%

Siltumapgādes pakalpojumi

APMIERINA 9 10.1%

DRĪZĀK APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 2 2.2%

NEAPMIERINA 1 1.1%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 61 68.5%

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

APMIERINA 25 28.1%

DRĪZĀK APMIERINA 19 21.3%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 4 4.5%

NEAPMIERINA 2 2.2%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 39 43.8%

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

APMIERINA 28 31.5%

DRĪZĀK APMIERINA 34 38.2%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 9 10.1%

NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 14 15.7%

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi

APMIERINA 14 15.7%

DRĪZĀK APMIERINA 27 30.3%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 21 23.6%

NEAPMIERINA 6 6.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 21 23.6%

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi

APMIERINA 8 9%

DRĪZĀK APMIERINA 16 18%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 8 9%

NEAPMIERINA 6 6.7%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 51 57.3%

Jēkabpils novada pašvaldības pakalpojumi

APMIERINA 21 23.6%

DRĪZĀK APMIERINA 37 41.6%

DRĪZĀK NEAPMIERINA 10 11.2%
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NEAPMIERINA 4 4.5%

NAV VIEDOKĻA/ NEIZMANTOJU 17 19.1%

14. Ja 11. un 12. jautājumā atzīmējāt, ka kāda pakalpojuma/jomas PIEEJAMĪBA vai KVALITĀTE Jēkabpils novadā
Jūs NEAPMIERINA, lūdzu, īsi pamatojiet savu viedokli (kas konkrēti neapmierina, ko vajadzētu uzlabot) (lūdzu
ierakstiet): (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Neapmierina:
  
 Ģimenes ārsta pieejamība - pārāk noslogots grafiks. Nepieciešama vēl kāda ģimenes ārsta prakse Jēkabpils
novadā, jo savādāk šī tendence veicina cilvēku pārrakstīšanos pie ģimenes ārstiem Jēkabpilī.
  
 
  
 Idejas ko uzlabot citās jomās:
  
 
  
 Kultūras jomā - retākus, bet saturiski pārdomātākus un kvalitatīvākus kultūras pasākumus/projektus.
Nepieciešams ieguldīt līdzekļus apskaņošanas sistēmu uzlabošanā, šādā veidā piesaistot augstākas klases mūziķus
u.c., kas var veicināt pasākumu apmeklētību.
  
 Uzņēmējdarbība/jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā - organizēt apmācības/seminārus kopā ar ALTUM un LIAA par
aktuālajiem projektiem un jomām, kur var iesniegt projektu idejas (līdzīgus seminārus arī pieaugušajiem).
Piemēram, piešķirt telpas LLKC cilvēkiem, kuri varētu pasniegt lekcijas/seminārus tiem Jēkabpils novada
iedzīvotājiem, kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai uzlabot jau esošās saimniecības kvalitāti. Šobrīd, lai to
izdarītu ir jābrauc uz Ozolniekiem.
2) Jautājumu vienpusīga/divpusīga izlemšana Jēkabpils novada pašvaldībā, nekonsultējoties ar zinošiem
cilvēkiem konkrētā jomā.
3) Kultūras pasākumi bieži vien tiek rīkoti "ķeksīša" pēc.
4) Slikti ceļi un ielas Jēkabpils novadā nedod cilvēkiem iespēju droši un nebojājot transportlīdzekļus tikt līdz
darbavietām, skolām, pilsētām utt.
5) Neapmierina celu kvalitate, jo lielaka dala novada celu ir grants seguma; novada daudz graustu un nesakoptu
celmalu, pagaidam nekas ipass netiek darits, lai kaut ko mainitu.
6) Vajadzētu labiekārtot Rubeņu  parku, lai būtu patīkami tur atrasties.
  
 Ierīkot vairāk vietu jauniešu atpūtai.
7) Reģionālais ceļš P72. Tā ir attīstības dzīsla, ja nav ceļa, nav ne ražošanas , ne pakalpojumu, ne tirdzniecības,
ne tūrisma.
8) Vajadzētu ieviest jaunas aktīvās atpūtas iespējas
9) Censties rūpīgāk regulēt ceļu lietojumu šķīdoņa laika - uzlikt ierobežojošās zīmes jau ātrāk, varbūt paaicināt
ceļu policiju, lai paseko līdzi kas notiek dienas/nakts laikā kādā ceļu posmā, īpaši, ja saņemtas iedzīvotāju
sūdzības. Un ierobežojošajiem zīmēm vajadzētu būt ceļa posma abos galos. Piemēram, uz ceļa Leimaņi - Sējiņi
šķīdoņa periodā noderētu zīme par liegumu pārvietoties arī no Sējiņu puses, līdzko sākas pagasta ceļš, bet pirms
tam par ierobežojumu brīdinošo zīmi jau var uzlikt krustojumā mežā, lai smagajiem nav jāstumjas atpakaļ, un lai
brauc citur.
10) Nepieciešams uzlabot valsts ceļu stāvokli.
11) neapmierina ceļi, pašvaldības ceļu segums tiek sabojāts ar seguma nestspējai neatbilstošu tehniku, it sevišķi
izvedot kokmateriālus, arī lauksaimniecības lieljaudas tehnikai ceļi ir par švaku, bieži aizar grāvjus un noar ceļu
segumu, nav arī kontroles. Pašvaldībai vajadzētu piespiest salabot valsts ceļu P72 no Kaldabruņas līdz Zasai, kā to
izdarīja Ilūkstes novads, satiksmes intensitāte faktiski šajā posmā ir daudz lielāka nekā Bebrene- Ilūkste. LVC
nemaz intensitāti šajā posmā nav mērījuši, asfaltē ceļus, kur ar intensitāti nav nekāda sakara. Ja ceļa P72
stāvoklis netiek uzlabots, tad visi pasākumi, pakalpojumi visās jomās ir bezjēdzīgi, iedzīvotājiem problemātiski
saņemt pat neatliekamo palīdzību.
12) Kultūras pasākumi orientēti tikai uz vienu mērķgrupu - ballītes; pilnībā no pašvaldības kultūras jomas puses
tiek izolēti cilvēki ar citām gaidām no profesionālās kultūras.
  
 Pašvaldībā dominē maza mēroga un īstermiņa domāšana un plānošana.
13) Nav atbildīgā par sabiedrisko kārtību, ir pieņemti daudzi saistošie noteikumi, bet nav neviena , kas kontrolētu
to ievērošanu.
  
 Valsts ceļu stāvoklis neapmierina, nepieciešama galveno divu pašvaldības ceļu apstrāde ar divkāršo segumu.
  
 Lielākajos ciemos nav pietiekoši gājēju celiņu satiksmes drošībai.
14) Neapmierina ceļu stāvoklis- dzīvojam kā viduslaikos.  Un kad beidzot kāds sāks risināt jautājumu par firmas
"Ošukalns"  veikto  nekvalitatīvo divkāršo  segumu  ceļa posmā no Nagļu kapiem līdz Dūņeniekiem??? Kāpēc  firma
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neko nedara, lai likvidētu GADA  (!!)laikā  ieklātajā ceļa segumā radušās bedres un kāpēc pašvaldība neprasa
firmai nekādu atbildību par tik ļoti nekvalitatīvu  darbu??? neapmierina arī tas, kādā stāvoklī pēc meža izstrādes
darbiem  ( firma Ošukalns !!!!) atrodas teritorija pie Dignājas un Nagļu kapiem.
15) Ir mazs piedāvājums pieaugušo izglītībai
16) Ceļi
17) Ļaut pieejamību sporta zāles izmantošanu lielajiem pasākumiem
18) Ceļa Nr.72 posms Zasa - Kaldabruņa!!!
19) Namu apsaimniekošana. Daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļi ir ļoti sliktā stāvoklī.
20) Pavasaros un rudeņos ceļi ir praktiski neizbraucami. Gājēju celiņš ir sliktas kvalitātes (cauraugusi zāle,
bedres). Vasarā vēlētos, lai atkritumus izved biežāk.
21) Ceļu kvalitāte. Ceļi neizbraucami.
22) Ielu. Ceļu joma. Pavasarī grants ceļi nav izbraucami, asfalts drīz pēc uzklāšanas jau ir labojams.
  
 Interese par veciem vientuļiem cilvēkiem.
23) Pirmsskolas grupas. Pirmsskolai ir par maz telpu, bērnu ir pietiekoši daudz, bet telpu ir par maz. Arī
personālam jābūt atsaucīgākam, strādāt gribošam un varošam.
24) Sab. pakalpojumu reisu skaits - vajadzētu kādu reisu, lai no pilsētas var atbraukt pēc darba.
25) Namu apsaimniekošana. Netiek iztīrīti skursteņi daudz mājās, nomainītas bojātās vai pat jau neesošās
notekcaurules.
26) Par ceļu stāvokli laikam visiem ir zināms bez paskaidrojumiem, tāpat arī par sabiedrisko transportu. Iecirkņa
pilnvaroto neatceros, kad esmu redzējusi, mazgadīgie bandīti var darīt ko grib.
27) Kārtības nodrošināšanas pakalpojums. Ja vajag varu arī norādīt cilvēkus.
  
