Nr.p. k. Iesniedzējs
1

1

2

Attistības
programmas
sadaļa
3

Jēkabpils novads Rīcības plāns

Prioritāte

Dokumenta redakcija (konkrēta
punkta redakcija)

Priekšlikums vai iebildums par projekta
konkrēto punktu

4

5

6

P5

Iesniedzēja pamatojums priekšlikumam/
iebildumam

Ņemts vērā/
Nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/
priekšlikums Nav ņemts vērā

Projekta attiecīgā punkta
galīgā redakcija/lēmums

9

10

7

8

R.V. 5.1. Energoefektivitātes
Priekšlikums: R.5.1.1. Energopārvaldības
veicināšana, atjaunojamie energoresursi sistēmas izveide un ieviešana.

Priekšizpēte par pašreizējo situāciju
Jēkabpils novadā energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu
izmantošanai; Energopārvaldības darba
grupas izveidošana, ekspertu pakalpojumi

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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Jēkabpils novads Rīcības plāns

P5

Priekšlikums: R.5.1.1. (R.5.1.4)
R.V. 5.1. Energoefektivitātes
Energoefektivitātes veicināšana un
veicināšana, atjaunojamie energoresursi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana.

Energoefektivitātes veicināšana Jēkabpils
novada pašvaldību ēkās, būvdarbi
energoefektivitātes palielināšanai, jaunu
un efektīvu atjaunojamo energoresursu
(AER) izmantojošu siltumenerģijas
ražošanas un ūdens sildīšanas iekārtu
iegādei un uzstādīšanai, katlu māju
tehniskie uzlabojumi. Viedā āra
apgaismojuma ierīkošana publiskajā
ārtelpā, t. sk. parkos.

3

Jēkabpils novads Rīcības plāns

P5

R.V. 5.1. Energoefektivitātes
Priekšlikums: R.5.1.2. Atjaunojamo
veicināšana, atjaunojamie energoresursi energoresursu pieejamība novadā

Enerģijas ražošana no biomasas; Biogāzes
ražošana; Saules enerģijas izmantošana;
Gāzes koģenerācijas stacijaelektroenerģijas ražošanai.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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Jēkabpils novads Rīcības plāns

P5

RV 5.2. Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana, zaļās infrastruktūras
veidošana.

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana upju
un ezeru ainavā. Dabas parka “Dvietes
paliene” “Eglona” un citu dabas parku
infrastruktūras sakārtošana.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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P5

RV 5.2. Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana, zaļās infrastruktūras
veidošana.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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P5

RV 5.2. Bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana, zaļās infrastruktūras
veidošana.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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Jēkabpils novads Rīcības plāns

P5

P5

Priekšlikums: R.5.2.1. Zaļās infrastruktūras
attīstība tūrisma veicināšanai.

Publiski pieejamas rekreācijas teritorijas
Priekšlikums: R.5.2.2. Nodrošināt ainavu plāna
Zasas muižas parka apsaimniekošanas
ieviešanu
plāna izstrāde.
Priekšlikums: R.5.2.4. Zaļās un zilās
Kultūrvēsturiskā novada savdabības
infrastruktūras inovatīvi risinājumi,
saglabāšana: Pārceltuvju (Dignāja - Līvāni,
infrastruktūras attīstība un ieviešana, zaļās
Dunava- Jersika) teritorijas
infrastruktūras elementu izveide
infrastruktūras attīstība.

RV 5.3. Pielāgošanās klimata
pārmaiņām un to mazināšana.

Priekšlikums: R.5.3.1.
Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma
samazināšana, infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanai.

Komplekss pretplūdu pasākums Dunavas
pagasta teritorijā: valsts autoceļa V783
posma pārbūve (~8 km) - hidrotehniskās
būves (aizsargdambja, t.sk. specializētu
būvju) un ierīču izbūve, ceļa tehniskā
stāvokļa un satiksmes drošības
uzlabošana, tilta atjaunošana pār valsts
nozīmes ūdensnoteku. Daugavas krasta
(nostiprināšana) erozijas novēršana
Dunavas pagastā.

RV 5.3. Pielāgošanās klimata
pārmaiņām un to mazināšana.

Priekšlikums R.5.3.4.Meliorācijas sistēmu
risinājumu izpēte un veidošana, jaunu inovatīvi
risinājumu ieviešana lauksaimniecības zemju
kvalitātes uzlabošanai, ūdens kvalitātes
uzlabošanai, bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanai

Meliorācijas sistēmas sakārtošana: vaļējo
grāvju sistēmas tīrīšana, caurteku
atjaunošana, virszemes ūdeņos nonākošā
piesārņojuma mazināšanai Daugavā
(rīcība plānota kā daļa no kompleksā
pretplūdu pasākuma).
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Iecavas novads Situācijas analīze

Attēls, pārbaudīt

Naftas vads - 45lpp.

11

Iecavas novads Situācijas analīze

Teksta redakcija

CSDD - 62 lpp.

Ņemts vērā
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Iecavas novads Situācijas analīze

Pārbaudīt

Bistamie uzņēmumi - nov vai pagasts - 169 lpp.

Ņemts vērā

Piesaistīt ārstniecības personas un ārstniecības
atbalsta personas veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā, izstrādājot
motivācijas sistēmu pašvaldības ietvaros

Ņemts vērā

Nodrošināt telpas veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā risinot
jautājumu par vides pieejamību, atbilstoši
obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm
pašvaldībai piederošās telpās, lai varētu
reģistrēt jaunas ārstniecības iestādes,
piemēram, ģimenes ārsta prakses ģimenes
ārstu maiņas gadījumā vai citu iemeslu dēļ

Ņemts vērā
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Veselības ministrija
Rīcības plāns

Veselības ministrija
Rīcības plāns

P2

R 2.2.1.
Inovāciju un digitālo risinājumu ieviešana
Rīcības virziens 2.2. Veicināt veselības
sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
aprūpes pakalpojumu attīstību reģionā,
lauku teritorijās -pilotaktivitāte: Platformas
uzlabojot pakalpojumu pieejamību un
izveide - video vizītes - pakalpojuma
iedzīvotāju veselībpratību
pieejamības nodrošināšana sociālā riska
grupām attālajos lauku apvidos.

Sociālās infrastruktūras uzlabošana,
inovatīvu risinājumu attīstīšana, jauno
tehnoloģiju/produktu ieviešana sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā
–reģionāla nozīme. Platformas izveide,
video vizītes - pilda socializācijas funkciju,
klientam ir iespēja sazināties ar
tuviniekiem, sociālajiem darbiniekiem,
asistentu, saņemt jurista, medmāsas vai
ārsta konsultācijas, ņemot vērā ne tikai
sacīto, bet arī vizuālo izskatu.
Pakalpojuma pieejamības nodrošināšana
sociālā riska grupām attālajos lauku
apvidos ļautu ilgāk personām nenonākt
sociālās aprūpes centrā vai pansionātā.
Pilnībā nodrošināts tehniskais aprīkojums
(viegli lietojama planšete, bezlimita
internets) un serviss. Dzīves vides
kvalitātes celšana, izmantojot viedās
tehnoloģijas.

P2

P2

Aicinām Zemgales plānošanas reģionu
fokusēties un Programmā iekļaut tādus
pasākumus veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai,
kuru īstenošanā būtiska ir pašvaldības
iesaiste, jo veselības aprūpes
pakalpojumi (gan diagnostikas, gan
ārstniecības, gan rehabilitācijas
pakalpojumi) tiek apmaksāti no valsts
budžeta
Aicinām Zemgales plānošanas reģionu
fokusēties un Programmā iekļaut tādus
pasākumus veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai,
kuru īstenošanā būtiska ir pašvaldības
iesaiste, jo veselības aprūpes
pakalpojumi (gan diagnostikas, gan
ārstniecības, gan rehabilitācijas
pakalpojumi) tiek apmaksāti no valsts
budžeta

Ievietots pie 2.2.1. rīcības kā
aktivitātes par digitāliem
risinājumiem papildinājums.

Ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Informācija aprakstošajā daļā sakrīt ar kartē attēloto
"CSDD stacijas" aizstāts ar
"CSDD uzturētās uzlādes
stacijas".
"Aknīstes lauku teritorija"
aizstāts ar "Aknīstes pag.,
Aknīstes nov.".

Papildināts ar piedāvāto
aktivitāti.
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Veselības ministrija
Rīcības plāns

Veselības ministrija
Rīcības plāns
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Veselības ministrija
Rīcības plāns
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Veselības ministrija
Situācijas analīze
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P2

P2

P2

Nodrošināt ģeogrāfisko pieejamību
ārstniecības pakalpojumiem un sniegt atbalstu
Aicinām Zemgales plānošanas reģionu tiem pacientiem, kuriem nepieciešami
fokusēties un Programmā iekļaut tādus transporta pakalpojumi, lai piemēram, nokļūtu
pasākumus veselības aprūpes
mājās no stacionāra, vai nokļūtu ārstniecības
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, iestādē veselības aprūpes pakalpojumu
kuru īstenošanā būtiska ir pašvaldības saņemšanai. Paredzēt transporta organizēšanu
iesaiste, jo veselības aprūpes
pacientu nokļūšanai pie un no ārstniecības
pakalpojumi (gan diagnostikas, gan
iestādes gadījumos, kad esošā sabiedriskā
ārstniecības, gan rehabilitācijas
transporta sistēma nav tam piemērota.
pakalpojumi) tiek apmaksāti no valsts
Organizēt pacientu pārvešanu gadījumos, kad
budžeta
pacients no augstākā līmeņa slimnīcas
jāpārved uz zemākā līmeņa slimnīcu vai
sociālās aprūpes iestādi
Aicinām Zemgales plānošanas reģionu
fokusēties un Programmā iekļaut tādus
pasākumus veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai,
kuru īstenošanā būtiska ir pašvaldības
iesaiste, jo veselības aprūpes
pakalpojumi (gan diagnostikas, gan
ārstniecības, gan rehabilitācijas
pakalpojumi) tiek apmaksāti no valsts
budžeta
Aicinām Zemgales plānošanas reģionu
fokusēties un Programmā iekļaut tādus
pasākumus veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai,
kuru īstenošanā būtiska ir pašvaldības
iesaiste, jo veselības aprūpes
pakalpojumi (gan diagnostikas, gan
ārstniecības, gan rehabilitācijas
pakalpojumi) tiek apmaksāti no valsts
budžeta
Lūgums papildināt tekstu (88.lpp)

Sadarboties ar Nacionālo veselības dienestu un
Veselības ministriju noteiktu pakalpojumu
attīstīšanā

Nodrošināt finansiālu atbalstu sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju grupai veselības
aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Lūgums tekstā vārdus asinsrites slimības
aizvietot ar sirds un asinsvadu slimības

Veselības ministrija
Situācijas analīze

Lūgums papildināt tekstu (90.lpp)

Lai uzlabotu sabiedrības veselības rādītājus
Zemgales reģionā (..)
jāveicina iedzīvotāju nodarbošanās
ar fiziskajām aktivitātēm, sportu un aktīvo
atpūtu (..).

Dobeles novadsSituācijas analīze

Punkts 1.2. – starp novadiem visblīvāk
apdzīvots ir Aizkraukles novads

Starp novadiem visblīvāk apdzīvots ir Bauskas
novads, tam seko Dobeles novads, Jēkabpils
un tikai tad Aizkraukles novads

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Pašvaldības sociālo palīdzību piešķir saskaņā ar SPSPL,
kā arī atbilstoši budžeta iespējām, paredzot palīdzību
saistošajos noteikumos. AP līmenī PR nevar uzdot par
pienāku pašvaldībām NODROŠINĀT šādu sociālo
palīdzību.

Ņemts vērā

"Asinsrites slimības" aizstāts ar
"sirds un asinsvadu slimības".

Ņemts vērā

Lai uzlabotu sabiedrības
veselības rādītājus Zemgales
reģionā, ir jāturpina iedzīvotāju
izglītošana par veselības
veicināšanas jautājumiem,
jāveicina iedzīvotāju
nodarbošanās ar fiziskajām
aktivitātēm, sportu un aktīvo
atpūtu, bērnu un jauniešu
pilnvērtīgas fiziskās attīstības
nodrošināšana.

Nav ņemts vērā

Vislielākais iedzīvotāju skaits (CSP, 2020.g. dati) ir
Jelgavā, Jēkabpilī, Jelgavas, Bauskas un Dobeles
novadā, savukārt lielākais iedzīvotāju blīvums (cilvēku
skaits uz km2) ir Jelgavā, Jēkabpilī un Aizkraukles
novadā.

Datu analīze ir svarīga gan transporta
plūsmas organizēšanai, gan citu
pašvaldības un uzņēmējdarbības nozaru
pakalpojumu plānošanai

21

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.2.2. Nodarbinātība un bezdarbs.
34.lpp.

Būtu svarīgi detalizētāk saprast iedzīvotāju
mobilitātes plūsmu.

22

Dobeles novadsSituācijas analīze

Pasažieru pārvadājumi 1.5. tabula
40.lpp.

Dobeles novads pie starppilsētu satiksmes
savienojumiem vispār nav izdalīts atsevišķi – ir
zem Bauskas novada. Nav minēts savienojums
Dobele-Bauska

1.3.3. Vides infrastruktūra.
1.3.3.1. Ūdenssaimniecība

2010.-2014. Dobeles novadā tika īstenots
projekts „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Dobelē”
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
paplašināšana, spiedvadu izbūve 22,6
km, esošo kanalizācijas sūkņu staciju
demontāža (3 gb) un rekonstrukcija (5
gb), jaunu kanalizācijas sūkņu staciju
izbūve 5 gb (Miltiņu ciems, Šķibes ciems,
Lejasstrazdu ciems, Dobeles pilsētā Dainu
un Zemgales ielā). Īstenošanas vieta:
Dobeles pilsēta; Krimūnu pagasta Ceriņu
Ir nosauktas tikai atsevišķas vietas reģionā, kur
ciems; Auru pagasta Liepziedu ciems;
izbūvētas un rekonstruētas NAI.
Bērzes pagasta Miltiņu ciems; Dobeles
Nav minēts, ka tiek īstenoti ūdenssaimniecības
pagasta Lejasstrazdu ciems - tikai
projekti SAM 5.3.1. ietvaros.
notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
Bērzes pagasta Šķibes ciems - tikai
notekūdeņu attīrīšana.
2014-2021
Aktivitates 5.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās
iespējas” SIA “DOBELES ŪDENS” īsteno
projektu “Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II
kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/007). Projekta

23
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Dobeles novadsSituācijas analīze

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.4.1. Attīstības centri un to
pakalpojumu apjoms.

Viena no NAP prioritātēm. Mūžizglītība kā
Papildināt tekstu: Mūžizglītība kā vienots
nemitīgs 21. gadsimta sevis
izglītības pakalpojumu attīstības kopums ir 21. pilnveidošanas process, ņemot vērā
gadsimta izaicinājums arī Zemgales reģionā.
tehnoloģisko un sociālo attīstību straujās
pārmaiņas.

Pašu iedzīvotāju datu plūsmas detalizētā iedalījumā var
apskatīt VARAM veidotajās interktīvajās kartēs
atr.kartes.lv, kas arī bija veidotas spēciāli pašvaldībām
Daļēji ņemts vērā
tieši tādiem nolūkiem kā norādīts iezniedzējam. Bet
reģions šo aspektu skatīs savādākā formā, piesaistot to
funkcionālajām teritorijām.

Ņemts vērā

Pārkārtota tabulas struktūra,
dzēsts administratīvo teritoriju
iedalījums

Ņemts vērā

Papildināts teksts ar:
Pašvaldības aktīvi īsteno
dažādus projektus saistībā ar
ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību.
Piemēram, Dobeles novads
īstenojot projektus, ir veicis
kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju un
paplašināšanu, jaunu
kanalizācijas sūkņu staciju
izbūvi (Miltiņu ciems, Šķibes
ciems, Lejasstrazdu ciems,
divas jaunas stacijas Dobeles
pilsētā), NAI rekonstrukcijas,
ūdenstorņa, ūdens
sagatavošanas stacijas izbūvi,
jauna dzeramā ūdens
uzglabāšanas rezervuāra
izbūvi, esošo rezervuāru
rekonstrukciju.
Dobeles novadā vairākās
apdzīvotās vietās (Auru,
Ķirpēnu un Penkules ciemos) ir
steidzami jāveic esošo NAI
rekonstrukcija, jo novecojošo
tehnoloģiju dēļ nav iespējams

Ņemts vērā

1.4.4. Sadaļa "Izglītība"
papildināta ar rindkopu:
Nacionālā attīstības plāna 2027
vienas no prioritātēm
“Zināšanas un prasmes
personības un valsts
izaugsmei” būtiska sastāvdaļa
ir “Kvalitatīva izglītība mūža
garumā”, līdz ar to mūžizglītība
kā vienots izglītības
pakalpojumu attīstības kopums
ir 21. gadsimta izaicinājums arī
Zemgales reģionā, ņemot vērā
tehnoloģisko un sociālo
attīstību straujās pārmaiņas.
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Dobeles novadsSituācijas analīze

3. Izglītība un zinātne -…

P1

Ir mainījusies un nākotnē vēl straujāk
mainīsies izglītības apguves formas,
iespējas un vajadzības, tas jāskatās kā
Izglītības jēdziens ir jāformulē no mūžizglītības vienots izglītības pakalpojumu kopums,
skatu punktu, kur jāietver pieaugušo izglītība
kurš ir 21. gadsimta izaicinājums arī
kā viens no būtiskiem izglītības iespēju
Zemgales reģionā. NAP 127 punktā
veidiem kopējā izglītības kontekstā.
rakstīts: zinošas, iekļaujošas un radošas
sabiedrības attīstībai nepieciešama
kvalitatīva un ikvienam iedzīvotājam
pieejama izglītība visa mūža garumā….

