
Ziņojums 

Noslēgusies “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam” projekta 

publiskā apspriešana 

 

Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka ir noslēgusies Jēkabpils novada 

attīstības programmas 2019.-2025.gadam” projekta publiskā apspriešana, kas notika 

laika periodā no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 6.decembrim. 

Publiskās apspriešanas laikā ikviens interesents ar Attīstības programmas 

projekta materiāliem varēja iepazīties Jēkabpils novada administratīvajā ēkā, 

Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs, Jēkabpils novada bibliotēkās, kā arī elektroniski 

Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, valsts vienotā 

ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv . 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta 

redakciju iedzīvotājiem bija iespējams iesniegt pašvaldībā līdz 2018.gada 

6.decembrim. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika katrā Jēkabpils novada pagastā, 

kopumā sanāksmēs piedalījās 79 apmeklētāji: 

 21.novembrī: Ābeļu pagasta pārvaldē – 7 apmeklētāji, Kalna pagasta pārvaldē 

– 8 apmeklētāji; 

 28.novembrī: Dignājas pagasta pārvaldē -15 apmeklētāji, Dunavas pagasta 

sabiedriskajā resursu centrā – 18 apmeklētāji; 

 4.decembrī: Leimaņu pagasta pārvaldē – 8 apmeklētāji, Zasas pagasta kultūras 

namā – 11 apmeklētāji; 

 5.decembrī - Rubenes pagasta pārvaldē – 12 apmeklētāji. 

Publiskās apspriešanas sanāksmēs Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas 

speciāliste Dzidra Nartiša sniedza klātesošajiem dokumenta izstrādātāja SIA 

“Reģionālie projekti” sagatavoto prezentāciju par Attīstības programmas redakcijas 

izstrādes gaitu, iepazīstināja ar dokumenta sadaļām – Pašreizējās situācijas aprakstu, 

Stratēģisko daļu, Rīcības un Investīciju plānu, programmas Īstenošanas un 

uzraudzības kārtību. 

Katrā pagastā tika sniegta informācija par projektiem, kas attiecas uz konkrēto 

pagastu, skaidrota Attīstības programmas nozīme un sasaiste ar pašvaldības budžetu, 

tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Sanāksmju ietvaros sniegtie komentāri un saņemtie ierosinājumi ir apkopoti 

tabulā:  

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības 

plānošanas dokumentu 
 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma būtība  
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. 

http://www.jekabpilsnovads.lv/
http://www.geolatvija.lv/


Nr. 
p.k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā priekšlikuma būtība  
Ņemts vērā / nav 

ņemts vērā 
Pamatojums, ja priekšlikums nav ņemts vērā  

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. 
 
 

Informācija 
pieņemta 
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: 
 
“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. 

Informācija 
pieņemta 
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. 

 

Liels paldies iedzīvotājiem par līdzdalību un atsaucību attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādē! 

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša 

 