 Šeit atrodas tādi cilvķi, kas dara aplamas lietas.
28) Neapmierina sliktais pašvaldības ceļu stāvoklis.
29) Nepatīk, ka noņēma sestdienas autobusa reisu no rīta.
30) Reti notiek kultūras pasākumi.
31) Ceļu stāvoklis.
32) Sabiedriskā transporta ātrums neapmierina.
  
 Velosipēdistiem braukt pa grants ceļiem ir  bīstami.
  
 Dunavas apkaimē nezinu aktīvas atpūtas un tūrisma pakalpojumu sniedzējus.
33) Kultūras pakalpojums.
34) Ceļi.
35) Kultūras pasākumi uz vietas pagastā.
36) Gājēju celiņi - NAV.
  
 Namu apsaimniekošana - jāuzlabo.
37) Kultūras pakalpojums - kvalitāte un attieksme.
38) Ceļu kvalitāte ir drausmīga, vienīgie mēneši kad pa Jēkabpils novada teritoriju ir iespējams bez bažām
pārvietoties ir gada siltie, sausie mēneši. Uzlabot - var vienīgi atjaunojot mūsu ceļus un cerot uz asfalta vai
vismaz dubultās virsmas klājumu.
  
 Cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem ir vien pāris iestādes, kas ir pielāgotas invalīdu ratiņiem. 
  
 Nav gājēju celiņu, daudzos ciemos nav apgaismojuma.

15. Kādi pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst Jēkabpils novadā? (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)

1) Sakārtota, pa normālu ceļu piebraucama peldētava Kalna pagastā (Bancānu ez.)
2) Apsaimniekošanas pakalpojumu trūkst,jumti cauri,kāpņu telpas neremontētas utt.
3) TIRDZNIECĪBAS CENTRA jĒKABPILS SASNIEDZAMĪBA.
4) Jaunu darba vietu izveides programma personām ar invaliditāti.
5) Kvalitatīvu greidera pakalpojumu
6) Es domāju, ka pamatpakalpojumi iespēju robežās ir nodrošināti Jēkabpils novadā. Papildus iespējas un
pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt tuvākajās pilsētās - Jēkabpils, Daugavpils. Jēkabpils novadā, tāpat kā arī
citās nelielajās attālajās Latvijas pašvaldībās, trūkst darba vietu, līdz ar to samazinās iedzīvotāju skaits.
7) Izglītošanās iespējas pieaugušajiem.
8) Vēlētos vairākas vasaras nometnes bērniem.
9) Interešu izglītība bērniem pagastos uz vietas
10) Aktīvās atpūtas iespējas
11) - naktsmītnes/viesumājas, kas spēj uzņemt lielu cilvēku skaitu
  
 - Benzīntanks kaut kur novada vidienē (par šo var pat veikt atsevišķu pētījumu, lai pārliecinātu kādu uzņēmumu,
ka būs pieprasījums)
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 - pie daudziem tūrisma un vides objektiem joprojām nav nekādu informācijas vai paskaidrojošo zīmju
12) veselības un vingrošanas grupas speciālistu vadībā
  
 profesionālu mākslinieku koncerti, teātra izrādes
13) šašļiku cepšanas vietas, pie peldvietām ērti atpūtas krēsli
14) Atkritumu šķirošanas konteineri Kaldabruņā un Slatē.
  
 Ceļu sakārtošana, uzlabošana Rubenes pagastā
15) Sociālā palīdzība veciem cilvēkiem
16) Kvalitatīvi kultūras pasākumi un sakārtoti ceļi.
17) individuālo māju kanalizācijas nosēdaku izvešana
  
 nav pietiekama kapu apsaimniekošana
18) nav asenizatora,kas varetu izvest tualetes bedri, jasauc no jekabpils
19) Maz tūrisma objektu un aktīvas atpūtas vietu. Vairāk būtu jādomā par novada teritorijas sakopšanu.
20) Dažādi kursi,piem. :
  
 a)datorapmācībā;
  
 b)veselības vingrošanas grupas;
  
 c)sporta aktivit.- nūjošana;
21) Novadam ir novecojusi mājaslapa, kā arī trūkst aktivitātes sociālajos tīklos.
22) Ceļi,ceļi un vēlreiz ceļi !!! Novada deputātu attālināšanās no vēlētājiem...
23) Atbilstoši iekārtota un aprīkota telpa kultūras pasākumiem.
24) trūkst jaunu darba vietu, tāpēc jauniešiem  nav kur atgiezties pēc izglītības iegūšanas
25) Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem, kam ir problēmas ar pārvietošanos.
26) Ļoti žēl, ka gatavojas slēgt sabiedriskā transporta reisu Bebrene-Rīga.
27) Mājaprūpes pakalpojumu pieejamība lauku iedzīvotājiem (samariešu apvienība - specializētais auto).
28) Nav vienota novada centra, izkaisīts gan pa pilsētu, gan pa novadu. Kultūras iestādes ir ļoti sadrumstalotas,
par daudz sīku pasākumu, nopietni jāizvērtē kultūras pasākumu kvalitāte.
29) Nav pasta nodaļas pakalpojumu. Trūkst transporta pasākumu apmeklēšanai.
30) Centrā vajag mazajiem bērniem rotaļu laukumu. 
  
 Pietrūkst pasta nodaļas.
31) Nav pasta.
32) Klejojošo suņu, kaķu ķeršana.
33) Sporta zāles.
34) Mums trūkst sakārtotu autoceļu: gan pašvaldības, gan valsts.
35) Asfaltētu ceļu.
36) Frizieris, zobārsts, masieris.
37) Masieris, frizieris.
38) Darba vietas novada iedzīvotājiem.
39) Ārstu praksēs varētu pieņemt arī citi speciālisti, piemēram fizioterapeits.
40) Asfalts uz Jēkabpils novada centru.
41) Asfalts uz novada centru.
42) Kultūras nepieejamība.
43) Pietrūkst noasfaltētie ceļi!
44) Pieaugušajiem nav tālākizglītības dažādības (Tikai kori, dejas un dramatiskie teātru pulciņi). Vāji tūrisma
objekti. Nav sakārtotas pieejas pie ūdenstilpnēm.

16. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie DARBI, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt? (lūdzu nosauciet trīs darbus):
(atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) ceļi
2) Autoceļa Zasa - Rubeņi sakārtošana;
  
 Zasas parka sakārtošana, jo šobrīd Zasa ir stabilākais tūrisma produkts.
  
 Naktsmāju/publisko tualešu  un ēdināšanas jautājumu risināšana tūrisma sezonā, jo sestdienās gan Jēkabpils
novadā, gan apkārtnes novados brīvdienās ēdināšanas pakalpojumi nav pieejami. Bet cilvēki ceļo brīvdienās! Šo
jautājumu vajadzētu sakārtot vismaz tūrisma sezonā.
  
 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
  
 Izveidota neatkarīga, ar pašvaldības pārvaldi nesaistīta cilvēku padome, kas strādātu pie novada publikāciju
sagatavošanas (piemēram,  padomes - saturiskā materiāla sagatavošanai, maketētāji, redkolēģija u.c.)
3) Jaunu darba vietu radīšana.
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 Sakārtot daudzdzīvokļu apsaimniekošanas sistēmu.
  
 Atrisināt situāciju par siltumapgādes parādniekiem.
4) Ceļu stāvokļa uzlabošana,dzīvojamais fonds jaunām ģimenēm,pakalpojumi veciem cilvēkiem.
5) zzasas vidusskolas saglabasana,  zasas parka sakopsana,
6) Ceļu stāvokļu uzlabošana.
7) Ceļi
8) Uzskatu, ka jārisina komunālo un dzīvojamā fonda jautājumi, kas ir aktuāli. Tāpat jāturpina pašvaldības ceļu
pārbūves darbi.
9) Ceļi!!! Zasas parks.
10) Ceļu sakārtošana!
11) 1. Iestāžu vadītāju rotācija, kuri strādā vairāk par 10 gadiem
12) pirmkārt ir jāremontē ceļi
13) Atrast risinājumu ilgstošai ceļu kvalitātes saglabāšanai.
14) Ceļi un vēlreiz ceļi. Zasā- daudzdzīvokļu māju balkonu savešana kārtībā. Ne tikai Sila2a , bet arī citur, lai nav
bailes iziet uz balkona, vai balkonu malu salabošana lai vējā nedauzītos tā ka liekas ka tūlīt viss pazudīs.
15) 1. jauzlabo celu seguma kvalitate, veicot celu dubulto apstradi;
  
 2. jarisina jautajums par graustu nojauksanu- liekot to darit ipasniekiem vai ari to veicot pasvaldibas
atbildigajam strukturam utt.
  
 3.jarisina jautajums par jaunu vietu sakopsanu un jaunu turisma objektu izveidosanu.
16) Jāsalabo ceļi.
  
 Vajadzētu labiekārtot atpūtas vietas.
  
 Un labiekārtot sporta laukumus.
17) Enerģiski, aktīvi, iesaistot jauniešus ar viņu idejām, cīnīties par reģionālā ceļa noasfaltēšanu.
  