Papildināt: Pieaugušo izglītības darba
koordinēšana visefektīvākā ir , ja tā tiek
1.4.4. Izglītība. Ilgtspējīga finansēšanas
uzsākta un koordinēta no vietējā pašvaldības
mehānisma nodrošināšana
līmeņa un tiktu apmaksāta no
pieaugušo izglītībai. 108.lpp.
ES/valsts/pašvaldības finanšu līdzekļiem.
(Jāapspriež darba grupā)

Komercsabiedrības pieaugušo izglītības
piedāvājumu formē no sev izdevīgas
peļņas aprēķiniem, ne no reālā
pieprasījuma darba tirgū. Viedokli par PI
koordinatora apmaksu pašvaldībā
vajadzētu virzīt kā pilotprojektu.
Vajadzētu apzināt esošo PI iestāžu skaitu,
izvietojumu un īsu aprakstu. Arī IZM
ERASMUSS + projektā izvērtē šādu
iespēju.

Ņemts vērā

1.4.1. sadaļas 3.punkts
papildināts ar: Situācija reģionā
iedzīvotāju izglītības līmeņa
ziņā ir vienmērīga. Būtiski ir
aktualizēt arī pieaugušo
izglītības (mūžizglītības)
iespēju kā vienu no izglītības
iespēju veidiem, mainoties līdzi
izglītības apguves formām,
iespējām un vajadzībām.

Ņemts vērā

Bija iesniegts pie Situācijas
analīzes, diskusiju laikā tika
nolemts pielikt pie projektiem,
pie prioritātes P6.

Ņemts vērā

Papildināta informācija par
mūžizglītību
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1.4.4. Izglītība. Pieaugušo izglītība.
Mūžizglītība

Aprakstā vajadzētu precizēt un korektāk
aprakstīt situāciju, datus, piedāvājumu un pašu Iespēja apspriest darba grupā.
mūžizglītības formulējumu.

28
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1.4.5. Kultūra. 121. lpp – starptautisks
teātru festivāls “PITONS” Dobelē

Festivāls jau vairākus gadus nenotiek – lūdzu
svītrot.
Tā vietā minēt Amatnieku plenērs Dobelē,
Ābolu svētki Dobelē, Ceriņu svētki un klasiskās
mūzikas koncerts Ceriņu dārzā Dobelē.

Ņemts vērā

[..] Amatnieku plenērs Dobelē,
Ābolu svētki Dobelē, Ceriņu
svētki un klasiskās mūzikas
koncerts Ceriņu dārzā Dobelē,
Zemgaļu svētki Tērvetē u.c.

29
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Kultūra. 120.lpp. “sevišķi Daugavas
labais krasts”

Zemgale atrodas Daugavas kreisajā krastā

Ņemts vērā

[..] tad padomju varas gados
Daugavas labais krasts bija
zaudējis savu saikni ar Zemgali.
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Kultūra. 122.lpp. “Latvijas Augļkopības
institūta P. Upīša memoriālais muzejs”

Labot uz Dārzkopības institūta P. Upīša
memoriālais muzejs

Ņemts vērā

[..] un Dārzkopības institūta P.
Upīša memoriālais muzejs.
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Ja arī liela daļa projektu pieteikumu tika
iesniegta līdz 2017.gadam, tad projektu
1.6.3. Ārējā finansējuma piesaiste.
īstenošana pārsvarā tika realizēta tieši pēc
164.lpp – Zemgales plānošanas reģionā 2017.gada.
ERAF, ESF un KF projektu finansējums
Pēc dokumenta teksta sanāk, ka pēc 2017.gada
kopš 2017. gada netiek piesaistīts.
nekas nav darīts, lai gan Dobeles novada
pašvaldība vairākus ERAF un ESF projektus
realizējusi laika periodā 2017.-2020.

Ņemts vērā

Zemgales Plānošanas reģionā
ERAF, ESF un KF projektu
finansējums kopš 2017. gada
netiek piesaistīts, lai gan arī
pēc 2017. gada apstiprināto
ERAF, ESF un KF projektu
īstenošana turpinājās līdz
projektu termiņa beigām.
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51.lpp. – Autoceļu garums atsevišķās
valsts autoceļu kategorijās jaunajos ZPR
Iekavās iztrūkst teksts.
novados pēc ATR būs ievērojami
līdzīgāks (ERROR!...)

Ņemts vērā

Autoceļu garums atsevišķās
valsts autoceļu kategorijās
jaunajos ZPR novados pēc ATR
būs ievērojami līdzīgāks.
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Tūrisma
darba grupa
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Rīcības plāns

7.lpp. – Viena no reģiona lielākajām
bagātībām ir zeme, bet visauglīgākās
Ballēs nosaka LIZ kvalitatīvo novērtējumu, bet
augsnes ir Zemgales līdzenumā, kuru
ne kadastrālo vērtību. Zemes kadastrālā
zemes kadastrālā vērtība vidēji ir virs 60
vērtība ir vērtējama EUR/ha.
ballēm, bet atsevišķās vietās pat līdz 82
ballēm.

P7

R.7.2.9., R.7.2.10., R.7.4.4.
SVID – nav Tūrisma nozares

Iekļaut ZTA pie īstenošanā iesaistītajiem
dalībniekiem
SVID – nav Tūrisma nozares

Dobeles novadsSituācijas analīze

59.lpp. 1.69.attēls.

Attēls nav saprotams. Tas seko pēc teksta, ka
pēc LVC datiem informācija par gājēju un
velosipēdu ceļu garumiem pieejama tikai par 9
novadiem, bet attēla avots ir norādīts
Zemgales reģiona mobilitātes plāns 2021-2027
(plāns mājas lapā nav atrodams).
Tekstā ir informācija, ka ar esošo
velosatiksmes infrastruktūru izceļama Jelgava,
Jēkabpils, bet attēlā vispār neparādās.
Vai Zemgales reģiona mobilitātes plānā ir
apkopota visu novadu sniegtā informācija?
Pavisam nesen izbūvēts gājēju- veloceliņš ir
Tērvetes novadā, arī Aucē ir gar pārbūvēto ielu
malām gājējiem un velobraucējiem piemērota
sakārtota infrastruktūra.

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.4.4. Izglītība 110.lpp. – 1.116.att.
Augstskolu un profesionālās izglītības
iestāžu un koledžu tīkls Zemgales
plānošanas reģionā

Attēlā ir atspoguļota nepilnīga informācija –
nav iekļauta Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskola un nav Jelgavas
Amatu vidusskola.
Ja abas izglītības iestādes nav iekļautas
Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā, tad
sava reģiona plānā vajadzētu gan iekļaut.

Pieaugušo izglītība. Mūžizglītība.
118.lpp.
Tekstā ir minēts LLKC, ZRKAC.

Vēlamies, lai tiek minēts arī Dobeles Pieaugušo
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs,
kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas
visiem Dobeles novada un Zemgales reģiona
iedzīvotājiem gan klātienē, gan tālmācībā.

Dobeles novadsSituācijas analīze

Aptuveni puse reģiona
teritorijas ir lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, bet
visauglīgākās augsnes ir
Zemgales līdzenumā, kuru
zemes kvalitātes vērtējums
vidēji ir virs 60 ballēm, bet
atsevišķās vietās pat līdz 82
ballēm (piem., Sesavas
pagastā).

Ņemts vērā

Ņemts vērā
Nav ņemts vērā

Ir ieientegrēts iekš citām sadaļām, piemēram,
ekonomikas.

Ņemts vērā

Attēls dzēsts, jo satur
neaktuālu informāciju

Ņemts vērā

Attēls izņemts, jo infrmācija
dublējas ar 1.114.attēlu.

Ņemts vērā

Dobeles Pieaugušo izglītības un
uzņēmējdarbības atbalsta
centrs sniedz neformālās
izglītošanās iespējas visiem
Dobeles novada un Zemgales
reģiona iedzīvotājiem gan
klātienē, gan tālmācībā.

39

40

41

42

43

44

Pie kultūras infrastruktūras papildināt:
Nozīmīgs kultūras norišu un pakalpojumu
infrastruktūras papildinājums Zemgalē 2020.
gadā ir Dobeles Mūzikas skolas akustiskā
koncertzāle ZINTA un Dobeles Livonijas ordeņa
pilsdrupās pārbūvētā pils kapela – Dobeles
muzeja filiāle Dobeles Pils ar unikālu
arhitektonisko risinājumu, multifunkcionālām
izstāžu un ekspozīciju telpām.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Nav korekti teikt bijušajiem, bet gan
uzņēmējdarbības centriem

Centru kompetencē ir izglītības un
konsultācijas pakalpojumu sniegšana
uzņēmējiem, kā arī attīstības projektu
realizēšana vietējā, valsts un Eiropas
kontekstā.

Ņemts vērā

Dobelē, Jelgavā un Aizkrauklē
uzņēmējdarbības atbalsts ražīgi
tiek īstenots caur pieaugušo
izglītības centriem, kas
paplašinājuši savas aktivitātes
ar konsultāciju sniegšanu un
attīstības projektu realizēšanu.

1.5.2. Uzņēmējdarbības atbalsts vide
140.lpp. Pie iestāžu uzskaitījuma
Pašvaldību iestādes:

Papildināt: Atbalsta jaunu un perspektīvus
projektus infrastruktūras un cilvēkresursu
jomā, veicina zinātnieku un komercsabiedrību
sadarbību

Pašvaldības arī sadarbībā ar
uzņēmumiem realizē infrastruktūras
projektus, sniedz līdzfinansējumu ES
projektu realizēšanai saistībā ar
uzņēmējdarbības vides, tai skaitā
cilvēkresursu attīstību.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

140.lpp. tekstu papildināt ar iestāžu
raksturojumu

Dobeles Pieaugušo izglītības un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs, piedāvājot
dažādus pakalpojumus, kā piemēram, dažādu
iekārtu nomu, telpu īri, seminārus un dažādas
apmācības, papildus realizē pārrobežu
projektus, veicinot starpvalstu sadarbību,
tādējādi palīdzot apgūt jaunas mājražotāju un
amatnieku produkcijas realizācijas iespējas.

Realizējot projektus starptautiskā līmenī,
vietējiem uzņēmējiem tiek dotas iespējas
savu produkciju piedāvāt plašākam
klientu lokam, paralēli piedāvājot
izmantot un iegūt zināšanas IT jomā.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.3. Zinātniski pētnieciskie resursi.

1.31.tabulā ir minētas Zemgales reģiona 3
zinātniskās institūcijas, bet tālāk tekstā
informācija ir tikai par divām- LLU un Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūts Jelgavā. Pie LLU nekas nav minēts par
mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce".
Dārzkopības institūts nav ne aprakstīts, ne
analizēts, kaut gan institūta devums un
nozīmīgums zinātnē, pienesums
uzņēmējdarbībā augļkopības nozarē ir vērā
ņemams.

Ņemts vērā

Papildināta informācija par
Dārzkopības institūtu.

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.2. Uzņēmējdarbības atbalsts vide.
141.lpp teksts Zinātniskie institūti un
komercorganizācijas nešķiro
142.lpp. atkārtojas ar identisku teikumu
uzņēmumus pēc to izmēra, atrašanās
nodaļas beigās.
vietas vai darbības teritorijas un
specifikas, turklāt lielākoties nodrošina
pakalpojumus par maksu

Ņemts vērā

Informācija sakārtota

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.4.5. Kultūra.

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.2. Uzņēmējdarbības atbalsts vide.
Valsts un pašvaldību reģionālās
iestādes 138.lpp.
Dobelē, Jelgavā un Aizkrauklē
uzņēmējdarbības atbalsts ražīgi tiek
īstenots caur bijušajiem Pieaugušo
izglītības centriem….

Dobeles novadsSituācijas analīze

Dobeles novadsSituācijas analīze
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1.5.4. Mežsaimniecība un kokapstrāde
149.lpp.
1.34.tabulā Lielākie Zemgales
mežsaimniecības un mežizstrādes
nozares uzņēmumi pēc apgrozījuma
2019.gadā ir minēts mūsu uzņēmums
SIA "TENAX PANEL"

No šīs tabulas uzņēmums ir jāņem ārā. Tā
darbībai nav nekāda sakara ar
mežsaimniecības nozari. Uzņēmums ražo
sendvičtipa paneļus, kas ir celtniecības
materiāls gan siltumizolācijai, gan
konstruktīvajiem elementiem.

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.4. Ķīmijas rūpniecība 152.lpp.
1.38.tabula Lielākie Zemgales ķīmijas
rūpniecības nozares uzņēmumi pēc
apgrozījuma 2019.gadā
Aile Gumijas un plastmasas
izstrādājumu ražošana minēts
uzņēmums SIA "TENAPORS"

Uzņēmums SIA "TENAPORS" nav ne gumijas,
ne plastmasas izstrādājumu ražotājs, bet gan
siltumizolācijas materiālu ražotājs.
Zem Gumijas un plastmasas izstrādājumu
ražošana uzņēmumu rakstīt ir nekorekti.

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.4. Tūrisms
154.lpp. Nozīmīgākās tūrisma
piesaistes vietas un objekti
Pilis, muižas un muižu parki

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.4. Tūrisms
154.lpp. Tērvetes dabas parks, netālu
no Dobeles esošais Baltijā lielākais
ceriņu dārzs….

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.4. Amatniecība un mājražošana.
Mājražošana.
“Zemgalē ir vairāk nekā 30 dažāda
veida uzņēmumi, kas piedāvā t.s.
„lauku labumus””

Dobeles novadsSituācijas analīze

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.5.4. Amatniecība un mājražošana.
Tendences un rīcības amatniecības un
mājražošanas jomā. 158.lpp.

1.5.4. Amatniecība un mājražošana.
Tendences un rīcības amatniecības un
mājražošanas jomā. 158.lpp

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Ņemts vērā

Lauku partnerība “Lielupe”
2019. gadā izveidojusi Dobeles,
Jelgavas un Bauskas apkārtnes
“Pārtikas amatnieku karti”,
kura apkopo vietējos produktu
ražotājus.

Informācija un pakalpojumu piedāvāšana
digitālo tehnoloģiju integrācijā
uzņēmējdarbībā veicina uzņēmumu
produktivitāti. To pieejamības
veicināšana un prasmju apgūšana ir viens
no NAP pamatnosacījumiem. Sniedzam
informāciju par šādas iespējas apgūšanu
Zemgales reģionā.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Informācijas papildināšana par
pakalpojumu pieejamību mazajiem
amatniekiem vietējās produkcijas noieta
veicināšanai Latvijā un eksportējot uz
Eiropu. Mazie uzņēmēji digitalizācijas
iespējas neizmanto pietiekami produktīvi.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Tekstā jābūt: "blakus Dobelei esošais", nevis
netālu no Dobeles

Dobeles PIUAC ir izveidojis un attīstījis IT
platformu “Dobele dara”, kura dod iespēju
Zemgales reģiona mazajiem uzņēmumiem tai
skaitā mājražotājiem un amatniekiem izveidot
savus profilus, lai veicinātu vietējo produktu
un pakalpojumu noietu ne tikai vietējos tirgos,
bet arī Eiropā. Vienlaicīgi uzņēmējiem Dobeles
PIUAC palīdz uzlabot prasmes vizualizēt sava
produkta iepakojumu un etiķetes, lai veicinātu
konkurētspēju un apgrozījumu Latvijā un ārpus
tā.

Nav ņemts vērā

Tabula tika sastādīta, izmantojot Lursoft datubāzes
informāciju, kur SIA "TENAPORS" darbības joma
atbilstoši NACE kodam ir norādīta "Plastmasas plātņu,
lokšņu, cauruļu un profilu ražošana" (22.21), kas
ietilpst pie gumijas un plastmasas izstrādājumu
ražošanas sadaļas.
2020.gadā Dobelē ir veikta
pārbūve Dobeles Livonijas
ordeņa pilsdrupās, izveidojot
Dobeles muzeja filiāli Dobeles
Pils, kas palielinās tūristu
plūsmu Dobeles virzienā.

Papildināt ar Dobeles jauno objektu – Dobeles
Livonijas ordeņa pilsdrupās pārbūvētā pils
kapela – Dobeles muzeja filiāle Dobeles Pils

Papildināt: Lauku partnerība “Lielupe”
izveidotā “Pārtikas amatnieku karte” vien jau
piedāvā 65 pārtikas amatnieku kontaktus, un
tas ir tikai Auces, Dobeles, Tērvetes, Jelgavas,
Ozolnieku, Rundāles, Iecavas, Bauskas un
Vecumnieku novados…
Papildināt: Dobeles PIUAC ir izveidojis
koprades telpu/darbnīcu “OPEN Lab” , kur
ikvienam interesentam, amatniekam,
mājražotājam ir iespēja izmantot modernas
iekārtas: ploteri, papīra griezēju, 3D printeri,
lāzergravieri un UV LED printeri dažādu
materiālu drukāšanai, prototipu veidošanai
u.c. veida darbībai savas uzņēmējdarbības
veidošanai un attīstībai. Tiek piedāvāti
fotostudijas pakalpojumi produktu
vizualizācijai.

Nav ņemts vērā

Tabula tika sastādīta, izmantojot Lursoft datubāzes
informāciju, kur SIA "TENAX PANEL" darbības joma
atbilstoši NACE kodam ir norādīta "Aukstā formēšana
vai locīšana" (2.33), kas ietilpst pie mežsaimniecības
nozares.
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1.5.4. Amatniecība un mājražošana.
Tendences un rīcības radošo industriju
jomā. 160.lpp.