 Atkritumu savākšanā - konteineri atkritumu šķirošanai -stikls, PET pudeles apdzīvoto vietu centros.
18) Darba iespējas, turklãt par saprātīgu samaksu, lai iedzīvotāji nebūtu spiesti aizbraukt.
  
 Ceļu stāvokļa uzlabošana
  
 Atpūtas vietu, plašāku atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums
19) Ceļi, ceļi, saglabāt mežus( vides aizsardzība)
20) Jāatjauno asfalts ciematu centros
  
 Jānomaina jumti daudzdzīvokļu mājām
  
 Jāsakārto infrostruktūra ap daudzdzīvkļu mājām
21) Ceļu stāvokļa uzlabošana.
22) 1.Jāstrādā, lai Latvijas valsts ceļi sakārtotu, pienācīgi uzturētu un remontētu ceļa P 72 posmu Kaldabruņa-
Zasa (80-to gadu beigās ceļa posms Rubeņi - Zasa bija iztaisnots un sagatavots asfaltēšanai)
  
 2.Jābūt plānošanas koordinatoram ceļu tīkla loģiskā sakārtošanā starp Latvijas  valsts mežiem , Latvijas valsts
ceļiem un pašvaldības ceļiem.
  
 3. Novada centram jāatrodas iedzīvotājiem pieejamā vietā novada teritorijā
23) 1. Novada popularizēšana
  
 2. Tūrisma maršrutu izstrādāšana
  
 3.Infrastruktūras sakārtošana/uzlabošana
24) Asfaltēti ceļi.
  
 Jaunu dzīvokļu fonds jauniešiem, jaunajām ģimenēm un tiem, kuri pārceļas dzīvot novada teritorijā.
  
 Jāpārorientējas uz kvalitatīvu kultūras pasākumu nodrošināšanu.
25) Jāuzlabo ceļu kvalitāte.
26) 1.Komunālās saimniecības sakārtošana
  
 2.optimāla pārvaldes struktūras izveidošana
  
 3.savu īpašumu racionāla apsaimniekošana
27) sakopt daugavas krastus, iekartot atputas un peldvietas,  turpinat celu remontu,sakopsanas darbos iesaistit
bezdarbniekus, nemaksat par velti pabalstus
28) 1. Turpināt ceļu sakārtošanu
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29) 1. CEĻI, CEĻI  UN VĒLREIZ CEĻI!!!  (tas atrisinātu daudzas citas problēmas)
  
 2. Graustu un nesakopto teritoriju apzināšana un to sakopšanas plāna izstrāde pa pagastiem.
  
 3...............  ???
30) 1)Ceļu remonts;
  
 2)Administr.aparāta samazināšana(pag.pārvaldn. apvienoš.!!!)
  
 3)Administr.izdevumu samazināšana(degviela!)
31) jāatjauno mikrorajoni, jānovāc grausti, jāstimulē namu pārvaldes un dzivokļu īpašnieku sadarbība.
32) 1. Ceļi
  
 2. Izglītības sistēmas - reformas pielāgošana katrā pagastā individuāli, nevis dancot pēc  ministra stabules
  
 3. Lauku ciematu - apdzīvoto vietu infrastruktūras uzlabošana
  
 4. Sudrabkalna (Dunavas pagasts) centrālās ielas (asfaltētā ceļa posma) apgaismošana.
33) 1. Jāveic Rubeņu estrādes rekonstrukcija
  
 2. Jāsakārto Rubeņu pienotavas ēka, izveidojot par atpūtas vietu pie ūdens ( laivas, katamarāni utt.)
  
 3.Nepieciešams ierīkot apgaismojumu ciematos (Slate, Kaldabruņa, Rubeņi)
  
 4.Slates internāta ēku būtu vēlams pārveidot par viesu uzņemšanas vietu( naktsmītnes)
34) 1. Ceļa remonti.
  
 2. Dzīvokļu remonti.
35) 1. Jāsaved kārtībā dzīvojamās mājas un dzīvokļi.
36) 1. Ceļu kvalitātes uzlabošana.
  
 2. Ražotnes attīstīšana, lai cilvēkiem būtu darbs, lai jaunieši gribētu atgriezties novadā.
  
 3. Izglītības iestāžu saglabāšana.
37) 1. Ceļu sakārtošana.
  
 2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana.
38) 1. Ceļu kvalitātes uzlabošana.
39) Pirmkārt, ceļu stāvoklis (saprotu, ka tas ir valsts mērogā).
40) Sakārtot ūdenssistēmu.
41) Uzturēt ceļus labākā kvalitātē, īpaši ziemā.
42) 1. Uzlabot vietējo ceļu kvalitāti.
  
 2. Nojaukt vecos graustus Leimaņu pagasta Mežgalē.
  
 3. Turpināt labi iesāktos projektus veselības jomā.
43) Ceļš uz Vandāniem no Jēkabpils.
44) 1. Sakārtot ceļu stāvokli.
45) 1. Savest kārtībā pašvaldības ceļus.
46) 1. Ciematu ielu noklāšana ar melno segumu.
47) 1. Ceļi.
48) 1. Jāsakārto ceļi.
49) 1. Jāsalabo ceļi.
  
 2. Jāsamazina bezdarbnieki.
50) 1. Ceļa sakārtošana Jēkabpils - Ilūkste posmā.
51) Ceļu stāvokļa uzlabošana.
52) 1. Jāturpina ceļu sakārtošana.
53) 1. Ceļi!
  
 2. LAD projekti (meliorācija, u.c.)
54) 1. Ceļu sakārtotība.
55) Ceļi.
56) Ceļu sakārtošana.
57) 1. Ceļu stāvokļa uzlabošana.
58) 1. Jēkabpils - Ilūkste ceļa noasfaltēšana.
59) Ceļu sakārtošana.
  
 Izveidot spēcīgu novadu apvienojoties.
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60) 1. Sakārtot ceļus.
  
 2.  Izglītības sistēmas pārskatīšana, jo mūsu Vidusskolā paliek mācīties vien retais. Iespējams, ja Zasas vidusskola
piedāvātu profesijas apguvi jauniešiem būtu lielāka motivācija palikt mācīties novadā.
  
 3. Dzīvokļu fonda sistēmas pārskatīšana. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju dzīvojamajās mājās paliek mazāk
(izņemot Zasas un Ābeļu pagastā), pašvaldībai ir jānodrošina cilvēcīgi apstākļi - pagrabi tek, jumti ir cauri un tml.
Nav sakārtotas ietves un iekšpagalmi.

17. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Atvērtāka, pozitīvāka attieksme pret biedrībām, kuras nav saistītas ar pašvaldības darbiniekiem.
2) Atbalsts nokļūšanai uz darbu gan pagastos,gan uz Jēkabpili. Novada atpazīstamības palielināšana.
3) Nebūt burta kalpiem
4) Profesionāli darbinieki - darbinieku izvēle balstoties uz profesionālajām spējām, izbeigt lobēšanu.
5) Pirmskolas izglītības pieejamība visu pagastu bērniem, aukļu pakalpojumus organizēt
6) Uzskatu, ka jāuzlabo komunikācija starp pašvaldības iestādēm un darbiniekiem, jāuzlabo datu uzskaite iestādē
dažādās jomās, jāizvērtē nepieciešamie pasākumi  efektīvas pārvaldības uzlabošanai pašvaldībā.
7) Lai jums visiem laba veselība!
8) Rīkot publiskas aptaujas!
  
 Ja ir neskaidrības vai problēmas kādā jautājumā, griezties pie attiecīgās nozares speciālistiem, nevis meklēt
palīdzību ārpus novada.
9) Nomainīt "iesēdējušos" darbiniekus, ar kuriem nevar neko sarunāt, viss it viss ir jādarot pašiem, lai gan tas ir
apsaimniekotāja kompetencē. Jo īpašu nomaiņu vajadzētu Zasas pagastā komunālās saimniecības vadīšanā.
10) Biezak ieklausities novada iedzivotaju domas!
11) Censties saglabāt esošo infrastruktūru, likt uzsvaru uz jauniešu iesaistīšanu pašvaldības darbā, projektos.
12) Viss apmierina.
13) Sagatavot darbu plānu gadam pa periodiem un regulāri sekot līdzi
14) Pašlaik visaktuālākais ir ceļi, to stāvoklis, atkritumu savākšana un šķirošanas konteineri, kas notiek ar
vecajiem artēziskajiem urbumiem, 
  
 novada centram jāatrodas novada teritorijā
15) Pašvaldības Facebook lapa - draugiem.lv ir stipri novecojis un neaktuāls sociālais medijs un Twitter platforma
neatbilst pašvaldības darba specifikai.
  
 Tāpat kā VID ir jāpārorientējas uz klientiem/iedzīvotājiem - mazāk domāt par projektiem un
nevajadzīgu/nepārdomātu/īstermiņa vienkārši naudas apgūšanu un finanšu piesaisti, bet gan domāt kā palīdzēt
iedzīvotājiem dzīvot labāk, atrisinot un padarot vieglāku ikdienu. Iedzīvotāji paši izdomās ar ko piepildīt savu
ikdienu.
16) Turpināt darbu projektu apguvē.
  
  Saudzēt savus darbiniekus visā novadā.
17) pamatā visam ir precīza datu uzskaite un ekonomiskā analīze, ko nejūt
18) var izmeginat novada referendumu rikosanu par dazadam temam- ka sveice, par naudas ieguldisanu, par kada
objekta buvniecibu,utt
19) Novada mājas lapā  varētu izveidot sadaļu, kurā varētu iesniegt jautājumu un saņemt/ izlasīt atbildīgo
darbinieku atbildes  uz interesējošo jautājumu.  Vairāk veltīt uzmanību kā tiek veikts un organizēts darbs
pagastos uz vietas.
20) Attieksme pret iedzīv.,nekad neaizmirst,ka dzīvojat no nodokļu maksātās naudas!!!
  
 Viens likums viena taisnība - visiem!!!
21) domāt par iedzīvotājiem
22) Tuvāk pie tautas - vēlētājiem ! Ieteikums pašvaldības darboņiem - lai atceras, ka pašvaldību vēlēšanas NAV
aiz kalniem....
23) Biežāk organizēt iedzīvotāju sapulces.
24) Vairāk komunikācijas darbinieku vidū.
25) NAV
26) Novērst kadru mainību! Vairāk domāt, kā stimulēt, atbalstīt savus darbiniekus, palīdzēt!
27) Atbalstīt uzņēmējdarbību (nodokļu atlaides, sociālās garantijas, u.c.), lai veicinātu iedzīvotāju, t.sk. arī
jauniešu piesaisti novadam.
28) Sociālajam dienestam veidot tiešu saikni ar iedzīvotājiem, interesēties par viņu vajadzībām.
29) Ļoti būtiski ir lai darbinieki būtu atsaucīgi, strādāt griboši, tad var daudz izdarīt.
30) Uzbūvēt Vidsalas centrā bērnu spēļu laukumu.
31) Pašvaldību darbiniekiem vairāk vajadzētu tikties un runāties ar tautu par saviem darbiem, jo avīzi jau daudzi
nedabū un neizlasa.
32) Profesionalitāte.
33) Strādājat intensīvāk.
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34) Strādājat intensīvāk.
35) Jēkabpils novada pievienošana Jēkabpils pilsētai.
36) Komunikācija novadā kopumā.
37) Vairāk iedziļināties pašvaldībā strādājošo darba apstākļos, slodzēs.
38) Izveidot spēcīgākas nodaļas , daļēji pārvietojot uz pagastiem.
39) Būtu nepieciešams izstrādāt kopēju vīziju ko Jēkabpils novads dažādos periodos ir gatavs paveikt - vai tā ir
ceļu sakārtošana, dzīvojamo māju fonda sakārtošana, izglītības sistēmas, uzņēmējdarbības veicināšana vai
atbalsts jaunajām ģimenēm novadā.  Ar konkrētiem piemēriem un laika periodu. 
  
 Patreiz katrs pagasts dara ko grib un ko var atļauties, bet mums nav kopēja tēla un mērķa, katrs cīnās par sevi.
Tas diemžēl attiecas uz visām sfērām.

18. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot Jēkabpils novadā! (lūdzu ierakstiet): (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)

1) Ļoti lepojos ar savām skolām, kuras esmu absolvējusi - Bērzgala pamatskolu un Zasas vidusskolu.
  
 Īpaši ar Bērzgala pamatskolu, un varu lepoties gan ar sevi, gan saviem klasesbiedriem, no kuriem daži šobrīd ir
ceļā uz darbu saeimā. Šis ir pierādījums, ka mazo skolu bērni ir spējīgi konkurēt ar Rīgu.
  
 Lepojos ar savām mājām, kuras kopjam jau vairākās paaudzēs.
  
 Protams, lepojos un Rīgā stāstu par Sēliju un mūsu dižgariem literatūrā un militārajā jomā.
2) Lepojos par Zasas vidusskolas u,par skolēniem,skolotājiem un to darbiniekiem.
3) Ar sakoptu vidi,talantīgiem un ievērojamiem cilvēkiem.
4) skaista vide,  kulturas pasakumi,  tradicijas
5) Radošuma ideju bagātība , spējas tās attīstīt un īstenot ieceres reālajā dzīvē.
6) Ar uzņēmīgiem cilvēkiem
7) Es lepojos ar Jēkabpils novada cilvēkiem, kuri ar savu pašiniciatīvu un aktivitāti kultūras, tūrisma, vides
sakopšanas un citās jomās veicina novada tēla atpazīstamību vietējā, reģionālā un arī plašākā mērogā.
8) Ar Zasu un cilvēkiem, kas ciena dzīvi laukos, nečīkst, bet dara.
9) Skaista daba!
10) Ar iedzīvotājiem, kas spēj grūtā brīdi sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kura tā ir nepieciešama
11) Dabu,sakoptību, cilvēkiem un atsaudzīgo novada pašvaldību.
12) Lepojos ar to ka šeit dzīvoju. un cerams dzīvosim ilgi šeit un nevajadzēs mainīt dzīves vietu.
13) Ar tiem cilvekiem, kuriem nav vienaldziga novada attistiba un kurus var saukt par novada dveselem. Ar Zasas
amatniecibas centru un centra darbiniekiem.....
14) Es lepojos ar Rubeņu pamatskolu, jo tā ir ļoti skaista un tur mācās gudri bērni.
15) Sakoptība pagastu centros.
16) Lepojos ar to, ka atrodamies Sēlijā.
  
 Ar mūsu amatierkolektīviem, īpaši deju kolektīviem.
  
 Ar to, ka no mūsu puses ir nākuši tādi dižgari kā Rainis, J. Akuraters.
  
 Ar mūsu skaistajām vietām- Daugava, Dignājas pilskalns, Zasas parks u.c.
  
 Ar to, ka Jēkabpils novadā ir dzimuši un arī joprojām dzīvo daudzi talantīgi cilvēki.
17) Lepojos ar to, ka ļoti daudz novada labā paveic tieši paši iedzīvotāji, spēj sadarboties un īstenot visdažādākās
idejas. Lepojos, ka vēl ir ļoti daudz savas dzimtās zemes. novada, pagasta patriotu, kas, lai arī cik grūti ietu,
tomēr turpina šeit dzīvot un mainīt lietas uz labo pusi.
18) Ar skaistajiem un sakoptajiem laukiem!
19) atvērti cilvēki, aktīvas biedrības(īpaši "Ūdenszīmes"), Tadenava!!!, joprojām laba sab.transporta kustība,
bibliotēku darbs.
20) Lepojos ar vietējiem uzņēmējiem, kas dod darbu un atbalsta vietējo ekonomiku
21) Sakopta, tīra vide.
22) Rubeņu dabas parks, cilvēki, kas to kopj, Rubeņu ambulances kolektīvs
23) Kaut ikdienā nedzīvoju novadā, lepojos ar cilvēkiem, kuri apzinīgi veic savu darbu, atrod laiku vaļaspriekiem,
ar notikumiem(pozitīviem), sakoptām vietām
24) Esmu patriote. Lepojos ar savu novadu, cilvēkiem, vietām, apskates objektiem, kultūru, vēsturi.
25) Klusa dabas vide.
26) Ar atbildīgo un ieinteresēto bibliotekāru darbu.
  
 Ar novada sakoptību.
  
 Ar  starptautisko sadarbību iepriekšējos deputātu sasaukumos.
27) Ar radošiem cilvēkiem, ar pašdarbniekiem, kas nes pašvaldības vārdu plašā mērogā, ar skolēnu sasniegumiem,
ar sakoptām sētām un strādīgām zemnieku saimniecībām
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28) lepojos ar to, ka dzivoju daugavas krasta. tiesi uz daugavu vajadzetu but akcentam turpmakaja pagasta
attistiba.
29) Lepojos ar tiem cilvēkiem, kuri ir sava novada īsti patrioti- Ieva Jātniece, Dzidra Nartiša, Anda Svarāne u.c. ,
kuriem rūp novada attīstība. Prieks un lepnums par Raiņa muzeju Tadenavā, tā sasniegumiem ārpus Latvijas
robežām un tā darbiniekiem, par a/c  "Rūme" , par katru sakoptu vietu, sētu novadā.
30) Ar sasniegumiem sportā!!!
  
 Ar novadpětniecības entuziasmu Ābeļos!
  
 Ar Dūņenieku klubiņa atdzimšanu!!!
31) Ar vienkāršajiem  lauku ļaudīm un dabu... Raiņa jaunu dienu zemi, ar pilskalniem, Daugava, muižas un
pilis....
32) Ar skolēnu sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos.
  
 Ar atsaucīgiem senioriem.
  
 Ar sakopto vidi, bet vēl ir ko darīt.
33) Par sakārtoto pagasta centru.
  