Dobeles novadsSituācijas analīze

Dobeles novadsSituācijas analīze

P7

SVID analīze Kultūra. Vājās puses.
189.lpp. Trūkst reģionāls
multifunkcionāls kultūras centrs,
koncertzāle
SVID analīze Kultūra. Vājās puses.
189.lpp. Nepietiekama lielo pasākumu
kopīga, reģionāla plānošana, bieža
pasākumu pārklāšanās izteikta
sezonalitāe
SVID analīze Kultūra. Vājās puses.
189.lpp. “Daudzu nozīmīgu kultūras
pieminekļu sliktais stāvoklis”
SVID analīze Kultūra. Vājās puses.
189.lpp. “Trūkst reģionāls
multifunkcionāls kultūras centrs,
koncertzāle”
SVID analīze Kultūra. Stiprās puses.
189.lpp. Līdzsvarots kultūras iestāžu
teritoriālais pārklājums - darbojas
kultūras nami, aktīvs bibliotēku tīkls

Papildināt: Dobeles PIUAC
uzsācējiem uzņēmējdarbības jomā piedāvā
kompleksu pakalpojumu, sākot ar konsultāciju
par uzņēmējdarbības veicēja reģistrāciju un
iespējamo normatīvo aktu ievērošanu
konkrētajā uzņēmējdarbības veidā, līdz logo,
vizuālās identitātes, prototipu izveidei,
iesaistei e-platformā un starptautiskajā
sadarbībā produktu, pakalpojumu noieta
veicināšanai.

Centrs piedāvā pakalpojumus, kurus
aicina izmantot ikvienu Zemgales
uzņēmēju, gan uzsākot, gan attīstot savu
uzņēmējdarbību. Globālajā ekonomikā
zināšanu, uzņēmējspējas, radošuma,
digitālo prasmju un tehnoloģiju
kompetenču nozīme ir kļuvusi kritiski
svarīga, un to trūkums rada atpalicības
risku.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Ieraksts atkārtojas 2 reizes

Ņemts vērā

Liekais ieraksts dzēsts.

Ieraksts atkārtojas 2 reizes

Ņemts vērā

Liekais ieraksts dzēsts.

Ieraksts atkārtojas 2 reizes

Ņemts vērā

Liekais ieraksts dzēsts.

Varētu būt runa tikai par koncertzāli. Bet, ja
tāda ir Rīgā, tad, Zemgales rietumdaļā tāda nav
nepieciešama.
Labot: Līdzsvarots kultūras iestāžu teritoriālais
pārklājums - darbojas kultūras nami,
nodrošināts bibliotēku pakalpojums un muzeju
piedāvājums

Nav ņemts vērā

Ņemts vērā

Vadības grupas sēdes laikā jautājums tika apspriests un
noraidīts kā nepamatots.
Līdzsvarots kultūras iestāžu
teritoriālais pārklājums darbojas kultūras nami,
nodrošināts bibliotēku
pakalpojums un muzeju
piedāvājums.
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1.4.3. Sociālie pakalpojumi un sociālā
palīdzība – Pašvaldību sociālo dienestu
darbība un sociālā darba speciālisti,
93.lpp.

Dobeles novadsSituācijas analīze

Attīstītības programmā, lai aprēķinātu cik
Dobeles novadā ir sociālā darba speciālisti uz
1000 iedzīvotājiem, ir ņemti dati no "Pārskata
par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību pašvaldībā 2019. gadā" Tab. 1.1.
Kods 1122.
Un attiecīgi rēķināts pēc formulas 48 sociālā
darba speciālisti, kas ir sociālā darba
speciālistu skaits sociālajā dienesta kopā ar
pakalpojumu sniedzēju struktūrvienībām.
Dobele.
Sociālajā dienestā pēc 2019.gada statistikas
pārskata ir ( 48-26) 22 sociālā darba speciālisti
Ņemts vērā

/ (20808 iedzīvotāju skaits / 1000) = 2,3
Saskaņā ar SPSP likuma:
10.pantu. (1) Lai nodrošinātu iedzīvotāju
vajadzību profesionālu izvērtēšanu un
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt
vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz
katriem tūkstoš iedzīvotājiem.
Sociālā darba speciālisti ir persona, kurai ir šajā
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Dobeles novadsSituācijas analīze

1.4.3. Sociālie pakalpojumi un sociālā
Rēķināt Aprūpes pakalpojumu saņēmējus pret
palīdzība – Pārējie sociālie pakalpojumi
novada iedzīvotāju skaitu
100.lpp

60

Dobeles novadsSituācijas analīze

Nosaukt novadus, kas nodrošina Grupu
1.4.3. Sociālie pakalpojumi un sociālā
dzīvokļu pakalpojumu. Dobeles novads šo
palīdzība – Pārējie sociālie pakalpojumi
pakalpojumu nodrošina 16 klientiem, kas
100.lpp
pārējiem 23?
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Dobeles novadsSituācijas analīze

Precizēt esošās situācijas aprakstu par
1.4.3. Sociālie pakalpojumi un sociālā
Zemgales reģiona patversmju un krīzes centru
palīdzība – Pārējie sociālie pakalpojumi
pakalpojumiem! Kur sniedz? Ko nozīmē par 6
100.lpp
personām….samazinājies
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Dobeles novadsSituācijas analīze

63

Dobeles novadsSituācijas analīze

P2

1.4.3. Sociālie pakalpojumi un sociālā
palīdzība, 92.lpp.
1.4.3. Sociālie pakalpojumi un sociālā
palīdzība, 93.lpp.

Pabeigt sociālo pakalpojumu definīciju un
atsauci uz likumu
Pabeigt 11.panta 8.punkta definīciju kā likuma
redakcijā

Nav ņemts vērā

Ņemot vērā, ka esošās situācijas analīzē visiem
pakalpojumu veidiem ir skatīta pakalpojumu saņēmušo
personu skaita tendence, nav jēgpilni vienam
pakalpojumu veidam norādīt saņēmēju skaitu uz 1000
iedzīvotājiem.

Ņemts vērā

Informācija par grupu dzīvokļu
pakalpojumu papildināta.

Ņemts vērā

Skaidrojam, ka patversmju
pakalpojumu saņēmēju skaits
samazinājies par 6 personām,
kas nav būtiskas izmaiņas.

Ņemts vērā

Papildināts ar prasīto

Ņemts vērā

Definīcija norādīta atbilstoši
likuma redakcijai

64

65

66

67

Dobeles novads Rīcības plāns

P1

1.4.4. Izglītība 108.lpp. Kapacitātes
palielināšana mācībspēku saimes
stiprināšanai. Latvija ir sākusi ambiciozu
izglītības satura pārveidošanu, kas
ietver pāreju uz kompetencēs balstītu
mācību saturu, lai skolēniem iemācītu
Papildināt: pašvaldībām ir jāizveido atbalsta
21. gs. nepieciešamās prasmes. Lai šī
sistēma jauno pedagogu piesaistei.
iniciatīva būtu sekmīga, ir jāatjauno
mācībspēku novecojusī kvalifikācija,
jāpārskata kandidātu atlase skolotāja
profesijai un jaunā profesionālās
attīstības dzīves cikla pieeja cieši
jāsaista ar skolotāju novērtēšanu

Daļēji ņemts vērā

Pievienots pie rīcības plāna (bija iesniegts pie situācijas
analīzes)

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.4.4. Izglītība 110.lpp.
Zemgales sociālajos dienestos: ● sniedz
profesionālās un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus; ● sekmē dzīves
Lieks teksts pie izglītības, jo ir sociālā dienesta
kvalitātes uzlabošanu; ● nodrošina
jautājums.
saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas; ● veicina iekļaušanos darba
tirgū; ● attīsta saikni ar sabiedrību

Ņemts vērā

Rindkopa no Izglītības sadaļas
dzēsta

Dobeles novadsSituācijas analīze

1.4.4. Izglītība. Vispārējā pamata un
vidējā izglītība. 113.lpp. ZPR
pašvaldībām jāizvērtē un jāpieņem
papildus lēmumi izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanai, lai kāpinātu izglītības
sistēmas efektivitāti kontekstā ar
plānoto administratīvi teritoriālo
reformu un jaunā mācību satura
ieviešanu, kas vidusskolas posmā
paredz specializāciju dažādās mācību
jomās. Turpmākā vidējās izglītības
iestāžu tīkla sakārtošana būtu
vērtējama, savstarpēji sadarbojoties
vairākām pašvaldībām ZPR ietvaros

Papildināt: Turpmākā vidējās izglītības iestāžu
tīkla sakārtošana būtu vērtējama, savstarpēji
sadarbojoties vairākām pašvaldībām ZPR
ietvaros , ņemot vērā katrā pašvaldībā esošo
skolu ģeogrāfisko novietojumu un statusu.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

1.4.4. Izglītība

Nekur nav minēts par profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm – Mākslas, Mūzikas un
Sporta skolas.
Papildināt:
Saglabāt profesionālās ievirzes izglītības
iestādes - Mākslas, Mūzikas un Sporta skolas,
un interešu izglītības iestādes kā arī jauniešu
centrus tuvāk audzēkņu dzīves vietai.

Ņemts vērā

Papildinātia informācija par
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēm

Dobeles novadsSituācijas analīze
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69

Dobeles novadsSituācijas analīze

Tekstā un tabulās atspoguļotas dažādas risku
teritorijas, kas ir oficiālajās vietnēs pieejamas.
Būtu nepieciešams apraksts par degradēto
teritoriju esamību, pat tādām teritorijām, kas ir
piesārņotas, bet nav iekļautas oficiālajos
reģistros.
1.8.2. Risku vadība un civilā aizsardzība. Piemēram, Dobelē ir vecā slimnīcas katlu māja
Piesārņotās vietas 170.lpp.
ar vecajām degvielas mucām, kuras kāda
projekta ietvaros vēlamies nojaukt un teritoriju
attīrīt, ir degradētās bijušās padomju armijas
teritorijas piesārņotas ar ēku gruvešiem un
citiem "labumiem". Tāpat gandrīz katrā bijušā
kolhoza un sovhoza teritorijā ir kaut kādas
degvielas bāžu paliekas .

Dobeles novadsSituācijas analīze

Starp novadiem visblīvāk apdzīvots ir Bauskas
5.lpp. Cilvēkresursi – starp novadiem
novads, tam seko Dobeles novads, Jēkabpils
visblīvāk apdzīvots ir Aizkraukles novads
un tikai tad Aizkraukles novads
14.lpp. tekstā Reģiona ilgtermiņa
prioritāšu sasniegšanai un prioritāro
nozaru attīstībai šim plānošanas
periodam 2020.-2027. …
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Nav ņemts vērā

LVĢMC uztur piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
karti (izstrādāta pēc LVĢMC Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistra datiem projekta Nr.CB31
"Piesārņoto vietu standartizēšana" (BECOSI) ietvaros).
Līdz ar to šī informācija jau ir apkopota, ja ir
nepieciešams papildināt, lūgums vērsties oficiālajā
kārtībā pie attiecīgajiem dienestiem.

Nav ņemts vērā

Vislielākais iedzīvotāju skaits (CSP, 2020.g. dati) ir
Jelgavā, Jēkabpilī, Jelgavas, Bauskas un Dobeles
novadā, savukārt lielākais iedzīvotāju blīvums (cilvēku
skaits uz km2) ir Jelgavā, Jēkabpilī un Aizkraukles
novadā.

Plānošanas periods 2021.-2027.

Dobeles novadsSituācijas analīze

Labots attiecīgi ieteiktajai
redakcijai

Ņemts vērā
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2021.-2027.gadam
programmā 2020.-2027. gadam …
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73

Dobeles novads Rīcības plāns

Dobeles novads Rīcības plāns

Dobeles novads Rīcības plāns

P1

RV 1.1. Modernas, inovatīvas izglītības
vides attīstība

Pie rīcībām papildināt ar rīcību par
starptautisko sadarbību

P1

18.lpp. Sadarbība jaunu vietu izveidei,
pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai
(būvniecība un citi pirmsskolas
izglītības pieejamību veicinoši
risinājumi, teritorijas labiekārtošana
(Rīgas metropoles areālā un
pašvaldībās, kurās ir ievērojams vietu
trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs,
t.i., rindā ir vairāk nekā 100 bērnu).
Pirmsskolas izglītības iestāžu
nodrošināšana ar mūsdienīgu un
kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem.

Rīcība vietu trūkumu novēršanai PII lai paliek,
bet pēdējais teikums lieks, jo mācību vides
pilnveidošana un materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana jau ir pie R 1.1.2.

P1

25.lpp. R 1.3.2. Vienlīdzīgu iespēju
radīšana bērniem un jauniešiem….

Teikums slīprakstā nav pabeigts, iztrūkst teksts

Jau tagad daudzas izglītības iestādes ņem
dalību starptautiskos projektos, piem.,
ERASMUS, un šai sadarbībai būtu
jāturpinās arī nākotnē

Bērnudārzi tāpat kā skolas ir izglītības
iestādes.

Nav ņemts vērā

R 1.1 saistīta ar infrastruktūras attīstīšanu.
Starptautiskā sadarbība tiks iekļauta R.1.2.

Ņemts vērā

Pirmsskolas izglītības iestāžu
nodrošināšana ar mūsdienīgu
un kvalitatīvas izglītības
īstenošanai nepieciešamajiem
resursiem tiks iekļauta R.1.2.

Ņemts vērā

Kursīvā minētas darba grupā
izskanējušās idejas, lai
pamatotu Rīcības virziena
nepieciešamību. Konkrētas
aktivitātes vēl tiks definētas vai
minētajām tiks mainīta
detalizācijas pakāpe.
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Dobeles novads Rīcības plāns

Dobeles novads Rīcības plāns

Ņemts vērā

31. lpp. R 2.2.1., R 2.2.2. un R 2.2.3.

Dobeles novads Rīcības plāns

P2
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Dobeles novads Rīcības plāns

P2
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Dobeles novads Rīcības plāns

P2
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Dobeles novads Rīcības plāns

P2
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Dobeles novads Rīcības plāns

P2
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Dobeles novads Rīcības plāns

P2
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Jelgavas
novads

Jelgavas
novads

Papildināt ar rīcību - Ārstniecības iestāžu
modernizācija, tehniskās infrastruktūras
uzlabošana.

1. Vai pašvaldību attīstības nodaļas nodarbojas
ar izglītošanu?
Teksta Amatnieku mājas vietā jābūt
2. Amatnieku mājas vairākās pašvaldībās ir
kompetenču centri, pieaugušo izglītības
radītas un darbojas ar citu funkciju – kultūra,
centri, izglītības iestādes
kultūrvēsture, amatniecības prasmes, ne
mūžizglītība, izglītība, konkurētspēja utt.
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86

Ņemts vērā

Pie esošiem pakalpojumiem ir
domāti arī pansionāti, bet
tādām aktivitātēm, kas vērstas
uz pakalpojuma uzlabošanu un
pārveidi par ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu.

P1

28.lpp. R 1.4.2. Veicināt, ka Amatnieku
mājas, centri darbojas kā sadarbības
organizācijas, īstenojot izglītojošas
lekcijas (uzņēmēju biedrības, attīstības
nodaļas pašvaldībās)

P2

85

Vai pie esošo pakalpojumu uzlabošanas ir
domāti arī esošie pansionāti, vai tikai dienas
aprūpes centri, aprūpe mājās un grupu
dzīvokļi?

Teikums slīprakstā nav pabeigts, iztrūkst teksts

Dobeles novads Rīcības plāns

Jelgavas
novads
Jelgavas
novads

Ņemts vērā

Veicināt, ka Amatnieku mājas,
centri darbojas kā sadarbības
organizācijas (piedāvājot
telpas), īstenojot izglītojošas
lekcijas izskanēja Izglītības
darba grupā.

P1
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Ņemts vērā

Kursīvā minētas darba grupā
izskanējušās idejas, lai
pamatotu Rīcības virziena
nepieciešamību. Konkrētas
aktivitātes vēl tiks definētas vai
minētajām tiks mainīta
detalizācijas pakāpe.

28.lpp. R 1.4.2. Veicināt, ka Amatnieku
mājas, centri darbojas kā sadarbības
organizācijas, īstenojot izglītojošas
lekcijas (uzņēmēju biedrības, attīstības
nodaļas pašvaldībās)

RV 2.2. Veicināt veselības aprūpes
pakalpojumu attīstību reģionā,
uzlabojot pakalpojumu pieejamību un
iedzīvotāju veselībpratību
Dobeles novada idejas reģiona mēroga
projektiem sociālajā jomā
Dobeles novada idejas reģiona mēroga
projektiem sociālajā jomā
Dobeles novada idejas reģiona mēroga
projektiem sociālajā jomā
Dobeles novada idejas reģiona mēroga
projektiem sociālajā jomā

Atskurbtuves pakalpojuma izveide Zemgales
reģionam( sadarbībā ar VM,VP )
Naktspatversmes pakalpojums Zemgales
reģiona pašvaldību vajadzībām
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi izveide
bērniem ar uzvedības traucējumiem
Grupu dzīvokļi bērniem bāreņiem pēc
ārpusģimenes aprūpes

Dobeles novada idejas reģiona mēroga
projektiem sociālajā jomā

Mobilās vienības izveide AMB vajadzībām, jo
pieaug novadu teritorija un iedzīvotāji noveco

Situācijas analīze

Zemgales plānošanas reģionā esošo 22
pašvaldību vietā no 2021. gada jūlija
paliks tikai 6:

Zemgales plānošanas reģionā esošo 22
pašvaldību vietā no 2021. gada jūlija paliks
tikai 5:

Kļūda nevis 6, bet 5, ja domāts kopā ar
Jelgavas pilsētu, tad tekstā vajadzētu
atrunāt ka 5 novadi un viena
valstspilsētas pašvaldība

Situācijas analīze

Cilvēkresursu sadaļa

Jautājums - no kurienes ņemti dati?

Atsauces vai datu avota apraksts

Situācijas analīze

Dabas resursi

Pieminēt ģeotermālo ūdeņu nozīmi

Situācijas analīze

7.lpp-Galvenie mērķi nākamajam
2021.-2027.
periodam 2021.-2028. gadam ir novērst

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Nav ņemts vērā

Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktam arī valstpilsētas
tiek definētas kā pašvaldības.
Pievienota atsauce uz Centrālo
staitstikas pārvaldi
Papildināts ar informāciju par
ģeotermālajiem ūdeņiem
Labots attiecīgi ieteiktajai
redakcijai
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Jelgavas
novads

8.lpp-Jauns rādītājs veselības aprūpes
jomā ir veselības tūrisms.