 Par atbalstu un  iespēju darboties pašdarbībā.
34) Ar cilvēkiem , sakoptu dabu
35) Vides sakoptību!
36) Sakoptās ciematu un kultūras namu apkārtnes, arī atremontētie kultūras nami.
37) Lauku ainava.
38) Es lepojos ar sava novada ļaudīm, kuri šeit dzīvo un aktīvi darbojas, kas "nes" novada vārdu ārpus novada un
ārpus Latvijas. Ja nebūs cilvēku, nebūs arī novada.
39) Ar sakārtotu, skaistu vidi un apkārtni.
40) Ar tiem cilvēkiem, kuri uzņēmīgi darbojas, lai radītu darbavietas, uzturētu sakoptu vidi, rūpējas par
iedzīvotāju veselību.
41) Ar cilvēkiem, kopā var izdarīt ļoti daudz.
42) Sakoptu apkārtējo vidi.
43) Skaisti sakopti ciematu centri.
  
 Skolēniem ērti nokļūt skolā un mājās.
44) Lepojos ar sava pagasta kultūras darbiniekiem, biedrības "Akācijas Plus" darbību, aktivitātēm. Lepojos, ka
pagastā dzīvo un aktīvi darbojas L. Lācīte, I. un K. Sēļi, I. Lāce, A. Pore u.c.
45) Ar SIA "Sprīdītis A" darbību.
46) Lepojos ar to, ka tiek sakoptas arvien jaunas teritorijas.
47) Dzīvojam sakoptā vidē, kas katru gadu uzlabojas.
48) Ar cilvēkiem.
  
 Ar dabu.
49) Sakopta vide, daudz pašdarbības kolektīvu.
50) Pagasta sakoptā vide.
51) Ar sakopto vidi, ar dabīgo dabu.
52) Dzīvoju sakoptā pagastā.
53) Lepojos, ka dzīvoju sakoptā un skaistā pagastā.
54) Tāpēc, ka ir darbs.
55) Ar sakoptu vidi.
56) Brīnišķīgi cilvēki, tīra sakopta vide. Rainis. Akuraters, Grīns.
57) 1. Fantastiski cilvēki.
  
 2. Sakopta, skaista vide.
  
 3. Vieta ar kultūrvēsturiskām tradīcijām.

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.
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LATVIJAS REPUBLIKA
JE,KABPILS NOVADA PASVALDIBA

Reg.Nr. g000gI167gg, Rlgas ield 150a, Jdkabpilt,Lv-5202,kontaNr.LV5IHABAO551034125251
T a\r. 6 522073 0 ; fakss 6 5220'7 3 I ; e-pasts novad s@i ekabp i lsnovad s' lv

JE,KABPILS NOVADA DOMES LEMUMS
JekabPih

2018.gada 25.oktobri Nr.269

Protokols Nr' 14, 19.Punkts

par J€kabpils novada atUsUbas programmas20lg.-2025.gadam projekta redakcijas
nodo5anu publiskajai apsprie5anai

A.Vanags, J. Subatir;5, Dz.Narti5a

Attrst-rbas programma ir pamats Jekabpils novada pa5valdlbas ncTbu un invesUciju

merl5tiecTgai plano5anai un visa veida investTciju piesaistei.- 
attisiibas programmas izstrade uzsakta un AttrstTbas programmas izstrades Darba

uzdevums apstiprinats, pamatojoties uz Jekabpils novada domes 2018.gada 29.marta lemumu

Nr.81 "Par f-etatplts novada attrst-rbas programmas 2019.-2025.sadam izstrades uzsakianu".

Attist-rbai programmas izstrade veikta saskaqa ar sp€ka esoSo Latvijas Republikas

nonnauvo aktu praslbam un Vides aizsardzlbas un regionalas attrstTbas ministrijas izstrddato

metodiku "Metodiskie ieteikumi attrstTbas programmu izstradei regionald un vieteja lTmenll'.

Pamatojoties uz likuma "Par pa5valdlbatn" 14.panta otras dalas l.punktu, Attlstlbas

plano5anas likuma 10.pantu, Teritorijas atUsUbas plano5anas likuma 5.panta pirmas da]as

i.punktu, 12.panta pirmo dalt, 22.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628
,,Noteikumi par paivaldTbu teritorijas attrstrbas plano5anas dokumentiem" 67.punktu, Ministru

kabineta 25.0g.2009. noteikumu Nr.970 "sabiednbas lrdzdalTbas kartlba attTsubas planoianas

procesa" 6.2.apakipunktu,

Jckabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noaot JEkabpils novada atustrbas programmas 2019.-2025.gadam projektu publiskajai

apsprieianai.
2. lrioteikt Jekabpils novada attrstTbas programmas 2019.-2025.gadam projekta publiskas

apsprieianas termi4u no 20 1 8. gada 5.novembr a lldz 2018. gada 6.decembrim'

3. Publiskas apsprieSanas sanaksmes organizat sekojo5i:
o 2l.novembn, pulksten 10.00 Abelu pagasta parvalde;

c 2l.novembrt, pulksten 14.00 Kalna pagasta parvalde;

. 28.novembn, pulksten 9.00 Dignajas pagasta parvaldC;

. 28.novembrl, pulksten 13.00 Dunavas pagasta sabiedriskaja resursu centra;

. 4.decembrr, pulksten 13.00 Leima4u pagasta parvalde;

o 4.decembrt, pulksten 1 5.00 Zasas pagasta kult[ras nama;

o 5.decembrt, pulksten 11.00 Rubenes pagasta parvalde.

4. Noteikt pu, .ubi"dr-,bas lTdzdallbas nodro5ina5anu atbildrgo amatpersonu - teritoriSlas

planoSanas specidlisti Dzidru NartiSu.

5. iraziqojumu par Jekabpils novada atust-rbas programmas 2019.-2025.gadam projekta

nodo5inu pubiiska.lai apipriesanai un publiskas apsprie5anas sanaksmEm publicEt Jekabpils

novada .iias lupa wwwjekabpilsnovads.lv un laikraksta "BrTva DaLlgava", ka arT iesniegt

Zemgales plarosunur r"gioru* publicesanai ta mdjas lapa, ievietot pazi4ojumu TAPIS

sistema.
Ecrju par atzinuma sniegSanas6. informet Zemgales plsnoSanas !991-ona -

nepiecie5amTbu. /
Domes priekSsedetajs A.Vanags
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6. PAZIŅOJUMS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PUBLISKO APSPRIEŠANU UN  

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM 
 
 

 Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv (02.11.2018.) 

 Laikrakstā “Brīvā Daugava”  

 Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

 
 

 
 

54



Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada pašvaldība
http://jekabpilsnovads.lv

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības
programmas 2019.-2025.gadam projekta
redakcijas publisko apspriešanu
Date : 02/11/2018

Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra lēmumam (protokols
Nr.14., 19.p.) ”Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Jēkabpils
novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcijas publiskā apspriešana.

Lēmums Nr.269

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam (turpmāk Attīstības
programma) ir Jēkabpils novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni,
uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu
sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Jēkabpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2018.gada 5.novembra līdz
2018.gada 6.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības
programmas projekta materiāliem varēs iepazīties:

Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā;
Pašreizējēs_situācijas_raksturojums;
Stratēģiskā_daļa;
Rīcības_plāns;
Investīciju plāns;
Īstenošanas_uzraudzība
novada administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 13.kabinetā darba
dienās domes noteiktajā darba laikā.
Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs;
Jēkabpils novada bibliotēkās;
valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) geolatvija.lv

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta
redakciju iespējams iesniegt līdz 2018.gada 6.decembrim:

novada administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 13.kabinetā,
sūtot pa pastu uz adresi: Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas ielā 150a,

                                                1 / 2
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http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2018/11/1_Strategiska_dala_docx.pdf
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http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2018/11/4_Istenosana_uzraudziba.pdf
http://www.geolatvija.lv


Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada pašvaldība
http://jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils, LV 5202,
elektroniski – uz e-pasta adresi: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv
elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu,
lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas
organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Komentāru un priekšlikumu sniegšanai var izmantot anketu, kas pieejama vietās,
kur izvietoti materiāli, kā arī Jēkabpils novada mājas lapā - Atvērt anketu

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks

21.novembrī, plkst 10.00 Ābeļu pagasta pārvaldē
21.novembrī, plkst 14.00 Kalna pagasta pārvaldē
28.novembrī, plkst 9.00 Dignājas pagasta pārvaldē
28.novembrī, plkst.13.00 Dunavas pagasta sabiedriskajā resursu centrā
4.decembrī, plkst. 13.00 Leimaņu pagasta pārvaldē
4.decembrī, plkst. 15.00 Zasas pagasta kultūras namā
5.decembrī, plkst.11.00 Rubenes pagasta pārvaldē

Kontaktpersona:

Dzidra Nartiša, pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste

t.65220823, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv
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PAZIŅOJUMS LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ www.geolatvija.lv 
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7. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES  
 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika: 

1) 2018. gada 21. novembrī plkst 10.00 Ābeļu pagasta pārvaldē 

2) 2018. gada 21. novembrī plkst 14.00 Kalna pagasta pārvaldē 

3) 2018. gada 28. novembrī plkst 9.00 Dignājas pagasta pārvaldē 

4) 2018. gada 28. novembrī plkst.13.00 Dunavas pagasta sabiedriskajā resursu centrā 

5) 2018. gada 4. decembrī plkst. 13.00 Leimaņu pagasta pārvaldē 

6) 2018. gada 4. decembrī plkst. 15.00 Zasas pagasta kultūras namā 

7) 2018. gada 5. decembrī  plkst. 11.00 Rubenes pagasta pārvaldē 

 
 
Pielikumā (skatīt nākamajās lapās): 

 Sanāksmju protokoli 

 Sanāksmju dalībnieku reģistrācijas lapas 
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PROJCKT}

s novada Attistlbas program m as 2019.-2025. gadam projekta reda kcijas

Publiskis apsprie5anas saniksme

201,8. gada 21. novembris plkst. 10.00 Abelu pagasta parvalde

Re$istrEcijas lapa

Nr. Virds, Uzvirds Paraksts

1. #ex 4!*nur^,{ M
2. 4*t, t,i '#s*xt.tr(dL

3. J/,trT
4.

i,z/-/t
,1' -' t z1 't *) / n t- 'i ,- tL-z 1-' ,' ( )/a7r y' ' '-)

5. ry*
5.

tj. i
11ik G(/Luv {l/&ta ,/ ,*rr7r*

7. 'Vi,; l;r* tr 1, ) ' y'l-1 "' 4rrrr',

8. I
9.

10.

LL.

L2.

13.

14.

15.

16.

L7.

18.

L9.

20.

2L.

22.

23.
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JEkabpils novada attistibas programmas20tg.-2O25.gadam projekta publiski apsprieiana

Publiskis apsprieianas saniksme

Protokols Nr.2

2018.gada 21.novem bris

Kalna pagasta pdrvalde, "Alvari", Vidsala, Kalna pagasts, JEkabpils novads

Sanaksmes sdkums: l-4:00

San6ksmi vada un protokole: Dzidra NartiSa (Jekabpils novada paSvaldibas teritoridlEs plSno5anas

speciiliste Dzidra NartiSa)

Sanaksme piedalis: Dalibnieki saskapE ar protokolam pievienoto refistrEcijas lapu

SanEksmes darba kdrtTba:

1) Publiskas apsprie5anas sanaksmes atklSSana (JEkabpils novada pa5valdibas teritoridlds pldnoianas
specialiste Dzidra NartiSa)

2) JEkabpils novada attistTbas programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas prezentecija (JEkabpils

novada paivaldibas teritorialas pldnoSanas specidliste Dzidra Narti5a)

3) Aktualitdtes J6kabpils novada paivaldibd (JEkabpils novada domes priekSsEdet5js Aivars Vanags,
Jekabpils novada paivaldlbas izpilddirektors Jdnis Subatipi)

4) Jaut-jumi, priekSlikumi, diskusija.

Jautdiumi, priekilikumi, diskusiia:

Sanaksme izskanEja priek5likums domit par dro5lbas pasakumiem pagastd, jo ir notikulas vairakas zddzlbas
no lpa5umiem. Pietr[kst art kontrole par zvejas noteikumu ievEroianu. PaSvaldibas policijas izveidolana ir

loti finansidli ietilpigs pasakums, tepEc b[tu nepiecieSama sadarblba ar apkdrtEjdm paSvaldibdm koplgas
policijas izveidoSanS.

Jekabpils novada paSvaldibas izpilddirektors Jinis Subati;rB sniedza informEciju par gaidimajim tarifa
izmai46m atkritumu izveianS, par noteikto izcenojumu ce!u tlriSanai.

JEkabpils novada domes priek5s6detdjs Aivars Vanags sniedza inform6ciju par bibliotEku skaita
samazinSSanu - katra pagasta paliek 1 bibliotdka; par kultiras darba organizacijas pldnoto izmai4u un
gaidamo pagastu pirvaldes vadTtdju skaita samazin55anu.

Saniksme tiek slegta 15.30

Sanaksmes vadltdja

SanE ksmes protokol iste

ffiru.-"-^/ Dzidra NartiSa

Dzidra Narti5aM
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JEkabpils novada Attlstibas programmas 2019.-2025. gadam projekta redakcijas

Publisk6s apsprieSanas saniksme

201,8. gada 2L. novembris plkst. 14.00 Kalna pagasta parvalde

Refistr5cijas lapa

Nr. Vdrds, UzvErds Paraksts

1.

2.

?]

/ tt "'- tol -r

3.

,yt
.1.q,.'(*n L;L{-

i

J /', 1---)^
4. *.rn* {)or*o

---{ I/' "b\ 4
1 ,rt5z.tt/

,l

5. "#/i*ztelq., /r'ri*,-tiuet" -/X1. , : .--''Y tLwL.,/ ./.

6.
li " ,/

t.-/ /-ffi-.*v/'t

7.

t;
/vr r, / ..-/ { LLv'lr, L- Ct.1 (r-.(t (,

8.

9.

10.

LL.

L2.

13.

L4.

15.

16.

L7.

18.

19.

20.

2L.

22.

23.
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re.Mw--Fffiffiffrlr
JEkabpils novada attistlbas programmas211-g.-2O25.gadam projekta publiski apsprie5ana

Publiskds apsprie5anas sandksme

Protokols Nr.3

2018.gada 28.novem bris

Dignajas pagasta p-rvalde, "Kamenes", Vanddni, Digndjas pagasts, JEkabpils novads

Sandksmes sdkums: 9:00

sandksmi vada un protokol6: Dzidra NartiSa (Jekabpils novada paSvaldTbas

speciiliste Dzidra Na rtiSa)

SanEksmE piedalas: DalTbnieki saska4i ar protokolam pievienoto refistr5cijas lapu

Sandksmes darba kartlba:

1) Publiskas apsprieianas sandksmes atklaiana (JEkabpils novada palvaldTbas
specidliste Dzidra Narti5a)

teritoriSlSs plSnoianas

teritoridlSs plano5anas

2) J€kabpils novada attistTbas programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas prezenticija (JEkabpils
novada palvaldibas teritorialSs planoSanas speciiliste Dzidra Narti5a)

3)

4l

Aktualitates Jekabpils novada paivaldTba (JEkabpils novada domes priekSsedet5js Aivars Vanags,
Jekabpils novada paivaldlbas izpilddirektors Jdnis Subatini)

Jautdjumi, priek5likumi, diskusija.

Jautdiumi, priekilikumi, diskusiia:

Sandksmd tika spriests par siltuma nodroiinSSanu dzlvoklos, kas atrodas skolas 6k6.

Jekabpils novada pa5valdlbas izpilddirektors Jdnis SubatipB sniedza informdciju par gaiddmajam tarifa
izmai;rEm atkritumu izveiana, par noteikto izcenojumu ce!u trrlSanai.

Jekabpils novada domes priekls6dEtajs Aivars Vanags sniedza informaciju par bibliotEku skaita
samazind5anu - katra pagasta paliek L biblioteka; par kult[ras darba organizacijas planoto izmaipu un
gaidamo pagastu parvaldes vaditaju skaita samazinEsanu.

Sandksme tiek slegta 11.00

SanEksmes vadlt5ja

Sa nE ksmes protokoliste

frfraz;*-9 Dzidra Narti5a

Dzidra NartiSa,#far""*d
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REqTGNALtE

PROJEKTI

JEkabpils novada Attistibas programmas 2019.-2025. gadam projekta redakcijas

Publisk6s apsprieSanas sanEksme

2018. gada 28. novembris plkst. 09.00 Dignajas pagasta parvalde

Refistr5cijas lapa

Nr. Virds, UzvErds Paraksts

1. 6,MiI |VW-n'f -t2
2. t4*A* 'houua ?r4rr*;
3.

I I ---r5;'&v s J</LeA&"7-, ;(JV/*-/-
4. da;*'@o/o/a,,a (ry-
5. lno. fl-r:, * Y,/
6.

-tl, tl,Jur{,. fit', /,u,u'i flfuL-
7. V^n*.,f- g* n/.,4 a ,, *-,

8. lEtn+ 0wiwt; --rft
9. ,,|ila/u,/;o- {A*tonu C/lazn.,Z
10. /lr /mt t fuog; r,,
LL. 6 ,n/, fu,u ia '%,/qr'^/.
L2. fu-nrn+ fi+"qU,{o-
13. ,/;u; &.o*A,rYa /{;

L4. /*ar'A fu-ln dtuL
15. frrr"C'o {Tet&o'o Mre"*r' .

16.

L7.

18.

19.

20.

2L.

22.

23.
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JEkabpifs novada attistibas programmas2Ot9.-2025.gadam projekta publiski apsprieSana

PubliskEs apsprieSanas sanEksme

Protokols Nr.4

201"8.gada 28. novem bris

Dunavas pagasta sabiedriskais resursu centrs, Dunavas pagasts, JEkabpils novads

Sanaksmes sEkums: l-3:00

Sanaksmi vada un protokole: Dzidra Narti5a (JEkabpils novada pa5valdibas teritoriSl6s planoSanas

speci-liste Dzidra Narti5a)

SaniksmE piedalSs: DalTbnieki saskaq- ar protokolam pievienoto registr-cijas lapu

Sandksmes darba kErtlba:

1) PubliskEs apsprieSanas sanaksmes atkldiana (J6kabpils novada palvaldibas teritoriSlSs planoianas
speciiliste Dzidra NartiSa)

2) JEkabpils novada attistibas programmas 2019.-2O25.gadam projekta redakcijas prezentdcija (JEkabpils

novada paSvaldibas teritorialas plino5anas specialiste Dzidra Narti5a)

3) Aktualitites JEkabpils novada paSvaldib5 (JEkabpils novada domes priek5sddEtEjs Aivars Vanags,

JEkabpils novada paSvaldlbas izpilddirektors JEnis Subatin5)

4) jautijumi, priekilikumi, diskusija.