Situācijas analīze

Manuprāt nepieciešams skaidrojums

88

Jelgavas
novads

Situācijas analīze

Veselības aprūpe un veselības
veicināšanas sadaļā

Vienīgā sadaļa, kur beigās rakstīts - Veselības
aprūpes jomā reģionā nepieciešams:

89

Jelgavas
novads

Situācijas analīze

10.lpp -OVC

Vismaz vienā vietā jābūt saīsinājuma
skaidrojumam, vai tad sākumā visu
saīsinājumu skaidrojumam

90
91

Jelgavas
novads
Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P-All

12.lpp attēls ar bultiņām jāsakārto

Ņemts vērā

Precizēts

Ņemts vērā

Labots

Rīcības plāns

97
98
99
100
101
102

Jelgavas
novads
Jelgavas
novads
Jelgavas
novads
Jelgavas
novads
Jelgavas
novads
Jelgavas
novads

Papildināts ar saīsinājuma
skaidrojumu
Precizēts

Jelgavas
novads

96

Ņemts vērā
Ņemts vērā

93

Jelgavas
novads
Jelgavas
novads

Nav ņemts vērā

11.lpp – vizuāli nepārredzama tabula

Situācijas analīze

95

Manuprāt tad visas sadaļas, jātaisa pēc
vienotas struktūras un tad visu sadaļu
beigās būtu jābūt kas nepieciešams

Dokuments ir esošās situācijas apraksts, kā arī
atsevišķām jomām nav iespējams sniegt viennozīmīgu
atbildi, līdz ar ko iespējamie attīstības scenāriji ir ļoti
plaši, ko regulē ar Rīcības plānu. Veselības un aprūpes
jomā tika veikts atsevišķs ārpuspakalpojuma pētījums,
no kurienes arī tika ņemti secinājumi, kas atspoguļo
nepieciešamās darbības.

P-All

Jelgavas
novads

Jelgavas
novads

Ņemts vērā

Rīcības plāns

92

94

Jauns rādītājs veselības
aprūpes jomā ir medicīnas
tūrisms, kur ārstniecības
iestādes piedāvā ārstniecības
pakalpojumus ārvalstu
pacientiem. Lielākā daļa visu
medicīnas tūristu koncentrējas
Rīgas un Pierīgas reģionā un
2019. gadā tie bija 15149.
Reģionos medicīnas tūristu
skaits ir būtiski mazāks.
Kurzemē – 43, Vidzemē – 23,
bet Zemgalē vien 10 medicīnas
tūristi.

14.lpp- daudz komatu un punktu
trūkums
P1

16.lpp-Sadarbojoties tiks nodrošināti
pasākumi

Manuprāt vajadzētu dot wordā ieteikt
priekšlikumus ar track changiem, būtu vieglāk,
gan lasītājam, gan ZPR
Kam ar ko sadarbojoties? – teikums manuprāt
izrauts no konteksta.

Ņemts vērā

Rīcības mērķis tiks koriģēts
Tendenciozs izteikums, kas nebalstās uz statistiku.
Aprakstošā daļa balstās uz salīdzinošo statistiku Latvijas
mērogā.

Rīcības plāns

P1

29.lpp- Reģionā ir zems inovatīvo
uzņēmumu un pakalpojumu īpatsvars

inovatīvi uzņēmumi ir daudz, tikai iespējas
attīstīties ir ierobežotas

Rīcības plāns

P2

31.-lpp- PR

Saīsinājuma skaidrojums

Ņemts vērā

Rīcības plāns

P3

38.lpp-penta helix sadarbības mode

Skaidrojums, kas ir penta helix?

Ņemts vērā

Rīcības plāns

P3

39.lpp-nefinanšu atbalsta pasākumi

Kādi- nefinanšu atbalsta pasākumi? Ja nav
finansējuma nav iespējams daudzas idejas
īstenot

Rīcības plāns

P3

42.lpp- lielu un stratēģiski nozīmīgu
piesaistei

Nepabeigts teksts

Ņemts vērā

Teksts tiks pabeigts

Rīcības plāns

P4

51.lpp- Daudavā,

Laikam domāts - Daugavā

Ņemts vērā

Daugavā

Rīcības plāns

P4

52.lpp- pētīju izstrādē

Nepabeigts vārds

Ņemts vērā

pētījumu izstrādē

Rīcības plāns

P5

53.lpp- par dzeramo ūdeni

Vai šī ir īstā vieta?

Nav ņemts vērā

Rīcības plāns

P5

56.lpp- Atbalstīto tūrisma vietu skaits

Vai tikai šis indikātors? Manuprāt nē.

Nav ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Ņemts vērā

Tiks izskaidrots RV
Pasākumi, kas saistīti ar likumdošanas/administratīvi
resursu attīstību (izmaiņām/uzlabojumiem) utt.

Nav pamatojuma
Indikatoru tabula tiks
papildināta
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Jelgavas
novads
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Jelgavas
novads
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Jelgavas
novads

107
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Dabas
aizsardzības
pārvalde

Dabas
aizsardzības
pārvalde

Dabas
aizsardzības
pārvalde

P5

58.lpp- Preventīvo pasākumi plūdu
riska novēršanai, krastu erozijas
mazināšana (Daugava pie Aizkraukles)

Par Lielupi Jelgavā un Jelgavas novadā arī
vajadzētu padomāt.

Rīcības plāns

P5

60.lpp- Palielināt prasības dzeramā
ūdens kvalitātes standartam

Nevar palielināt nenodrošinot iespēju uzlabot
dzeramā ūdens kvalitāti
Pamatojumā par dzeramo ūdeni maz
informācijas.

Nav ņemts vērā

Rīcības plāns

P5

61.lpp- par mitrainēm

Tas nav inovatīvs risinājums

Nav ņemts vērā

Visās prioritātēs

Manuprāt visās nozarēs – izglītības, sociālā,
kultūras, vides, atkritumu apsaimniekošanas
Kur parās sasaiste ar tām vajadzībām, ko
un citām - jāvērš uzmanība uz infrastruktūras pašvaldības sniedza par nepieciešamajām
attīstību un pilnveidošanu, jo ja nebūs attiecīga vajadzībām un projektiem
infrastruktūra, nebūs arī kvalitatīvi pakalpojumi

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P-All

Ņemts vērā

Likumdošanas ceļā neviens neaizliedz uzlabot dzeramā
ūdens kvalitāti.

Ņemts vērā

Tiks papildināts, integrēts
projektu aktivitātēs

Ņemts vērā

Saskaņā ar dabas datu
pārvaldības sistēmā OZOLS
esošo informāciju Zemgales
Plānošanas reģionā atrodas vai
daļēji atrodas vairākas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas:
1 nacionālais parks, 1 dabas
rezervāts, 52 valsts nozīmes
dabas liegumi, 8 dabas parki,
36 valsts nozīmes dabas
pieminekļi ar kopējo platību
583,85 km2 un 382
mikroliegumi ar kopējo platību
70.48 km2. 66 ĪADT ir iekļautas
Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000)
tīklā [..]

(17.-19. un 152. lpp) un stratēģiskajā
daļā un rīcības plānā (6. lpp) ir
nepieciešams precizēt informāciju par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(ĪADT) un mikroliegumiem.

Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā
OZOLS (turpmāk – DDPS OZOLS) esošo
informāciju Zemgales plānošanas reģionā
atrodas 52 nevis 55 valsts nozīmes dabas
liegumi un 36 nevis 46 valsts nozīmes dabas
pieminekļi: 11 alejas, 13 ģeoloģiskie objekti un
12 dendroloģiskie stādījumi. Līdz ar to kopējais
Natura 2000 vietu skaits ir 66 nevis 69. 19
lappusē dabas pieminekļu – ģeoloģisko
objektu uzskaitījumu nepieciešams papildināt
ar Skaistkalnes karsta kritenēm un Cepļa
(Jaunzemju) dolomīta atsegumu.

Situācijas analīze

(17.-19. un 152. lpp) un stratēģiskajā
daļā un rīcības plānā (6. lpp) ir
nepieciešams precizēt informāciju par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(ĪADT) un mikroliegumiem.

Situācijas aprakstā 17. lapā nepareizi norādīts,
ka visām 2004. gadā dibinātajām ĪADT ir
izstrādāti dabas aizsardzības plāni – tā nav.
Savukārt dabas liegumam “Garākalna smilšu
krupja atradne” plāns ir izstrādāts. Kopumā
2021. gadā Zemgales plānošanas reģionā
spēkā esoši dabas aizsardzības plāni ir 22
valsts nozīmes ĪADT.

Ņemts vērā

Lielākā daļa ĪADT ir dibināti
2004. gadā. Mazākais dabas
liegums Zemgales reģionā ir
Garākalna smilšu krupja
atradne, un tam ir izstrādāts
dabas aizsardzības plāns.
Kopumā 2021. gadā Zemgales
plānošanas reģionā spēkā esoši
dabas aizsardzības plāni ir 22
valsts nozīmes ĪADT.

Situācijas analīze

(17.-19. un 152. lpp) un stratēģiskajā
daļā un rīcības plānā (6. lpp) ir
nepieciešams precizēt informāciju par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(ĪADT) un mikroliegumiem.

Kopš iepriekšējā esošās situācijas apraksta
sagatavošanas ir mainījies arī mikroliegumu
skaits un kopējā platība. Uz 2021. gada 28.
janvāri Zemgales plānošanas reģionā ir 466
mikroliegumi ar kopējo platību 7674 ha un 259
no tiem ir buferzonas ar kopējo platību 11501
ha.

Ņemts vērā

Papildināts ar ieteikto
redakciju.

Situācijas analīze
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Dabas
aizsardzības
pārvalde

Situācijas analīze

Situācijas analīze

(17.-19. un 152. lpp) un stratēģiskajā
daļā un rīcības plānā (6. lpp) ir
nepieciešams precizēt informāciju par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(ĪADT) un mikroliegumiem.

(17.-19. un 152. lpp) un stratēģiskajā
daļā un rīcības plānā (6. lpp) ir
nepieciešams precizēt informāciju par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(ĪADT) un mikroliegumiem.

Kopējais dabas pieminekļu – aizsargājamo
koku (dižkoku) skaits DDPS OZOLS uz 2021.
gada 28. janvāri ir 1701. Kā pareizi norādīts
situācijas aprakstā “par dižkoku ir atzīstams
jebkurš koks, kas atbilst 2010.gada 16.marta
MK noteikumos Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” iekļautajām
prasībām. Zemgales plānošanas reģionā vēl
nav apzināti visi valsts nozīmes dižkoki, līdz ar
to skaits potenciāli varētu būt lielāks.
Informācija tiek pastāvīgi papildināta.
Aktuālākā informācija par dižkokiem ir
pieejama dabas datu pārvaldības sistēmā
“OZOLS”.
Informējam, ka Zemgales plānošanas reģionā
atrodas arī vietējas nozīmes īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas, kuras saskaņā
ar likuma “Par īpaši aizsargājamām teritorijām”
13. panta 3. daļu ir dibinājušas un apsaimnieko
pašvaldības. Šobrīd DDPS OZOLS ir pieejama
informācija par četrām šādām teritorijām –
dabas liegumu “Turku tīrelis” Vecumnieku
novadā, dabas pieminekli – ģeoloģisko objektu
“Ķeveles avoti” Auces novadā, dabas
pieminekli – ģeoloģisko objektu “Rogaļu grava”
un dabas pieminekli – aizsargājamo aleju
“Jostu aleja” Krustpils novadā. Šobrīd Dabas
aizsardzības pārvalde veic informācijas
aktualizēšanu DDPS OZOLS par vietējas
nozīmes īpaši aizsargājamām teritorijām un ir
izsūtījusi vēstules pašvaldībām, kuru teritorijās
pēc dažādos avotos minētām ziņām ir vietējas
nozīmes dabas teritorijas, lūdzot sniegt
informāciju par to pašreizējo statusu. Pēc
2021. gada 1. februāra tiks apkopota no
pašvaldībām saņemtā informācija un vietējo
īpaši aizsargājamo teritoriju skaits Zemgales
plānošanas reģionā varētu izrādīties lielāks. Arī
šīs teritorijas ir nozīmīgs dabas un rekreācijas
resurss, kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība
teritorijas plānošanas dokumentos.

Ņemts vērā

Kopējais dabas pieminekļu –
aizsargājamo koku (dižkoku)
skaits DDPS OZOLS uz 2021.
gada 28. janvāri ir 1701.
Zemgales plānošanas reģionā
vēl nav apzināti visi valsts
nozīmes dižkoki, līdz ar to
skaits potenciāli varētu būt
lielāks. Informācija tiek
pastāvīgi papildināta.
Aktuālākā informācija par
dižkokiem ir pieejama dabas
datu pārvaldības sistēmā
“OZOLS”.

Ņemts vērā

Zemgales plānošanas reģionā
atrodas arī vietējas nozīmes
īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas, kuras saskaņā ar
likuma “Par īpaši
aizsargājamām teritorijām”
13.panta 3. daļu ir dibinājušas
un apsaimnieko pašvaldības.
Šobrīd DDPS OZOLS ir pieejama
informācija par četrām šādām
teritorijām – dabas liegumu
“Turku tīrelis” Vecumnieku
novadā, dabas pieminekli –
ģeoloģisko objektu “Ķeveles
avoti” Auces novadā, dabas
pieminekli – ģeoloģisko
objektu “Rogaļu grava” un
dabas pieminekli –
aizsargājamo aleju “Jostu
aleja” Krustpils novadā.
Turpinot apkopot informāciju,
vietējo īpaši aizsargājamo
teritoriju skaits Zemgales
plānošanas reģionā varētu
izrādīties lielāks. Arī šīs
teritorijas ir nozīmīgs dabas un
rekreācijas resurss, kam būtu

112

Dabas
aizsardzības
pārvalde

113

Dabas
aizsardzības
pārvalde

114

Dabas
aizsardzības
pārvalde

Rīcības plāns

“Dabas aizsardzības plānu izstrāde,
atjaunošana un ieviešana, kas veicinās
antropogēnās slodzes mazināšanu un tūrisma
infrastruktūru attīstību ĪADT, datu ieguve un
pārvaldības sistēmas pilnveidošana” kā vienu
no rīcībā iesaistītajiem dalībniekiem aicinām
Attīstības programmas stratēģiskajā
norādīt Dabas aizsardzības pārvaldi (vai
daļā un rīcības plānā – rīcību sadaļā pie VARAM), jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 507
rīcības 5.2.1.
3.1 un 3.7. apakšpunktiem tā organizē un
uzrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un
atjaunošanu aizsargājamām teritorijām, kā arī
veicina un koordinē minēto plānu ieviešanu, kā
arī plāno un organizē nepieciešamos dabas
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus
aizsargājamās teritorijās.

Ņemts vērā

Norādīsim Dabas aizsardzības
pārvaldi un VARAM

Rīcības plāns

Arī pie rīcības 5.2.3.

“Dabas parku pārvaldības uzlabošana,
infrastruktūras pilnveidošana un pārvaldības
sistēmas pilnveidošana” kā vienu no rīcībā
iesaistītajiem dalībniekiem aicinām norādīt
Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) (vai
VARAM), jo saskaņā ar MK noteikumu Nr. 507
2.1. viena no DAP funkcijām ir Saeimas un
Ministru kabineta izveidoto īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamā
teritorija) pārvaldīšana un, kā minēts iepriekš,
viens no DAP uzdevumiem ir plānot un
organizēt nepieciešamos dabas aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumus aizsargājamās
teritorijās.

Ņemts vērā

Norādīsim Dabas aizsardzības
pārvaldi un VARAM

Tāpat pie rīcības 5.3.2.

“Invazīvo sugu saraksta aktualizācija, inovācijas
ceļu izpēte, apkarošanas plāna izstrāde” kā
vienu no rīcībā iesaistītajiem dalībniekiem
aicinām norādīt Dabas aizsardzības pārvaldi
(vai VARAM).

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Rundāles
novads

Rīcības plāns
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Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

P5

Rundāles novada dome rosina iekļaut
starpreģionālu sadarbības projektu
veloinfrastruktūras attīstībai ar šādu iespējamu
maršrutu: Bauska - Priedītes (V1034 Bauska –
Priedītes) - Pilsrundāle (P103 Dobele – Bauska)
- Svitene (V1033 Pilsrundāle - Svitene – Klieņi) Klieņi ( V1072 Platones stacija - Sesava Lietuvas robeža) – Sesava- (P103 Dobele –
Bauska) Eleja: Parka aleja, Eleja, Elejas pag.,
Jelgavas nov., LV-3023 (skatīt:
https://ieej.lv/6PXrC)

P4

Kopš 2020.g. decembra VAS “Latvijas
Valsts ceļi” vietā ir jālieto VSIA “Latvijas
Valsts ceļi” ;

Maršrutā iekļauti vairāki valsts mēroga
tūrisma magnēti (Rundāles pils, Bauskas
pils, Zemgales ainavas), reģionāla mēroga
tūrisma objekti (Svitenes muižas pils un
parks; Elejas muižas parks). Tālāko
maršruta attīstību iespējams attīstīt gan
Tērvetes virzienā, gan Jelgavas virzienā
(vairākdienu maršruts).

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai.
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ministrijas

Laflora

Laflora

Situācijas analīze

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P3

P5

https://likumi.lv/ta/id/274865-celusatiksmes-noteikumi
Ceļu satiksmes noteikumos lieto
terminus “velosipēdu ceļš”, “gājēju
ceļš”

- savulaik dažiem veloekspertiem ļoti
nepatika vārds “celiņš” 😊

Ņemts vērā

Vārds "veloceliņš" aizstāts ar
vārdiem "velospiēdistu ceļš".

R 3.3.1.

Precizēt SIA “Laflora” kā dalībnieka iesaisti.

Precizēt vai iesaiste saistīta ar “Laflora”
vēja parku un/vai zaļo industriālo zonu,
vai enegoefektīvu risinājumu ieviešanu
esošajā ražotnē vai vēl kāds cits
risinājums?

Ņemts vērā

Esošajā redakcija SIA "Laflora ir
minēta kā īstenošanā
iesasitītais dalībnieks

R 5.1.4.

Papildināt punktu sekojošā redakcijā: AER
saražotās enerģijas īpatsvara
palielināšana reģionā, izmantojot vietējos
resursu potenciālu (biomasa), LLU
pētnieciskā potenciāla izmantošana AER
izmantošanai un energoefektivitātes
paaugstināšanai, AER izmantošanas
(saule, vējš, ģeotermālā enerģija,
Sakarā ar punktu R 3.3.1., aicinām ailē “Izpildē
biomasa u.c.) veicināšana, termālo ūdeņu
iesaistītie dalībnieki” iekļaut SIA “Laflora” kā
ieguves attīstība, kur Jelgavas novada SIA
dalībnieku, kā arī papildināt punktu ar reģiona
“Laflora” vēja parka un zaļās industriālās
ieguvumiem no uzņēmuma plānotās darbības.
zonas būvniecība kā reģiona nozīmes
projekts, būtiski uzlabos AER un
alternatīvo enerģijas nesēju īpatsvaru
Zemgales reģiona energoresursu bilancē
un veicinās ne tikai reģiona
uzņēmējdarbības virzību uz
klimatneitralitāti, bet radīs jaunas un
ilgtspējīgas darba vietas.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Laflora

Rīcības plāns

P5

R 5.1.5.

Papildināt punktu ailē “Izpildē iesaistītie
dalībnieki” iekļaujot SIA “Laflora”, kā arī
papildināt punktu ar piedāvātajām rīcībām.

Papildināt punktu sekojošā redakcijā:
Kūdras nozares ilgtspējīga attīstība, viedā
pārkārtošanās uz klimatneitrālu
saimniekošanu:
1. apzinot un pašvaldībām kopā ar zemes
īpašnieku piesakoties degradēto kūdras
purvu rekultivācijai, tajā skaitā siltumnīcu
kompleksu izveide koku, dārzeņu,
dekoratīvo augu stādu audzēšanai
vietējam patēriņam un eksportam;
2. izveidot pētniecības un izcilības centru
Kalnciemā, kūdras produktu ar augstu
pievienoto vērtību ražošanai, kas
sekmētu inovāciju komercializāciju,
sabiedrības izglītošanu un līdzdalību, kā
arī labās prakses pārnesi,
tādējādi sekmējot Zemgales reģiona
pāreju uz klimatneitralitāti, ņemot vērā
to, ka reģionā ir lielākā kūdras ieguves
intensitāte Latvijā.

121

Laflora

Rīcības plāns

P5

R 5.2.8.

Papildināt punktu ailē “Izpildē iesaistītie
dalībnieki” iekļaujot SIA “Laflora” un/vai
uzņēmēji, kā arī papildināt punktu ar SIA
“Laflora” ierosinājumu.

Papildināt punktu sekojošā redakcijā:
Degradēto teritoriju rekultivācija un
piesārņoto objektu sanācija.
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Dārzkopības
institūts
Dārzkopības
institūts

Jekabpils

Jekabpils

Jekabpils

Situācijas analīze

Lūgums veikt precizējumus 144.lpp:

Teksts pielikumā

Ņemts vērā

Situācijas analīze

Lūgums papildināt informāciju par
Dārzkopības institūtu:

Teksts pielikumā

Ņemts vērā

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P2

P2

Pašvaldību projektu idejas Attīstības
programmai 2021-2027 sociālajā jomā

Pašvaldību projektu idejas Attīstības
programmai 2021-2027 sociālajā jomā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai.
Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai.

Vides pieejamības uzlabošana personām ar
kustību traucējumiem

Nepieciešama pandusa izbūve un kāpņu
pacēlājs Jēkabpils Naktspatversmē,
pandusa izbūve sociālajā mājā, kā arī
atsevišķās sabiedriskās ēkās, kas uzlabotu
pieejamību ne tikai personām ar kustību
traucējumiem, bet arī māmiņām ar bērnu
ratiņiem.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Viedo sociālo pakalpojumu sniegšana

Pamatā saistīts ar aprūpes mājās
pakalpojumu, nodrošinot drošības
sistēmu aprūpējamajiem, operatīvai
reaģēšanai nepieciešamības gadījumā, kā
arī elektroniskā aprūpes uzskaite un
plānošana.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemot vērā plašo pašvaldības teritoriju
pēc ATR, nepieciešami videi draudzīgu
transportlīdzekļu iegāde sociālo
darbinieku darbam ģimenēm ar bērniem
darba pienākumu veikšanai.
Aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošināšanai būtu nepieciešamā īpaši
aprīkota mobilās aprūpes automašīna,
kurā ir izvietota duša ar silto un auksto
ūdeni, tualete, veļas mazgājamā mašīna,
izlietne, specializēts aprīkojums pēdu
kopšanai un matu griešanai, u.c.

Ņemts vērā

P2 R.2.1.2

P2

Pašvaldību projektu idejas Attīstības
programmai 2021-2027 sociālajā jomā

Mobilitāte

Novada iedzīvotāju piesaisti savai dzīves vietai,
viņu identitātes sajūtu un radošumu veicinās
nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējīga
attīstība, tajā ietverot identificēšanu,
Teikums bija nepabeigts
dokumentēšanu, saglabāšanu, aizsardzību,
popularizēšanu un tālāknodošanu, īpaši ar
formālās un neformālās izglītības palīdzību,
atdzīvinot šī mantojuma dažādus aspektus.

Ņemts vērā

Prioritātes mērķis tiks precizēts

Tiks izvērtēta iespēja likt kā
konkrētu aktivitāti vai iekļaut
jau kādā no esošajām
aktivitātēm

127

Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

RV.7.1. Lai darbības, kuru mērķis ir
nodrošināt nemateriālā kultūras
mantojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā
identificēšanu, dokumentēšanu,
pētniecību, saglabāšanu, aizsardzību,
popularizēšanu, vērtības
nostiprināšanu, tālāknodošanu, it īpaši
ar formālās un neformālās izglītības
palīdzību, kā arī atdzīvināt šāda
mantojuma dažādus aspektus.
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.1.1. Izstrādāt kultūras mantojuma
mūsdienīgas saglabāšanas vadlīnijas un
rekomendācijas, popularizēt labās
prakses piemērus

Izstrādāt materiālā un nemateriālā kultūras
mantojuma mūsdienīgas saglabāšanas
vadlīnijas un rekomendācijas, popularizēt
labās prakses piemērus

Piedāvājam iekļaut arī nemateriālā
kultūras mantojuma aspektu

Ņemts vērā

129

Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.1.

Izņemt LNKC kā īstenotāju

Īsti neredzam LNKC atbildību šajā RV, kas
runā par sadarbību starp pašvaldībām,
izglītības iestādēm un uzņēmējiem

Ņemts vērā
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.2.

Pievienot pie īstenošanā iesaistītajiem LNKC

LNKC rīko pasākumus kult.vēst. novadu
iedzīvotāju piederības stiprināšanā

Ņemts vērā
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Kultūras
Ministrija

P7

R.7.2.3.
Piedāvājam papildināt

- Veicināt iedzīvotāju iesaisti tautas mākslas,
tostarp Dziesmu un deju svētku procesā

Rīcības plāns
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.5.
- Mūsdienīga pasākumu forma – piem.
Tautas dziesmu festivāls

Piedāvājam izņemt “Tautas dziesmu festivāls”
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.5.

Izņemt LNKC kā īstenotāju
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.6.

LNKC var palikt kā viens no īstenotājiem
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.7.

LNKC var palikt kā viens no īstenotājiem
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.2.10
- Veicināt kultūras mantojuma
digitalizāciju

137

Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.4.1.
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

P7

R.7.4. 3.
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Kultūras
Ministrija

Situācijas analīze
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns
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Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

Šo varētu likt tieši šajā sadaļā, jo
pašvaldības līdzās valstij ir galvenās
amatiermākslas kustības un Dziesmu
svētku procesa veicinātājas un
atbalstītājas.
Aicinām nenorādīt kādus vēl
neeksistējošus pasākumus tik konkrēti, jo
nav īsti saprotams, kas ar to ir domāts un
kas to realizē
pagaidām nesaredzam savu atbildību šajā
jomā
LNKC atbildība ir kultūrizglītības joma

LNKC atbildības joma – kultūras centru
profesionālās kompetences pilnveide
Piedāvājam iekļaut NKM aspektu.
- Veicināt materiālā un nemateriālā kultūras
LNKC atbildība: pilnveidot kultūras
mantojuma digitalizāciju
darbinieku profesionālās, tostarp arī
digitālās prasmes
LNKC atbildība ir ar nemateriālo kultūras
LNKC var tikt norādīts kā viens no īstenotājiem mantojumu saistīto vērtību
popularizēšana
LNKC veicina NKM prasmju
tālāknodošanu caur vairākiem
Pievienot LNKC kā vienu no īstenotājiem
pasākumiem. Vienīgi šis RV būtībā
pārklājas ar RV 7.2.2. un 7.2.3.

Zemgalē ir 22 profesionālās ievirzes
izglītības iestādes, no kurām piecas ir
mākslas skolas, 9 mūzikas skolas (t.sk.,
viena valsts profesionālās vidusskolas
Priekšlikums informāciju par profesionālās
sastāvā) un astoņas mākslas un mūzikas
ievirzes izglītību pārcelt uz sadaļu “Izglītība”
skolas. Kultūrizglītības misija ir
nodrošināt kultūras procesa
nepārtrauktību un attīstību. + 1.26
tabula

Profesionālās ievirzes izglītība ir viens no
izglītības procesa posmiem, par šīs
izglītības iestādes pabeigšanu izglītojamie
saņem izglītības dokumentu,
profesionālās ievirzes darbību regulē
Izglītības likums, uz šo izglītības jomu
attiecas visi izglītības nozares normatīvie
akti un noteikumi

Ņemts vērā

Rīcības un aktivitātes vēl tiks
precizētas

Ņemts vērā

Pie aktivitātēm netiks norādīti
konkrēti projekti

Ņemts vērā
Ņemts vērā

Plānots R. 7.2.6 integrēt P1,
norādot LNKC kā vienu no
īstenošanā iesaistītajiem.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Tiks iekļauts rīcībā R. 7.2.8, jo
rīcības R.7.2.8. un 7.2.10 tiks
apvienotas

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Pārcelts uz sadaļu "Izglītība"

P7

R.1.2.6. punktā noteiktas īstenošanā
iesaistītie dalībnieki: “Pašvaldības,
izglītības iestādes, uzņēmēji, NVO, NVA,
KM, ZRKAC”.

Priekšlikums izteikt R.1.2.6. punktā noteiktos
ītenošanā iesaistītos dalībnieku šādā redakcijā:
“Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji,
NVO, NVA, KM, LNKC, VISC, ZRKAC”

Ņemts vērā

Rīcība 7.2.6 tiks integrēta P1

P7

Dabas un kultūrvēsturiskās, ainaviski
vērtīgās teritorijas, to saglabātība,
pieejamība un ilgtspējīga izmantošana
nākotnē būs viens no galvenajiem
dzīves vides kvalitātes rādītājiem
Zemgales kultūrainavu daudzveidības
saglabāšanu un aizsardzību.

Teikuma konstrukcija nav pilnīga, lūdzam to
precizēt.

Ņemts vērā

Prioritātes mērķis tiks precizēts
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144

145

146

Kultūras
Ministrija

Kultūras
Ministrija

Kultūras
Ministrija

Kultūras
Ministrija

Kultūras
Ministrija

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P7

Ainaviski vērtīgo teritoriju izpēte,
definēšana, ainavu plānošana,
degradēto ainavu sakārtošana un
reģenerācija, ainavu lokālplānojumu
izstrāde

Ainaviski vērtīgo teritoriju izpēte, definēšana,
ainavu plānošana, degradēto ainavu
sakārtošana un reģenerācija, ainavu
lokālplānojumu izstrāde balstoties augstas
kvalitātes būvkultūras principos.

Iesakām iekļaut augstas kvalitātes
būvkultūras principu ievērošanu visos
attīstības plānošanas posmos un
projektos, lai nodrošinātu uz kultūru
vērstu pieeju būvētai videi kopumā,
veidojot kvalitatīvu dzīves telpu un reizē
mantojumu, ko atstājam aiz sevis
(https://davosdeclaration2018.ch/media/
Davos_Declaration_201823.01.2018_lv.pdf)
Tas būtu atbilstoši, ņemot vērā, ka tālāk
(R.7.1.2., R7.1.3.) pie rīcībām minēta arī
kvalitatīva dzīves vide.

P7

Būtiska nozīme Zemgales reģiona
attīstībā ir iedzīvotāju kopienu
stiprināšanu, lai saglabātu gan pilsētu,
gan lauku apdzīvotību un veicinātu
dzīves līmeņa paaugstināšanos, lai
palielinātu iesaisti sabiedrībai būtisku
procesu virzībā, veicinātu pilsonisko
ieinteresētību un līdzdalību, sekmētu
savstarpējā atbalsta iniciatīvas.

Būtiska nozīme Zemgales reģiona attīstībā ir
iedzīvotāju kopienu stiprināšanai un iesaistei
kultūras mantojuma līdzdalīgā pārvaldībā, lai
saglabātu gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību
un veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos, lai
palielinātu iesaisti sabiedrībai būtisku procesu
virzībā, veicinātu pilsonisko ieinteresētību un
līdzdalību, sekmētu savstarpējā atbalsta
iniciatīvas.

Aicinātu minēt līdzdalīgu pārvaldību,
ņemot vērā, ka pašvaldībām būs iespēja
veidot līdzdalīgas budžetēšanas
projektus, tāpat arī būtu stiprināma
saikne starp kultūras mantojuma
iestādēm un profesionāļiem un ikvienu,
kas ieinteresēts vai iesaistīts kultūras
mantojuma jomā

P7

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ik pa
laikam izstrādā padomus, taču šeit būtu
nepieciešams precizēt, kā šī rīcība plānota ZPR
Izstrādāt kultūras mantojuma
izpildījumā – vai, ka kādas pilsētas pēc Kuldīgas
mūsdienīgas saglabāšanas vadlīnijas un
parauga taisa materiālus, vai tie ir kādi
rekomendācijas, popularizēt labās
vispārīgi materiāli, piemēram par logu
prakses piemērus
atjaunošanu, ko taisa Zaļenieku restaurācijas
nams vai kas par ainavu, piemēram sadarbībā
ar Jelgavas ainavu arhitektu programmu.

P7

R.7.1.2. rīcības pasākumi:
“- Veicināt izpratni par dabas un
kultūrvēsturisko resursu, tos ilgtspējīgi
un saudzīgi izmantojot, nozīmi reģiona
ekonomiskajai attīstībai un
uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides
veidošanā
- organizēt dažādus pasākumus, kas
veicina sabiedrības līdzdalību
vēsturisko elementu apzināšanā.”

P7

R 7.1.2. rīcības pasākums
“Kopienas, izglītošanas pasākumi
kad mainīsies kopienas attieksme,
mainīsies izpratne par
kultūrmantojumu kā tādu”

“- Veicināt izpratni par dabas un
kultūrvēsturiskajiem resursiem, to ilgtspējīgu
un saudzīgu izmantošanu un nozīmi reģiona
ekonomiskajā attīstībā un uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides veidošanā;
- organizēt dažādus pasākumus, kas veicina
sabiedrības līdzdalību vēsturisko elementu
apzināšanā un saglabāšanā”

Lūdzam precizēt, kādu mērķi plānots sasniegt,
t.i. kā mainīt sabiedrības izpratni un kādas
rīcības panākt.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Skaidrākai izteiksmei iesakām izmantot
piedāvāto R 7.1.2. rīcības 3. pasākuma
redakciju. un saglabāšanā
4. pasākumu aicinām papildināt ar
saglabāšanu, jo apzināšana ir daļa no
saglabāšanas. Svarīgi, ka apzināšana,
piemēram, vērtīgu būvelementu
identificēšana, ir saistīta arī ar centieniem
tos saglabāt.

Tiks izvērtēta iespēja likt kā
konkrētu aktivitāti vai iekļaut
jau kādā no esošajām
aktivitātēm

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Aktivitāte tiks pārfrāzēta vai
pārcelta uz P9 (kopienas)
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Kultūras
Ministrija

Kultūras
Ministrija

IT klāsters

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

R 7.1.2. rīcības pasākums
“- Kultūras mantojuma, sporta tradīciju
un vērtību saglabāšana un nodošana
nākamajām paaudzēm, iesaistot
iedzīvotājus un nodrošinot jaunāko IKT
izmantošanu”

R 7.1.2. rīcības pasākums
“- Kultūras mantojuma, sporta tradīciju un
vērtību saglabāšana un nodošana nākamajām
paaudzēm, iesaistot iedzīvotājus un veicinot
jaunāko IKT izmantošanu”

P7

R 7.4.4. rīcība “Kultūras un dabas
mantojuma sociālekonomiskā
potenciāla izmantošana reģiona
attīstībā, veicinot kultūras un dabas
mantojuma objektu un produktu
attīstību”

Kopumā aprakstītie pasākumi, kas vērsti uz
kultūras mantojuma attīstību un jaunu kultūras
pakalpojumu attīstību atbilst piedāvātajam
5.1.1.SAM un 4.3.2.SAM aprakstam, tomēr
norādām, ka 5.1.1.SAM un 4.3.2.SAM nav
vērsts uz dabas mantojuma un dabas tūrisma
attīstību.
5.1.1.SAM ietvaros paredzēts īstenot NAP2027
uzdevumus 249, 244 un 245.
4.3.2.SAM ietvaros paredzēts īstenot NAP2027
uzdevumu 257.