Jautdiumi, priek5likumi, diskusiia:

Sandksmd izskanEja jautajums par viena dzlvokla nodoianu palvaldlbai, ja dzTvoklis ir privatizdts, bet nav

ierakstits Zemesgrimat6. Tika noradrts, ka IpaSumu tiesTbas ir jisakdrto un tikai tad var domdt kddd veida
dzrvokliatsavinit.

JEkabpils novada pa5valdTbas izpilddirektors Jdnis Subatir;ri sniedza informaciju par gaidamajam tarifa
izmaipdm atkritumu izveSana, par noteikto izcenojumu celu tirlSanai.

JEkabpils novada domes priekls6detijs Aivars Vanags sniedza informiciju par biblioteku skaita
samazindianu - katri pagastd paliek 1 biblioteka; par kult0ras darba organizicijas plSnoto izmaipu un
gaid6mo pagastu parvaldes vaditdju skaita samazindlanu.

Sanaksme tiek slegta 15.00

Sandksmes vadit6ja

Sa naksmes protokoliste

Dzidra NartiSa

Dzidra NartiSa

W*""*/'M,5.**J
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REGT0NALIE

PROJEKTI

JEkabpils novada Attistibas programmas20lg.-2025. gadam projekta redakcijas

PubliskEs apsprieSanas sanEksme

201,8. gada 28. novembris plkst. 13.00 Dunavas pagasta sabiedriskais resursu centrs

RefistrEcijas lapa

Nr. r ,- VErds, UzvErds 4' )Paraksts

!. ,47; Lfrob*o,,)A /ffi,,
2. fr a{;u, /41&* dK __-

3. ,fl,^*J" /J, L; n q ,,tfl,.//rp*,*u?

4. [ (qa, a/+, /fare [-+k-.-/
5. olSnril;u_ c/,q6^ r ")>r, 

-
6. !$to e-td {ua'oi {/,il)-
7. ,A/u frelf*q*qtr Ma^l
8. r/!n O*r '/

/ 
-7-

9. //at" frHdr?,ll- .Br,ax,6n-( @,-
10.

n- C\ h*/"
LL. fur^h ,/fettn--,/,*,ro W
t2.

t-i / r; -A /,/rz Ku rl< u( '95/,7rz(
13. 0ni\a \ba.r11*cnu-,- Yl .bA-

L4. ,rlut,.o *)'* ,r ^lq
15. rt o u ils(l^ i, O 7; 

^^e
fr,fi'/ r.,,-(, 'l

L6. '?;[. (; bw k1&,
t7. f, ,r,Crr^, B''frJ ;,^g | - ) ?W
18. ,fuA".* f/s<#tL rf,fa&*"4
19.

20.

2L.

22.

23.
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JEkabpils novada attistibas programmas2olg.-2025.gadam projekta publiski apsprieSana

Publiskds apsprie5anas sanEksme

Protokols Nr.5

2018.gada 4.decembris

Leimapu pagasta pErvalde, "MeZgale", Meigale, Leimapu pagasts, Jekabpils novads

Sandksmes sdkums: 13:00

SanEksmi vada un protokolE: Dzidra NartiSa (Jekabpils novada paSvaldibas teritoridlSs plSnoSanas

specialiste Dzidra NartiSa)

SaniksmE piedal-s: Dalibnieki saskani ar protokolam pievienoto re$istricijas lapu

SanEksmes darba kirtiba:

1) Publisk-s apsprieianas sanaksmes atklaiana (JEkabpils novada paSvaldlbas teritori6lds pldnoSanas

speci6liste Dzidra Narti5a)

2) Jekabpils novada attlsubas programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas prezent5cija (JEkabpils

novada paSvaldlbas teritoriSlds planoSanas speciSliste Dzidra Narti5a)

3) Aktualitdtes Jekabpils novada pa5valdlba (Jdkabpils novada domes priek5sEdetijs Aivars Vanags,
JEka bpi ls novada palva ldTbas izpilddirektors JE nis SubatinE)

4) JautEjumi, priek5likumi, diskusija.

Jautdiumi, priekllikumi, diskusiia :

lerosin5jums uzstddr-t nojumivai lapeni pie Latvju zrmju parka.

Jautijums par valsts vieteji autocela V790 Leimani - Meigale - GraviSi asfaltEianu, izpilddirektors informE,
ka VAS "Latvijas Valsts celi" tuviko gadu planos nav paredzeta 5i autocela seguma nomaipa uz asfalta
segumu.

ledzlvotdji interes6jas kddas ir dzivoklu cenas.

J€kabpils novada palvaldibas izpilddirektors Jdnis Subati;rS sniedza informiciju par gaidimajam tarifa
izmai4am atkritumu izveiana, par noteikto izcenojumu ce!u tlrGanai.

Jekabpils novada domes priek5sedEtijs Aivars Vanags sniedza informiciju par biblioteku skaita
samazini5anu - katra pagasta paliek 1 bibliotEka; par kult0ras darba organizdcijas pl-noto izmaipu un
gaidimo pagastu pErvaldes vaditdju skaita samazinS5anu.

Sandksme tiek sl6gta 14.00

Saniksmes vaditEja

Sa ndksmes protokoliste
M Dzidra NartiSa

Dzidra NartiSaMa*&r*d
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Publisk6s apsprie5anas sanEksme

2018. gada 4. decembris plkst. 13.00 Leimar;ru pagasta parvalde

RefistrEcijas lapa

Nr. Vdrds, Uzvirds .Pfiaksts
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JEkabpils novada attisttbas programmas20tg.-2025.gadam projekta publiski apsprie5ana

Publiskis apsprieianas sanEksme

Protokols Nr.5

2018.gada 4.decembris

Zasas pagasta kult0ras nams, Zasa, Zasas pagasts, JEkabpils novads

SanEksmes sikums: l-5:00

Sandksmi vada un protokol6: Dzidra NartiSa (Jdkabpils novada paivaldibas teritorialas pldno5anas

speciiliste Dzidra Narti5a)

SanaksmE piedalSs: Dallbnieki saskani ar protokolam pievienoto re$istrdcijas lapu

SanEksmes darba kdrtiba:

1) Publiskds apsprie5anas sanEksmes atklSSana (Jdkabpils novada paivaldlbas teritoriElds plano5anas

speci6liste Dzidra NartiSa)

2) JEkabpils novada attistibas programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas prezentacija (JEkabpils

novada paiva ldlbas teritorialSs plSnoSanas speciEliste Dzidra Na rtiSa )

3) Aktualitates Jekabpils novada palvaldlb5 (Jekabpils novada domes priekis6dEt5js Aivars Vanags,

JEkabpils novada paSvaldTbas izpilddirektors Jinis SubatinS)

4) Jaut5jumi, priek5likumi, diskusija.

Jautiiumi, priek5likumi, diskusiia :

Zasa aktuala probldma ir ar 5!iroto atkritumu konteineriem, kuri netiek laicrgi izvesti. lzpilddirektors

skaidroja, ka ir nepiecieiams laiclgi pieteikt konteineru izve5anu vai arI pras-tt uzstadlt papildus konteinerus.

Jaut6jums par Zasas vidusskolas nakotni - priek5sedetajssniedz informdciju par iespEjEm piesaistlt skolEnus,

viss atkarrgs no skolEnu skaita vidusskolas klases, skolot5ju ieinteres€tTbas ieviest m5clbas ar profesionilo
ievirzi.

JEkabpils novada pa5valdlbas izpilddirektors Jdnis Subati45 sniedza informiciju par gaidamajim tarifa
izmai;rim atkritumu izve5anS, par noteikto izcenojumu celu tirlSanai.

Jdkabpils novada domes priekSs6detijs Aivars Vanags sniedza informdciju par bibliotEku skaita

samazinSSanu - kat16 pagasta paliek 1 biblioteka; par kult0ras darba organizEcijas plinoto izmaigu un

gaiddmo pagastu pErvaldes vaditaju skaita samazinaBanu.