P3

Sveika!
Neesmu godīgi sakot izlasījusi visu
dokumentu, bet pāris punkti no manas
puses:
Skatos, ka visa stratēģija arī balstīta uz
valstī esošajiem plānošanas
dokumentiem, kas ir absolūti pareizi,
tikai kaut kā uzkrita, ka pārsvarā tiek
pieminēts NAP. Noteikti gribu
atgādināt, ka ir NIP, Digitālās
transformācijas pamatnostādnes, RIS3
un citi tikpat svarīgi plānošanas
dokumenti, kas atbalsta
uzņēmējdarbības atbalstīšanu;

P7

Ieteiktu lielu uzsvaru likt uz GreenDeal, kas ir
jaunā plānošanas perioda must have, arī
reģionālā līmenī

Lūdzam rūpīgi izvēlēties formulējumu,
ņemot vērā, ka ne visu pasākumu
īstenošanai obligāti ir jānodrošina
jaunāko IKT izmantošana kā to parāda
starptautiski novērtētā
Raiņa muzeja Tadenava ekspozīcija.
Digitālajiem resursiem nepieciešama
resursietipīga uzturēšana, ko bieži vien
aizmirst plānojot un kas nav iespējama,
piesaistot projektu līdzekļus. Uzturēšanā
ieguldāmās lielās izmaksas parāda,
piemēram, Motormuzeja gadījums.
Starptautiskajā praksē par labās prakses
piemēriem atzītu risinājumu uzturēšanā
pastāvīgi ieguldīt ap 1 EUR no biļešu
ienākumiem, situācijā, kad ir 200`000600`000 apmeklējumu katru gadu). Līdz
ar to aicinām formulēt pasākumu,
norādot, ka tiks veicināta jaunāko IKT
izmantošana.

Ņemts vērā

NAP uzdevums (370) paredz
''iesaistīt iedzīvotājus un
nodrošināt jaunāko IKT
izmantošanu” , bet piekrītam,
ka formulējums ''veicināt'' ir
atbilstošāks reālajai situācijai

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Izvirzot RV ir ņemti vērā
minētie dokumenti NIP,
Digitālās transformācijas
pamatnostādnes, RIS3 un citi
tikpat svarīgi plānošanas
dokumenti, kas atbalsta
uzņēmējdarbības atbalstīšanu.
RV ir ņemti vērā
klimatneiitralitātes un
zaļināšanas jautājumi
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IT klāsters

Rīcības plāns

P3

Pie rīcības virzieniem – P3 prasās pēc
skaidrāka papildinājuma “Npdrošināta
labvēlīga vide uzņēmējdarbības
veicināšanai, digitālajai transformācijai
un inovāciju veicināšanai”. Saturiski it
kā palikts zpakšā zem RV 3.1, bet
iespējams vajag izvērst

151

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības
centrs

Rīcības plāns

P1

RV 1.4. Rīcības virziens nosaukums
“Mūžizglītība nodarbinātībai,
darbaspēka mobilitātei, cilvēkresursu
efektīva izmantošana

152

Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības
centrs

Rīcības plāns

P1

R 1.4.1 Koordinēti īstenot Zemgales
reģiona iedzīvotāju profesionālās
kompetences pilnveides pasākumus
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Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības
centrs

Rīcības plāns

P1

Papildināt ar jaunu rīcību-
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Zemgales
reģiona
kompetenču
attīstības
centrs

Rīcības plāns

P1

Papildināt ar jaunu rīcību-

Pie 3.1.7 papildus klāt izglītošanai būtu vērts
apskatīt “digitālo prasmju celšana
uzņēmumiem”. Noteikti minama sasaiste ar
Digitālajiem Inivāciju centriem.

• “Spēcīga pieaugušo izglītības kultūra ir
obligāta, ja vēlamies nodrošināt, ka visi
indivīdi ir gatavi atjaunot esošās prasmes
vai iegūt jaunas prasmes, lai pielāgotos
jauniem izaicinājumiem un iespējām un
būtu sekmīgi arvien sarežģītākajā
pasaulē” (OECD Latvijas Prasmju
RV 1.4. izteikt sekojošā redakcijā:
stratēģija. Novērtējums un
“Mūžizglītības kultūras veicināšana
rekomendācijas, 2019. 5.lpp.)
nodarbinātībai, un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
• Pamatojoties uz Eiropas Komisijas
nodrošināšanai”
izstrādāto Eiropas prasmju programmu
(15.10.2020), pieaugušo izglītība ietver
ne tikai cilvēkresursu sagatavošanu darba
tirgum, bet arī prasmes visam mūžam par
tādiem jautājumiem, kā pilsoniskā
kompetence, finanšpratība, vides pratība
un veselībpratība.
Prioritāro virzienu noteikšana sniegs
R 1.4.1 izteikt sekojošā redakcijā:
iespēju, mērķtiecīgi plānojot izglītības
Koordinēti plānot mācību prioritāros virzienus
pasākumus, sasniegt konkrētus
iedzīvotāju profesionālās kompetences
rezultātus.
pilnveidei atbilstoši Zemgales reģiona
Uz noteiktajiem virzieniem būs iespējams
attīstības vajadzībām
plānot projektus.
Lai motivētu un nodrošinātu iespējas
R 1.4.5. Izstrādāt ilgtspējīgu piekļuves
izmantot mūžizglītības piedāvājumu visu
nodrošināšanas sistēmu mūžizglītības
vecumu iedzīvotājiem (saistībā ar
pakalpojumiem
transportu, mācību veidu, mācību
izmaksām, u.c.).
“Covid-19 pandēmija un ar to saistītie
norobežošanas pasākumi ir likuši saprast,
cik svarīgas ir dzīves prasmes un mūsu
spēja kā kopienai pielāgoties, pārvaldīt
R 1.4.6.
pārmaiņas un rūpēties vienam par otru.
Izstrādāt un īstenot inovatīvas mācību
Atvērta, demokrātiska sabiedrība balstās
programmas indivīda dzīves kvalitātes
uz aktīviem pilsoņiem, kuri spēj izvērtēt
nodrošināšanai (piem., pilsoniskā kompetence, informāciju no dažādiem avotiem,
finanšpratība, vides pratība un veselībpratība). pieņemt apzinātus lēmumus, būt izturīgi
un rīkoties atbildīgi” (Eiropas Prasmju
programma ilgtspējīgai konkurētspējai,
sociālajam taisnīgumam un noturībai,
Briselē, 1.7.2020, 16.lpp.).

Ņemts vērā

R 3.1.7. papildināts:
Veicināt uzņēmēju
sasniedzošu, digitālo prasmju
celšana, digitālo tehnoloģiju,
mākslīgā intelekta un
robotizācijas risinājumu
ieviešanu atbalstošu vidi
R 3.1.7. papildināts ar
"digitālo prasmju celšanu
uzņēmumiem"

Ņemts vērā

Par izmaiņām tika panākta
vienošanās darba grupā

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Par jaunu rīcību tika panākta
vienošanās darba grupā
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Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

Īstenošanā iesaistītie dalībniekipapildināt ar ZRKAC.
Jau ilgstoši tiek stiprināta
vispārizglītojošo, speciālo, interešu,
profesionālās un augstākās izglītības
iestāžu infrastruktūra. Taču uz pašvaldību
R.1.1.2. Izglītības iestāžu, speciālo
pieaugušo /mūžizglītības centru
izglītības iestāžu, koledžu, mūžizglītības
infrastruktūras attīstību nav bijusi vērsta
centru infrastruktūras sakārtošana, tās
neviena atbalsta programma.
R.1.1.2. aprakstā (18. lpp.) papildināt ar jaunu
efektīva izmantošana, mācību vides
Lai veicinātu mainīgajam darba tirgum
aktivitāti:
pilnveidošana, materiāli tehniskās
nepieciešamo IT prasmju apguvi un
ZRKAC infrastruktūras uzlabošana un materiāli
bāzes uzlabošana, tostarp dizaina un
mazinātu digitālo plaisu sabiedrībā, jāveic
tehniskās bāzes pilnveidošana IT jomāIKT tehnoloģiju ieviešana, kvalitatīva
ievērojami ieguldījumi materiāli tehniskās
digitālas platformas izveide ar augsta līmeņa
mācību procesa nodrošināšanai (t.sk.
bāzes uzlabošanā IT jomā.
informācijas tehnoloģijām darba tirgum
tālmācības, tiešsaistes izglītība)
Pašvaldību pieaugušo izglītības centriem
nepieciešamo IT prasmju, digitālā darba
aktivitāte:
ar ievērojamu darba pieredzi un
prasmju apguvei un kompetenču pilnveidei
Izglītības iestāžu (tai skaitā
daudzpusīgu darbību, kas vērsta uz
nākotnes digitālajam darbam, kas būs brīvi
profesionālās izglītības iestāžu)
reģiona attīstības vajadzībam (ZRKAC), ir
pieejama iedzīvotājiem un speciālistiem.
infrastruktūras sakārtošana un
akūti nepieciešams uzlabot
materiāli tehniskās bāzes
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi,
pilnveidošana….,
lai turpinātu nodrošināt mūsdienīgu,
kvalitatīvu izglītības piedāvājumu plašai
mērķauditorijai (uzņēmēji, darba devēji,
nodarbinātie, pedagogi, pašnodarbinātie,
bezdarbnieki, cilvēki ar speciālām
vajadzībām, imigranti, seniori, jaunieši,
ģimenes).

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte, kā
projekts iekļauts projektu
kopsavilkumā

P1

R.1.1.2. Izglītības iestāžu, speciālo
izglītības iestāžu, koledžu, mūžizglītības
centru infrastruktūras sakārtošana, tās
efektīva izmantošana, mācību vides
pilnveidošana, materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana, tostarp dizaina un
IKT tehnoloģiju ieviešana, kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai (t.sk.
tālmācības, tiešsaistes izglītība)

P1

R 1.2.3 Uzņēmējdarbības kompetenču,
uzņēmējspēju attīstības plašāka
integrēšana mācību procesā, sākot jau
no pirmskolas

R.1.1.2. aprakstā (18.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
ZRKAC 3.stāva infrastruktūras attīstība un
starppaaudžu koprades telpu izveide jauno un
potenciālo uzņēmēju uzņēmējdarbības
kompetenču stiprināšanai. Radošās
laboratorijas iegāde ideju prototipēšanai un
testēšanai.

Ņemot vērā ZRKAC pieredzi
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu
organizēšanā un izveidoto reģiona
uzņēmēju sadarbības tīklu, tiks radīta
metodiska platforma uzņēmējprasmju
attīstīšanai plašai mērķauditorijai, tai
skaitā jauniešiem.

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki –papildināt ar
ZRKAC.
Priekšlikums:
R.1.2.3. aprakstā (21.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
Integrēt pirmsskolas mācību procesā
starptautiski atzītas metodikas un bērnu
attīstības programmas.

Jelgavas pašvaldība pirmskolas izglītības
iestādēs jau 5 gadus sekmīgi īsteno
starptautiski atzītu bērnu attīstības
programmu “FasTrack Fundamentals”,
kas piedāvā interaktīvā veidā bērnam
apgūt nepieciešamās prasmes, lai gūtu
panākumus 21. gadsimtā. Programma
sastāv no 12 mācību priekšmetiem, kas
attīsta radošumu, kritisko domāšanu,
komunikāciju, sadarbību un līderību. ”
Viena no programmām “Ekonomika” ir
tieši vērsta uz uzņēmējspēju attīstīšanu
bērniem no 3-8 gadu vecumam.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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SIA “Sēļu
zeme”

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki –papildināt ar
ZRKAC.
R 1.2.4. aprakstā (22.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
R 1.2.4. Sekmēt reģiona ekonomiskās
Uzlabot interešu izglītības piedāvājumu STEM
specializācijas jomām atbilstošu mācību jomā Zemgales reģionā, izveidot STEM
un metodisko materiālu izstrādi,
laboratoriju (tehniskā nodrošinājuma
elastīga izglītības piedāvājuma radīšanu pilnveide- ZRKAC 3. stāvs).
(mācību satura digitalizācija, e-mācības) Uz minētās laboratorijas bāzes (saturs un
, tostarp darba vidē balstītas izglītības
tehniskais nodrošinājums) veidot
attīstībai un nodrošināšanai
profesionālās pilnveides programmas un
metodiskos materiālus Zemgales reģiona skolu
dabaszinību un interešu izglītības skolotājiem
sadarbībā ar Eiropas dabaszinību skolotāju
asociāciju “Zinātne uz skatuves”.

P1

Ieteikums veidot jaunu Rīcību

1.2….. vai R 1.2.4. aprakstā (22.lpp.) papildināt
ar jaunu aktivitāti:
Veidot ilgtspējīgas attīstības piedāvājumus
“Zaļā kursa” īstenošanai izglītības jomā,
izveidojot “Meža skolu” Langervaldes mežā.
R.V.5.- Vide, daba, klimata pārmaiņas, 5.2.3.
Dabas parku pārvaldības uzlabošana,
infrastruktūras pilnveidošana un pārvaldības
sistēmas pilnveidošana

Nodrošināta iespēja īstenot meža
pedagoģijas aktivitātes, kā arī veidot
teritoriju pievilcīgāku aktīvai un veselīgai
atpūtai ģimenēm ar bērniem.
Papildināt meža infrastruktūru nodarbību
organizēšanai b/d audzēkņiem un
skolēniem.

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

P1

R 1.2.7 Veicināt izglītības speciālistu
kapacitāti, tai skaitā ceļot darbinieku
kvalifikāciju, paaugstinot pedagogu
kompetenci, nodrošinot metodisko
atbalstu pedagogiem

Priekšlikums:
R.1.2.7. aprakstā (23.lpp.)
papildināt ar jaunu aktivitāti:
Izveidot vienotu metodiski informatīvo
platformu reģiona pedagogu profesionālās
pilnveides atbalstam, stiprinot ZRKAC kā
pedagogu metodiskā atbalsta centru reģionā.

• Lai nodrošinātu pilnvērtīgu informācijas
apriti un mērķtiecīgu metodisko atbalstu
reģiona pedagogiem.

Ņemts vērā

Redakcija tiks precizēta

Lūdzu, iekļaut valsts vietējas
nozīmes autoceļa V938
“Vīgante – Zilkalne” pārbūvi.

Autoceļš V938 “Vīgante – Zilkalne”
(Jaunjelgavas novads) Autoceļš V938
“Vīgante – Zilkalne ir nozīmīga satiksmes
dzīsla vairāk nekā 15 uzņēmumiem, kuri
darbojas piena lopkopības, graudkopības,
dārzeņkopībā. Ik gadu no ražošanas
uzņēmumiem un saimniecībām tiek
izvestas desmitiem tūkstošu tonnu
gatavās produkcijas, uz uzņēmumiem tiek
piegādātas izejvielas, kravas. Ik dienu
vairāk nekā 100 darbinieki mēro ceļu uz
un no savām darbavietām, skolām un
bērnudārziem. Ceļš ved
no Zilkalnes uz Sunāksti. Sunākstes
pagasta teritorijā nav neviena asfaltēta
ceļa. Ceļš ved uz sociālās aprūpes centru
“Vīgante”. Ceļa teritorijā ir Latvijas Valsts
meži mežu platības un kuru transports šo
ceļu ļoti bojā.

Ņemts vērā

P4

4.1.2. Attīstības centru blīvi
apdzīvoto vietu ceļu
infrastruktūras un atbalsta
infrastruktūras attīstība,
maģistrālo ielu un esošo
maršrutu, pilsētu ceļu tīkla
infrastruktūras uzlabošana,
viedo satiksmes drošības un
pārvaldības tehnoloģiju
ieviešana.

Laboratorijas izveide dotu iepspēju
īstenot praktiskas nodarbības reģiona
pedagogiem, piesaistot arī starptautiska
līmeņa pasniedzējus, un būtu reāls
metodiskais atbalsts kompetenču pieejā
balstīta mācību satura īstenošanā.
Programmas virzieni:
• Robotika
• Projektēšana
• Dabaszinību eksperimenti
• Matemātika
• Eko darbnīcas (zaļais kurss)

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

162

163

164

165

166

167

Jēkabpils
novads

Jēkabpils
novads

Jēkabpils
novads

Jēkabpils
novads

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Rīcības plāns
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P4

R 4.1.6. Skolēnu pārvadājumu
nodrošināšana, efektīva pārvadājumu
Videi draudzīga transporta iegāde skolēnu
plānošana, moderna un energoefektīva pārvadājumiem Jēkabpils novadā.
autotransporta iegāde.

Pašreiz skolēnu pārvadājumiem
izmantoto autobusu izmeši gadā: BMC
Probus 215 SCB ar pašreizējo
nobraukumu 6.23t/gadā; Mercedes Benz
Sprinter 518 CDI - 8.57t/gadā.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem (P5)

P4

R 4.2.2. Mikromobilitātes
infrastruktūras attīstība, veloceliņu
izbūve, velonovietņu izbūve, lai
uzlabotu mobilitātes infrastruktūru
pašvaldībās, sasaistot apdzīvotās vietas, Veloceliņa Jēkabpils - Ābeļu pamatskola izbūve
pilsētas darba vietu un pakalpojumu
un velonovienes ierīkošana
sasniedzamībai, kombinētai mobilitātei,
rekreācijai un veselīgam dzīves veidam,
tūrisma objektus sasaistei, drošai un
videi draudzīgai mobilitātei.

Pašreiz skolēni un pārējie iedzīvotāji
pārvietojas pa nedrošu, neapgaismotu
autoceļa V783 nomali, lai nokļūtu pie
objektiem: Ābeļu pamatskola, estrāde,
Daugava, Ābeļu sala, Kaupernieki - Valsts
nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.874
(Kauprenieku senkapi), Nr.875 (Kaupres
pilskalns). Nepieciešama droša
pārvietošanās maršutā Jēkabpils - Ābeļu
pamatskola.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

P4

R 4.2.3. Upju transports attīstība –
Lielupē, Daugavā, kravu
pārvadājumiem, rekreācijas
nodrošināšanai, tūrisma attīstībai,
saistītās infrastruktūra (ostas,
piestātnes) izveide

Reģionāla un sociāli ekonomiska ietekme:
Zemgale - Latgale. Mobilitāte - Līvānu
novads, Ilūkstes novads, vēsturiskais
Sēlijas novads, nelielu kravu pārvadājumi,
piekļuve velomaršrutiem , tūrisma
galamērķu sasniegšana, pakalpojumu
piejamība.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Iespēja izmantot videi draudzīgu
transporta veidu, lai sasniegtu nacionālās
nozīmes attīstības centru, administratīvos
centrus (Jēkabpils, Ilūkste, Daugavpils),
tūrisma galamērķus: Pļavas muzejs,
Gaismas koka darbnīca,“Ūdenszīmes”
Sēļu sēta “Gulbji” Rubenes pagastā, Raiņa
muzejs “Tadenava” Dunavas pagastā,
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs,
Zasas muižas parks Zasas pagastā, u.c.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

P4

Pārceltuvju (Dignāja - Līvāni un DunavaJersika) infrastruktūras attīstība Jēkabpils
novadā.

R 4.2.4.Videi draudzīga, inovatīva
transporta veidu un infrastruktūras
attīstība un integrēšana elektromobilitāte, alternatīvā degviela,
AER, bezpilota transporta līdzekļu
Elektrouzlādes staciju izveide Jēkabpils novada
pilotprojektu ieviešana, droni,
ciemos.
skrejriteņi u.c. pētījumu izstrāde,
ieviešanas pilotprojekti.
Elektrouzlādes staciju tīkla attīstība.

Situācijas analīze

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021-2027
Stratēģiskā daļa „Izglītība”
9.lpp:
„Citās augstākās izglītības iestādēs
iespējams apgūt tādas programmas, kā
komercdarbība, grāmatvedība,
mārketings, programmēšana,
pedagoģija, sociālais darbs, tiesību
zinātne un psiholoģija”.

Mūsu piedāvātā redakcija:
„Citās augstākās izglītības iestādēs iespējams
apgūt tādas programmas, kā komercdarbība,
grāmatvedība, mārketings, programmēšana,
datortīklu administrēšana, namu pārvaldīšana,
pedagoģija, sociālais darbs, tiesību zinātne un
psiholoģija”.

Papildinājām ar JAK īstenotām studiju
programmām (Programmu
“Komercdarbība” ar 2021 g.
nepiedāvāsim)

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Situācijas analīze

„ZPR novados un pilsētās kopumā ir 29
pieaugušo izglītības iestādes, kurās tiek
organizēta izglītojoša darbība, interešu
izglītība, kursi, kā arī profesionālā
pilnveide gan ar, gan bez jaunas
izglītības pakāpes iegūšanas”

Piedāvājam redakciju:
“ZPR novados un pilsētās kopumā ir 29
pieaugušo izglītības iestādes, kurās tiek
organizēta izglītojoša darbība, interešu
izglītība, kursi, kā arī profesionālā pilnveide un
tālākizglītība.”

1) Izglītība tiek īstenota pakāpēs;
izglītības pakāpes neiegūst – iegūst
profesionālo kvalifikāciju vai izglītību
dažādos līmeņos
2) tālākizglītības programmas paredz
kvalifikācijas ieguvi dažādos
profesionālās kvalifikācijas līmeņos.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai
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Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Situācijas analīze

„Pieaugušo izglītības iespējas ir
Dobeles, Ozolnieku, Jelgavas, Jēkabpils,
Aizkraukles, Bauskas, Auces novados,
un šajās klātienes programmās
iespējams iesaistīties gan maksas
programmās, gan NVA finansēto
projektu ietvaros”.

Situācijas analīze

14.lpp.
“Reģiona attīstībai ir nepieciešama
vieda un ilgtspējīga pārvaldība, zaļās
attīstības principu ieviešana pārvaldībā
un sadzīvē, pielāgošanās klimata
pārmaiņām, digitāla pārvaldība –
Iespējams ir jāmaina teikuma stilu, lai skaidrāk
digitālu publisko pakalpojumu un
uztverams tā saturs.
produktu veidošana, digitālās
kompetences, pieaug sabiedrības
drošības loma, gan klimata pārmaiņu
ziņā, kiberdrošība, sabiedrības
aktivizēšana, attālinātais darbs.”

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Mūsu piedāvātā redakcija:
“Pieaugušo izglītības iespējas ir Dobeles,
Ozolnieku, Jelgavas, Jēkabpils, Aizkraukles,
Bauskas, Auces novados, un šajās programmās
iespējams iesaistīties gan maksas programmās,
gan projektu ietvaros finansētās programmās.”

P1

R1.1.2.
17.lpp.
“Izglītības iestāžu , speciālo izglītības
iestāžu, koledžu, mūžizglītības centru
infrastruktūras sakārtošana, tās
efektīva izmantošana , mācību vides
pilnveidošana, materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana, tostarp dizaina un
IKT tehnoloģiju ieviešana.”

Piedāvājam redakciju:
Valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošana, tās efektīva
izmantošana , mācību vides pilnveidošana,
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, tostarp
dizaina un IKT tehnoloģiju ieviešana.

P1

R1.1.2.20.lpp.
Atbalstīt izglītības iestādes, lai to
sagatavotie audzēkņi būtu gatavi kļūt
par uzņēmējiem.

1. Neizcelt tikai vienu no izglītības
ieguves formām – klātienes, jo īpaši
pandēmijas laikā;
2. NVA projekti nav vienīgie projekti,
kuros tiek finansētas mūžizglītības
programmas (piem.
ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” u.c.)

ZPR redakcijā pēc vārdiem “Izglītības
iestāžu” liekams kols, jo tālāk seko
izglītības iestāžu uzskaitījums, vai arī
izmantot mūsu piedāvāto redakciju.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Ņemts vērā

Reģiona attīstībai ir
nepieciešama vieda un
ilgtspējīga pārvaldība, zaļās
attīstības principu ieviešana
pārvaldībā un sadzīvē,
pielāgošanās klimata
pārmaiņām, digitāla pārvaldība
– digitālu publisko
pakalpojumu un produktu
veidošana, digitālās
kompetences, kiberdrošība,
sabiedrības aktivizēšana.

Nav ņemts vērā

NAP vai Darbības programmā Latvijai nav norādīts, ka
atbalsts tiks sniegts tikai valsts un pašvaldību
dibinātām izglītības iestādēm

Vidējās profesionālās izglītības iestādēs
izglītojamie ir audzēkņi, augstākās
Piedāvājam redakciju:
izglītības iestādēs – studējošie.ZPR
Atbalstīt izglītības iestādes, lai to absolventi
piedāvātajā redakcijā minēti tikai
būtu attīstījuši uzņēmējdarbības kompetences.
“sagatavotie audzēkņi”, pieņemam, ka
runa iet par absolventiem.

Nav ņemts vērā

Kursīvā minētas darba grupā izskanējušās idejas, lai
pamatotu Rīcības virziena nepieciešamību. Konkrētas
aktivitātes vēl tiks definētas vai minētajām tiks mainīta
detalizācijas pakāpe.

P1

R1.2.2.
20.lpp
Veicināt uzņēmējdarbības un izglītības
nozares dažādu līmeņu sadarbību
inovatīvu risinājumu un radošas pieejas
attīstībā, lai sekmētu reģiona attīstību
(prakses vietas, biznesa ideju konkursi,
audzēkņu iestate uzņēmēju piedāvātu
problēmu risināšanā, uzņēmēju
stipendijas...

Piedāvājam redakciju:
Veicināt uzņēmējdarbības un izglītības nozares
organizāciju, institūciju, iestāžu sadarbību
inovatīvu risinājumu un radošas pieejas
nodrošināšanā izglītības procesā, lai sekmētu
reģiona attīstību (prakses vietas, biznesa ideju
konkursi, audzēkņu iesaiste uzņēmēju
piedāvātu problēmu risināšanā, uzņēmēju
stipendijas......

Nav ņemts vērā

Kursīvā minētas darba grupā izskanējušās idejas, lai
pamatotu Rīcības virziena nepieciešamību. Konkrētas
aktivitātes vēl tiks definētas vai minētajām tiks mainīta
detalizācijas pakāpe.

P1

R1.2.3.
20.lpp
Uzņēmējdarbības kompetenču,
uzņēmējspēju attīstības plašāka
integrēšana mācību procesā, sākot jau
no pirmskolas

Piedāvājam redakciju:
Uzņēmējdarbības kompetenču, uzņēmējspēju
attīstības plašāka integrēšana mācību procesā
no pirmsskolas izglītības līdz mūžizglītībai

Mūsu piedāvātajā redakcijā tiek aptverts
viss dzīves cikls

Ņemts vērā

174

175

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Nepieciešams vienots reģionālais
koordinējošais centrs, kas :
veic pētniecību, apkopo, analizē, informē
izglītības iestādes dažādās izglītības sistēmas
pakāpēs un koordinē to sadarbību, organizē,
pārrauga, veic nepieciešamos uzlabojumus, lai
izmantotu jau esošos resursus un, taupot laiku,
aktualizētu, uzlabotu un izveidotu šodienas
apstākļiem nepieciešamus informatīvos,
metodiskos u.c. materiālus. Kā arī sadarbotos
ar citu reģionu centriem.

P1

P1

176

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Rīcības plāns

P1

177

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Rīcības plāns

P1

178

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Rīcības plāns

P1

R1.4.1.
28.lpp.
Veicināt, ka Amatnieku mājas, centri
darbojas kā sadarbības organizācijas,
īstenojot izglītojošas lekcijas (uzņēmēju
biedrības, attīstības nodaļas
pašvaldībās)

Piedāvājam:
Neformālās izglītības un interešu izglītības
īstenošanu aicināt īstenot vai funkcijas
pašvaldībās arī deleģēt nevalstiskajām
organizācijām, pašvaldību struktūrvienībām,
iniciatīvas grupām..
R 1.2.4
Piedāvājam:
Pirms radīt jaunus metodiskos materiālus,
programmas, veikt detalizētu izpēti, apkopojot
informāciju par esošojiem materiāliem,
izstrādnēm. Nepieciešams vienots
koordinācijas centrs izglītības starppakāpju
resursu apkopošanā, aktualizēšanā un
informācijas sniegšanā, cilvēkresursu
sadarbības organizēšanā.
R 1.2.5
Piedāvājam izaicinājumu:
radošuma attīstīšanai ar sponsoru vai
pašvaldību atbalstu izveidot izcilības centrus
reģiona jauniešiem – izcilu, labi apmaksātu
speciālistu vadībā (arī no ārzemēm)
organizētas nodarbības (varētu būt
specializācija), kas ne vien iet kopsolī ar laiku,
bet arī apsteidz to.
R 1.2.7.
Pašvaldībās jau darbojas izglītības darba
speciālisti vai pat nodaļas/departamenti ar
vadītāju un darbiniekiem. Pēc teritoriālās
reformas varam atgriezties pie iepriekšējās
prakses (līdz 2009.g.), kad rajona izglītības
pārvalde koordinēja savstarpējo sadarbību.
Atgriežamies pie jautājuma par vienotu
koordinējošo centru.

Prioritātes noteiktas atbilstošas, visi
piedāvātie pasākumi ir nepieciešami
reģiona un tā teritoriju attīstībai, līdz ar to
arī cilvēkresusu attīstībai.

Ņemts vērā

Redakcija tiks precizēta

Ņemts vērā

Neformālās izglītības ieviešanā
tiks pieacinātas arī NVO

Ņemts vērā

Redakcija tiks precizēta

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

R.1.2.7 plānota pedagogu kapacitātes stiprināšana

Redakcija tiks precizēta
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180

181

182

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Jēkabpils
Agrobiznesa
koledža

Aknīstes
novada
pašvaldība

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

R 1.2.8
Šī būs mūžīga tēma, jo digitalizācijas attīstība
būs nepārtraukta. Nepieciešami sistemātiski
un sistēmiski risinājumi – konkrēts finansējums
valsts dibinātām mūžizglītības iestādēm
(funkcijas deleģējums) tieši digitālo prasmju
attīstīšanai (Mūžizglītības Memorandā
digitālās prasmes nosauktas kā
pamatprasmes).

P1

P1

R1.2.3.
1)Uzņēmējdarbības kompetenču
attīstība esošajā izglītības sistēmā ir
integrēta gan vispārizglītojošo, gan
profesionālo izglītības iestāžu mācību
priekšmetu programmās, gan
profesionālās karjeras izglītībā un tās
attīstīšanas pasākumos. Esošās
sistēmas pārraudzība, analīze un tajā
balstīta optimizācija vai korektīvi
pasākumi jau būtu liels ieguldījums
plānoto rezultatīvo rādītāju
sasniegšanā.

P1

R1.2.3.3)
Atbalstāmi ir pedagogi – konsultanti,
kas specializējušies konkrētās jomās (kā
norādīts ZPR R1.2.3. - mobili
uzņēmējdarbības izglītības speciālisti).

P1

Reģionālo projektu investīciju plāni.
2.1.1. energoefektivitāte, 6.1.1.
taisnīgās pārkārtošanās fonds.

Ņemts vērā

ZPR piedāvātie pasākumi dotu papildus
ietekmi!

Ņemts vērā

JAK šādi speciālisti jau darbojas; varam
izvērst savu darbību reģiona līmenī.

Ņemts vērā

Informācija ir pieņemta
zināšanai. Tekstā nav
pievienotas atsauces, jo šī
informācija vēl nekur nav
normatīvajos dokumentos
nostiprināta.

Aknīstes vidusskolas pamatēkas, pirmsskolas
izglītības iestādes „Bitīte”, Bērnu un jauniešu
centra energoefektivitātes palielināšana.
Sasaistē ar blakus esošās pašvaldībām.
Pārnovadu, pārrobežu projekti - izglītības
iestāžu energoefektivitātes palielināšana.
Pārnovadu, pārrobežu projekti, iesaitot LT un
BY.

Reģionālā projekta idejas iesniegšana,
izvērtējot reģiona attīstības tendences.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

183

Aknīstes
novada
pašvaldība

Rīcības plāns

P5

Ūdenstilpņu infrastruktūras sakārtošana –
inventāra nomas punkti automatizēti, risinot
cilvēkresursu nepietiekamību un palielināto
digitālo risinājumu pielietojumu. Piestātņu un
Reģionālo projektu investīciju plāni. apmetnes vietas apgaismotas ar
2.1.1. energoefektivitāte, 6.1.1.
ekotehnoloģijām, izmantota bioloģiskā
taisnīgās pārkārtošanās fonds. RV 5.2. , kanalizācija, ir pieejams e-uzlādes vietas,
R5.2.4.
iespējams iznomāt elektrovelosipēdus,
atkritumu šķirošana un izglītojošā informācija
par atkritumu samazināšanas iespējām.
Pārnovadu, Pārrobežu projekti, iesaitot LT un
BY.

Reģionālā projekta idejas iesniegšana,
izvērtējot reģiona attīstības tendences.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

184

Aknīstes
novada
pašvaldība

Rīcības plāns

P3

Reģionālo projektu investīciju plāni.
Energopārvaldības ieviešana pašvaldības ēkās,
2.1.1. energoefektivitāte, 6.1.1.
Reģionālā projekta idejas iesniegšana,
siltinātas vismaz 5 ēkas. Pārnovadu, pārrobežu
taisnīgās pārkārtošanās fonds. RV 5.1.,
izvērtējot reģiona attīstības tendences.
projekti, iesaitot LT un BY.
R 5.1.1.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

185

186

187

Aknīstes
novada
pašvaldība

Kokneses
uzņēmēju
apvienība

Jēkabpils
novads

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P4

P4

P8

Reģionālo projektu investīciju plāni.
Mikromobilitātes veicināšana, izbūvējot
2.1.1. energoefektivitāte, 6.1.1.
veloceliņus uz izglītības iestādēm. Pārnovadu,
taisnīgās pārkārtošanās fonds RV 4.2., R
pārrobežu projekt, iesaitot LT un BY.
4.2.4.

Reģionālā projekta idejas iesniegšana,
izvērtējot reģiona attīstības tendences.

Ņemts vērā

4.1.2. Attīstības centru blīvi apdzīvoto
vietu ceļu infrastruktūras un atbalsta
infrastruktūras attīstība, maģistrālo ielu Lūdzu, iekļaut valsts reģionālā autoceļa P79
un esošo maršrutu, pilsētu ceļu tīkla
“Koknese - Ērgļi” posmu no 3,6 km - 10,4 km;
infrastruktūras uzlabošana, viedo
un no 12,36 km -17,5 km pārbūvi.
satiksmes drošības un pārvaldības
tehnoloģiju ieviešana.

Autoceļš P79 Koknese-Ērgļi ir nozīmīga
satiksmes dzīsla vairāk nekā 20 Kokneses
uzņēmumiem, kuri darbojas piena
lopkopības, graudkopības,
metālapstrādes, būvniecības u.c. jomās.
Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums
sasniedz gandrīz 14 miljonus euro,
nodrošinot 223 darba vietas.
Ik gadu no ražošanas uzņēmumiem un
saimniecībām tiek izvestas desmitiem
tūkstošu tonnu gatavās produkcijas, uz
uzņēmumiem tiek piegādātas izejvielas,
kravas. Ik dienu vairāk nekā 200
darbinieki mēro ceļu uz un no savām
darbavietām.

Ņemts vērā

Priekšlikums/Projekta ideja: Plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējuma samazināšana,
infrastruktūras sakārtošana Jēkabpils novada
Dunavas pagastā.