Saniksme tiek slegta 16.30

SanEksmes vadltdja

Sa niksmes protokol iste

Dzidra NartiSa

Dzidra NartiSa

Mf***/
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ls novada Attlstibas program m as 2Ot9.-2025. gada m projekta reda kcijas

Pu bliskds apsprie5anas sandksme

201.8. gada 4. decembris plkst. 15.00 Zasas pagasta kultUras nams

RefistrEcijas lapa
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JEkabpils novada attistibas programmas2OLg.-2025.gadam projekta publiskE apsprie5ana

Publiskis apsprieSanas sandksme

Protokols Nr.7

2018.gada 5.decembris

Rubenes pagasta pirvalde, "SvTres", Rube;ri, Rubenes pagasts, JEkabpils novads

SanEksmes sdkums: 11:00

Sanaksmi vada un protokolE: Dzidra NartiSa (Jekabpils novada paSvaldibas teritoriElss plinoSanas
specialiste Dzidra NartiSa)

SanEksmE piedalas: Dalibnieki saskanE ar protokolam pievienoto refistr6cijas lapu

Sandksmes darba kdrtlba:

1) Publiskds apsprieianas sanEksmes atkldiana (Jdkabpils novada palvaldibas teritoriSlds pldno5anas
specidliste Dzidra NartiSa)

2) JEkabpils novada attistibas programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas prezentdcija (JEkabpils

novada paSva ldibas teritorid las pldnoSa nas speciSliste Dzidra Na rtiSa )

3) Aktualit-tes Jdkabpils novada palvaldlbi (Jekabpils novada domes priekisddetijs Aivars Vanags,
Jeka bpils novada pa5va ldTbas izpilddi rektors Jd nis Subati ;rI)

4) Jautdjumi, priek5likumi, diskusija.

Jautdiumi. priekllikumi, diskusiia:

ledzivotdji interes6jds par iesp6jam pagast- uzst5dit vEja feneratorus, par apkures katla nomai4u

daudzdztvoklu mEjd Slates ciema un jumta nomaipas iespej-m. TeritoriSlas pl-no5anas speciEliste sniedza

informdciju, ka ieinteresetajdm persondm jaraksta paivaldibai iesniegums par pldnot6s darbibas atbilstibu
teritorijas plEnojumam aprakstot savu ieceri par veja feneratoru uztddiSanu. Par apkures katla nomaipu un
jumta nomainas iespejam informeja paSvaldlbas izpilddirektors.

JEkabpils novada paivaldibas izpilddirektors Jinis SubatirlS sniedza inform-ciju par gaidimajam tarifa
izmaig-m atkritumu izvelana, par noteikto izcenojumu celu tirl5anai.

Jekabpils novada domes priek5sEdet6js Aivars Vanags sniedza informEciju par bibliot6ku skaita
samazin6Sanu - katri pagastd paliek 1 biblioteka; par kult0ras darba organiz5cijas plSnoto izmaipu un
gaiddmo pagastu pErvaldes vaditaju skaita samazind5anu.

Saniksme tiek sl€gta L3.00

Sandksmes vaditdja

Sa niksmes protokoliste

MTrr--'A Dzidra NartiSa

Dzidra NartiSa/fib"""-^/
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ls novada Attlstibas program m as 2O19.-2025. gada m projekta reda kcijas

Publiskds apsprie5anas saniksme

201,8. gada 5. decembris plkst. 11.00 Rubenes pagasta parvalde

Refistricijas Iapa
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8. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMIEM 

 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma iesniedzējs  Iesniegtā priekšlikuma būtība 1 
Ņemts vērā / 
nav ņemts 

vērā 
Pamatojums, ja priekšlikums nav ņemts vērā  

1.  Artūrs Akmens 
 

4.daļa “Investīciju plāns” komentāri un / vai priekšlikumi: 

Ābeļu pagasta Lašu ciemā jāizveido vienota ūdens un kanalizācijas sistēma. 

Nav ņemts 
vērā 

Rīcības plānā tiek plānota rīcība:
R.15.2.  Ūdensapgādes  un  kanalizācijas 
nodrošināšana  atbilstoši  normatīvo  aktu 
prasībām.  
Rīcības īstenošanas sasniedzamais rezultāts:  
Paplašināta  ūdensapgādes  un  kanalizācijas 
sistēmas  ciemos,  nodrošinot  pieslēgumu 
skaita  pieaugumu  centralizētai 
ūdenssaimniecībai. 
Ābeļu  pagasta  Lašu  ciemā  dzīvo  aptuveni  30 
iedzīvotāji,  tāpēc  ekonomiski  izdevīgāk 
iedzīvotājiem  ir  uzturēt  individuālo 
ūdensapgādi un lokālo kanalizāciju. 
 

2.  Līga Lācīte  3.daļa “Rīcību plāns” komentāri un / vai priekšlikumi: 

Lasīšanas veicināšanas pasākumi dažādām vecuma grupām (bērniem no 3  ‐ 6 gadu 
vecuma un no 6 – 18 gadu vecumam) – bērnu žūrija.  
 

Ņemts vērā Priekšlikums  atbalstāms,  ieteicams iekļaut 
Rīcības  plānā.  Priekšlikumu  var  īstenot  arī 
novada izglītības iestādēs. 

3.  Uldis Urtāns  1.daļa “Pašreizējās situācijas raksturojums” komentāri un / vai priekšlikumi: 

10 lpp 4 rindkopā pievienot vārdu Brodi, jo otrais lielākais ciems novadā, lielākā skola 
un arī sabalansētu novada karti. 
Kā novada nozīmes attīstības centri noteikti ciemi, kuru funkcijas un apkalpes zonas 
nozīmīgas plašākā lauku teritorijā – Zasa, Rubeņi un Dunava, Brodi. 
 
 

Priekšlikums 
pieņemts 
zināšanai 

Novada apdzīvojuma attīstības līmeņi / centri 
ir  noteikti  Jēkabpils  novada  ilgtspējīgas 
attīstības  stratēģijā  2014.‐2030.gadam  (IAS), 
kas  tiek  ievērots  izstrādājot  Jēkabpils  novada 
attīstības  programmu  2019.‐2025.gadam. 
Pretējā gadījumā ir jāaktualizē IAS, jo attīstības 
programmu izstrādā ievērojot pašvaldības IAS. 
MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 71.punkts nosaka: 
 

                                                            
1 Pielikumā (skatīt nākamajās lapās): Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.‐ 2025. gadam publiskā apspriešanas ANKETAS 
 

74



Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma iesniedzējs  Iesniegtā priekšlikuma būtība 1 
Ņemts vērā / 
nav ņemts 

vērā 
Pamatojums, ja priekšlikums nav ņemts vērā  

ja nepieciešams mainīt pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības  stratēģijas  ilgtermiņa  attīstības 
redzējumu  (vīziju),  stratēģiskos  mērķus  vai 
ilgtermiņa  prioritātes,  izstrādā  jaunu 
ilgtspējīgas  attīstības  stratēģiju.  Ja 
nepieciešamas  izmaiņas,  kas  neskar 
pašvaldības  ilgtermiņa  attīstības  redzējumu 
(vīziju),  stratēģiskos  mērķus  vai  ilgtermiņa 
prioritātes,  pašvaldība  aktualizē  ilgtspējīgas 
attīstības  stratēģiju  šajā  apakšnodaļā 
noteiktajā kārtībā. 
 

Attīstības programmā maz runāts par privātmāju un mazo saimniecību vietu un lomu 
novadā, par pakalpojumiem, ko pašvaldība gatava viņiem sniegt, sadarbību utt. Šajā 
sektorā dzīvo lielākā daļa iedzīvotāju. 

Priekšlikums 
pieņemts 
zināšanai 

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.‐
2025.gadam  attiecas  uz  visiem  novada 
iedzīvotājiem, t.sk. arī tiem iedzīvotājiem, kas 
dzīvo  savrupmājās  un  viensētās.  Pašvaldības 
nodrošinātos  publiskos  pakalpojumus  un 
komunikācijas, kā arī transporta infrastruktūru 
izmanto  visi  novada  iedzīvotāji  neatkarīgi  no 
viņu  dzīvesvietas  –  vai  tā  ir  daudzdzīvokļu 
māja,  vai  savrupmāja  ciemos,  vai  viensēta 
laukos. 
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9. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS  
 
 

 Zemgales  plānošanas  reģiona  elektroniski  parakstīts  dokuments  05.12.2018. 
Nr.18/1‐6/198e Par atzinumu Jēkabpils novada attīstības programmas 1.redakcijai. 
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L A T V I J A S    R E P U B L I K A 
 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 
Katoļu iela 2b, LV- 3001, Jelgava, Reģ. Nr. 90002182529, Tālr. (371)63027549, Fax (371)63084949, E-pasts:zpr@zpr.gov.lv 

 
Jelgavā 

 
 

05.12.2018. Nr. 18/1-6/198e 
 

Jēkabpils  novada pašvaldībai 
 
 
Par atzinumu Jēkabpils novada attīstības programmas 1.redakcijai 
 

Zemgales plānošanas reģions ir izskatījis Jēkabpils novada attīstības programmas 
2019.-2025.gadam projekta 1.redakciju  un savas kompetences ietvaros sagatavojis atzinumu. 
Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1.redakcijā ir ņemti vērā spēkā 
esošie Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: Zemgales 
reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 2015-2030 un Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 
programma 2015-2020, dokuments atbilst Zemgales plānošanas reģionā noteiktajām 
prioritātēm. 
 
 
 
 
Izpilddirektors        V.VEIPS 
 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
 
 
 
 
 
D. Vilmane 371 63025828 

83


	8_Laudis_un_Darbi_junijs_2018_web.pdf
	Page 01c


	lsc25vdmFkcy5sdi8/cD0xNzYxMwA=: 
	form1: 
	s: ...
	input3: 