Komplekss pretplūdu pasākums Dunavas
pagasta teritorijā: valsts autoceļa V783
posma pārbūve (~8 km) - hidrotehniskās
būves (aizsargdambja, t.sk. specializētu
būvju) un ierīču izbūve, ceļa tehniskā
stāvokļa un satiksmes drošības
uzlabošana, tilta atjaunošana pār valsts
nozīmes ūdensnoteku. Daugavas krasta
(nostiprināšana) erozijas novēršana
Dunavas pagastā. Plūdu apdraudēto
teritoriju aizsardzība. Projektam reģionālā
ietekme (Jēkabpils - Daugavpils novadi),
nodrošināta iedzīvotāju, uzņēmēju
nepārtraukta nokļūšana uz nacionālās
nozīmes attīstības centru un
administratīvo centru, operatīvo dienestu
piekļuve iedzīvotājiem.

R 8.1.1. Īstenot pretplūdu pasākumus.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Priekšlikums ir labs un
saprotams. Projekta
priekšlikums “Dunavas pagasta
teritorijā: valsts autoceļa V783
posma pārbūve (~8 km) hidrotehniskās būves
(aizsargdambja, t.sk.
specializētu būvju) un ierīču
izbūve, ceļa tehniskā stāvokļa
un satiksmes drošības
uzlabošana” nevar skaitīties
par reģionālā līmeņa projektu,
tomēr projekts ir nepieciešams
un aktuāls pašvaldības līmenī.
Esoša R.V. 8.1.1. redakcija
paredz šāda projekta ieviešanu
nākotnē.
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190

191

Jēkabpils
novads

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"
Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"
Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

R 8.1.2. Veikt upju attīrīšanu un esošo
dambju
rekonstrukciju

Rīcības plāns

P8

Rīcības plāns

P3

R 3.2.2.

Rīcības plāns

P3

R 3.4.3. un R3.4.4.

Rīcības plāns

P3
P3

Ņemts vērā

Priekšlikums ir labs un
saprotams. Projekta
priekšlikums “Meliorācijas
sistēmas sakārtošana:
ūdensnoteku, vaļējo grāvju
sistēmas tīrīšana, caurteku
atjaunošan”,projekts ir
nepieciešams un aktuāls,
tomēr esošu R.V. 8.1.2.
redakciju nepieciešams
piekoriģēt, ierakstot papildus
spec.atbalsta mērķi "SAM
“Veicināt
ilgtspējīgu
ūdenssaimniecību”" sadaļā
"Plānotais finanšu
resurss, sasaiste
ar SAM, citiem
resursiem", lai šo projektu
varētu īstenot nākotnē zem šī
R.V.

Pie R 3.2.2. un R3.2.4. dalībniekus papildināt ar
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām

Ņemts vērā

R.3.2.2. un R 3.2.4. ZPR, LLU,
zinātnes pētniecības institūti
uzņēmēji , uzņēmējdarbības
atbalsta institūcijas

Arī pie R3.4.3. un R3.4.4. pie dalībniekiem
papildinātu ar uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijām

Ņemts vērā

R 3.4.3. un R 3.4.4. ZPR,
pašvaldības, LLU, izglītības
iestādes, uzņēmējdarbības
atbalsta institūcijas

Ņemts vērā

Precizēti termini. Ievietota
vienota terminoloģija

Ņemts vērā

Sanāksmē kopīgi ar pašvaldību
pārrunāts un izskadrots
jautājums

Priekšlikums/Projekta ideja: Valsts nozīmes
ūdensnotekas Puntovka 43372 un Mežmaļu
grāvis 433921 sateces baseinu kompleksa
pretplūdu pasākumu veikšana Dunavas
pagastā.

Meliorācijas sistēmas sakārtošana:
ūdensnoteku, vaļējo grāvju sistēmas
tīrīšana, caurteku atjaunošana (rīcība
saistīta ar komplekso pretplūdu
pasākumu; Ietekme - novērsts plūdu
apdraudējums~1300 ha platībā,
privātmājas -77 (deklarēti ~ 150
iedzīvotāji)

Vai atbalsta organizācijas un uzņēmējdarbības
atbalsta institūcijas ir viens un tas pats domāts?

192

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P3

3.6.2.

Stiprināt esošo produktu nepietiekamo
komercializācijas līmeni un izcilību.

Nav skaidrs formulējums, kā stiprināt –
nepietiekamo komercializāciju, kas ar to
domāts

193

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P3

3.6.3.

Zemgales jostas nodrošināšana

Lūdzu kaut kur skaidrot Zemgales jostas
būtību, jau 10 gadus dzirdam šo terminu,
bet nekāda virzība vai konkrētība

Tūrisma pārvaldības un atbalsta personu
kapacitātes stiprināšana

Šajā rīcībā būtu jāiekļauj tūrisma
darbinieku, gidu profesionālo prasmju
veicināšana – vēstures zināšanu,
mārketinga un digitālo, maršrutu
veidošanas prasmju, tīklošanās pasākumi
un apmācības. Par to nekas nav minēts.

194

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P3

3.6.3.

Tiks skaidrots Zemgales jostas jēdziens un būtība, kas
Daļēji ņemts vērā attiecas uz virzību, tad ZPR savu iespēju robežās
mēģina šo ideju atbalstīt.

Ņemts vērā

Organizēt izglītojošos
pasākumus – apmācības, labās
prakses popularizēšana,
sadarbības veicināšana,
atbalsta iespējas, tīklošanās,
u.c.

195

196

197

Jelgavas
novads

Jelgavas
novads

Dobeles
novads

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P3

P3

P7

3.6.4.

izveidojot vienotu Zemgales tūrisma dizaina
noformējumu un pieeju (vienoti stendi,
norādes);

Piekrītam un atbalstām vienota Zemgales
logo izstrādi, neatbalstām vienotu stendu
un norāžu dizainu, jo pašvaldībai
izstrādāts savs dizains. LV mērogā jārisina
dizains norādēm, kas nav
kultūrvēsturiskie objekti, jo LVC
neatbalsta brūno zīmju izvietošanu uz
saimniecībām un tml. objektiem.
Neatbalstām kopīgas mājas lapas izveidi,
tas sadrumstalo informāciju un apgrūtina
tās meklēšanu, arī inf. atjaunināšana
prasa lielu regulāru darbu, ko pašlaik
nodrošina tūrisma vietnes.

Šo papildināt iekavās ar – organizējot
nozares un starpnozaru tīklošanās
pasākumus - daļēji tas ietverts jau
pirmajā punktā

3.6.5.

Veicināt un sekmēt atbalsta instrumentus
tūrisma attīstībai pašvaldībās (piemēram,
granti uzņēmējiem utt.

R 7.1.1. Veicināt valsts un pašvaldību
institūciju, izglītības iestāžu, privātā
sektora un nevalstisko organizāciju
sadarbību koordinētai sporta un
kultūras infrastruktūras (t. sk. kultūras
pieminekļi, sakrālais mantojums)
izmantošanai un aktīvā tūrisma
attīstībai iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai, īstenojot
starpinstitucionālus un starpsektorālus
kopprojektus un aktivitātes.

Zemgale ir bagāta ar atjaunotu vai
atjaunošanas procesā esošu un
apmeklētāju iecienītu dažādu vēsturisko
posmu muižu un piļu piedāvājumu
(Mežotne, Rundāle, Bauska, Vecauce,
Dobele, Abgunste, Mazmežotne,
Zaļenieki, Krustpils u.t.t. ). Nepieciešams
Papildināt ar : Attīstīt Zemgalei raksturīgos
veicināt un atbalstīt sadarbību starp šo
kultūras mantojuma un kultūras pasākumu
kultūras pieminekļu uzturētājiem
piedāvājumu, izmantojot esošos resursus un
/apsaimniekotājiem. Veidot atbalsta un
iestrādes (piem. pilis/ muzeji + kultūras
sadarbības mehānismu pasākumiem,
norises; citu institūciju kultūras pasākumu
kurus organizē nevalstiskā sektora
piedāvājums + tūrisma pakalpojumu sniedzēji,
pārstāvji un, kas ir kļuvuši par novadu
u.c.)
“zīmoliem”: Ceriņu svētki, Zemgaļu
svētki, Kantrī mūzikas festivāls. Arī
integrējot kultūras pasākumus lielu
sporta sacensību norisē. Labs piemērs
bija šogad Latvijas čempionāta motokrosā
Dobeles posmā Ceļa ēzeļu trasē
notikušais koncerts.

198

Dobeles
novads

Rīcības plāns
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R 7.2.4. Īstenojamās aktivitātes:
Radošuma kā galvenā konkurētspējas
faktora veicināšana
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Dobeles
novads
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Veicināt profesionālu telpu pieejamību,
kur notikt pasākumiem (Reģionālā
Aizstāt ar: Veicināt un atbalstīt reģionālā
multifunkcionāla kultūras centra
radošā centra izveidi
izveide)

Papildināt ar: īpaši atbalstot Zemgales novada
radošo personību un organizāciju darbību.

Mums ir nepieciešams atbalsta
mehānisms gan Zemgales
kultūrvēsturiskā mantojuma attīstītājiem,
gan laikmetīgās mākslas radošajām
personībām.
Nav skaidrs, ko nozīmē Reģionāls
multifunkcionāls kultūras centrs. Diezin
vai ir nepieciešama jauna objekta
celtniecība.

Ņemts vērā

Vienotas vietnes izveide vai
pilnveidošana , nodrošinot
informācijas pieejamību, kā arī
koordinējot vienotu, kvalitatīvu
informāciju pašvaldību
mājaslapās, uzlabot esošo
informāciju par Zemgales
tūrisma piedāvājumu digitālajā
vidē, piemēram, Booking.com
par apkārtnē esošo
piedāvājumu, uzņemt vienotu
Zemgales videomateriālu;

Ņemts vērā

Izglītojošu pasākumu
organizēšana – apmācības,
labās prakses popularizēšana,
sadarbības veicināšana,
nozares un starpnozaru
tīklošanās, atbalsta iespējas,
uzņēmēju spēju attīstība, jaunu
tirgu un eksportspējas
veicināšana

Ņemts vērā

Plānots R. 7.1.1 un R.7.2.1.
pārvirzīt uz RV.7.4 Priekšlikums
varētu būt viena no aktivitātēm

Ņemts vērā

Kursīvā minētas darba grupā
izskanējušās idejas, lai
pamatotu Rīcības virziena
nepieciešamību. Konkrētas
aktivitātes vēl tiks definētas vai
minētajām tiks mainīta
detalizācijas pakāpe.

Nav ņemts vērā
Jelgavas pilsētas projekts
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Dobeles
novads
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RV 7.2.

papildināt ar R 7.2.11. : Veicināt un atbalstīt
Zemgales kultūrvietu infrastruktūras attīstību.
Aktivitātes: Koordinēt un atbalstīt Zemgales
novadu kultūrvietu sakārtošanu,
modernizēšanu un jaunu objektu veidošanos,
tai skaitā - celtniecību, ņemot vērā jau esošo
infrastruktūru, tradīcijas un attīstības
tendences (piem., brīvdabas estrāžu
sakārtošana)

Projekta idejas apraksts atbilstoši rīcībām
un nepieciešamība 1.pielikumā

Ņemts vērā

Projekta idejas, apraksts atbilstoši
rīcībām 2.pielikumā

Ņemts vērā

Projekta idejas, apraksts atbilstoši
rīcībām 2.pielikumā

Ņemts vērā

Projekta idejas, apraksts atbilstoši
rīcībām 2.pielikumā

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Projekta idejas, apraksts atbilstoši
rīcībām 2.pielikumā

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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Jēkabpils
novads
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RV 4.1. Attīstības centru
sasniedzamības nodrošināšana

4.1.1. Visu līmeņu attīstības centru
sasniedzamības nodrošināšana, lai
nodrošinātu darba vietu un pakalpojumu
sasniedzamību, uzņēmējdarbības attīstību.
Attīstības centru, blīvi apdzīvoto vietu ceļu
infrastruktūras un atbalsta
infrastruktūras attīstība, maģistrālo ielu un
esošo maršrutu, pilsētu ceļu tīkla
infrastruktūras uzlabošana, viedo satiksmes
drošības un pārvaldības tehnoloģiju
ieviešana.

202

Jēkabpils
novads
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RV 4.1. Attīstības centru
sasniedzamības nodrošināšana

R 4.1.6. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana,
efektīva pārvadājumu plānošana, moderna un
energoefektīva autotransporta iegāde.
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Jēkabpils
novads

Rīcības plāns
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RV 4.2. Ilgtspējīga un moderna
mobilitāte
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Jēkabpils
novads

Rīcības plāns
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RV 4.2. Ilgtspējīga un moderna
mobilitāte
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Jēkabpils
novads

Jēkabpils

Rīcības plāns
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P2

R 4.2.2. Mikromobilitātes infrastruktūras
attīstība, veloceliņu izbūve, velonovietņu
izbūve, lai uzlabotu mobilitātes infrastruktūru
pašvaldībās, sasaistot apdzīvotās vietas,
pilsētas darba vietu un pakalpojumu
sasniedzamībai, kombinētai mobilitātei,
rekreācijai un veselīgam dzīves veidam,
tūrisma objektus sasaistei, drošai un videi
draudzīgai mobilitātei.
R 4.2.3. Upju transports attīstība – Lielupē,
Daugavā, kravu pārvadājumiem, rekreācijas
nodrošināšanai, tūrisma attīstībai, saistītās
infrastruktūra (ostas, piestātnes) izveide.

RV 4.2. Ilgtspējīga un moderna
mobilitāte

R 4.2.4. Videi draudzīga, inovatīva transporta
veidu un infrastruktūras attīstība un
integrēšana - elektromobilitāte, alternatīvā
degviela, AER, bezpilota transporta līdzekļu
pilotprojektu ieviešana, droni, skrejriteņi u.c.
pētījumu izstrāde, ieviešanas pilotprojekti.
Elektrouzlādes staciju tīkla attīstība.

1. Vides pieejamības uzlabošana
personām ar kustību traucējumiem

Nepieciešama pandusa izbūve un kāpņu
pacēlājs Jēkabpils Naktspatversmē, pandusa
izbūve sociālajā mājā, kā arī atsevišķās
sabiedriskās ēkās, kas uzlabotu pieejamību ne
tikai personām ar kustību traucējumiem, bet
arī māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Ņemts vērā

R.7.2.4. tiks koriģēta, iekļaujot
infrastruktūras izveidi vai
atjaunošanu

Pievienots pie projektiem
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Jēkabpils

Jēkabpils

Edvarts
Pāvulēns,
Skrīveru
novads
Ilze Vītola,
Jelgavas
novads

Rīcības plāns
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Pamatā saistīts ar aprūpes mājās pakalpojumu,
nodrošinot drošības sistēmu aprūpējamajiem,
2. Viedo sociālo pakalpojumu sniegšana operatīvai reaģēšanai nepieciešamības
gadījumā, kā arī elektroniskā aprūpes uzskaite
un plānošana.

Pievienots pie projektiem

Ņemot vērā plašo pašvaldības teritoriju pēc
ATR, nepieciešami videi draudzīgu
transportlīdzekļu iegāde sociālo darbinieku
darbam ģimenēm ar bērniem darba
pienākumu veikšanai.
Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai
būtu nepieciešamā īpaši aprīkota mobilās
aprūpes automašīna, kurā ir izvietota duša ar
silto un auksto ūdeni, tualete, veļas
mazgājamā mašīna, izlietne, specializēts
aprīkojums pēdu kopšanai un matu griešanai,
u.c.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Rīcības plāns
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Rīcības plāns
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Skrīveros no šī gada ir jauna ģimenes ārste. Tā
kā tikai 1 ir pensijas vecumā.

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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ģimenes ārstu piesaistīšanai, Jelgavas novada
pašvaldība izsludina stipendijas.

Ņemts vērā

Auces novads arī šajā mēnesī virza
apstiprināšanai domes sēdē stipendiju atbalsta
programmu jaunajiem ģimenes ārstiem

Ņemts vērā
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Ilmārs
Matvejs,
Auces novads

Rīcības plāns
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Ieva, Koknese

Rīcības plāns
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Agnese
Jurjāne LM

Rīcības plāns
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Olga
Dobroserdov
a, Probācijas
dienests

Rīcības plāns

P2

3. Mobilitāte

Ņemts vērā

2019.gadā ir slēgts bērnu ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojums Kokneses novadā
Ļoti ieteiktu domāt par digitālo prasmju
uzlabošanu, jo jāatceras, ka lielākajai daļai
iedzīvotāju (izņemot pāris mērķa grupas) no
2023.gada obligāts būs e-paraksts un daļa
pakalpojumu būs piesakāmi tikai digitālajā
vidē. Domājot par mazaizsargātajām
iedz.grupām, manuprāt, šis jaut.būtu
iekļaujams.
No LM puses esam vērsušies pie VARAM,
ieskicējot problēmu, domāsim kopīgi, kā šo
risināt, lai neviens nepaliek ārpus digitālās
vides.
Attiecībā uz probācijas klientiem, kuri veido
sociālās atstumtības grupu, gadījumā, ka tiktu
projekta ietvaros nodrošināti mūsu birojos
kioski klientu saziņai ar valsti un pašvaldību,
mēs kā dienesta darbinieku būtu gatavi
atbalstīt klientus, lai viņi varētu apgūt digitālās
prasmes

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

P2

Saskatu arī lielu potenciālu NVO piesaitei
pakalpojumu sniegšanā mūsu klientiem, īpaši
jauniešu grupai, piemēram darba prasmju
apguvei, ģimenei pasākumiem uc. Liels
izaicinājum arī soc.rehabilitācijas pakalpojumu
pieejamība probācijas kleintiem t.sk. tiem, kuri
atbrīvojās pēc ilgtošā ieslodzījuma

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Vai mobilo brigāžu izveidošanai būs iespējams
saņemt ES finansējumu videi draudzīga
transporta iegādei?

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Olga
Dobroserdov
a, Probācijas
dienests

Rīcības plāns
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Kristīne Ozola

217

Jeļena
Laškova,
Jelgavas
sociālo lietu
pārvalde
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Kristīne Ozola

Liāna
Purvinska,
Aizkraukles
novada
bāriņtiesa
Jeļena
Laškova,
Jelgavas
sociālo lietu
pārvalde
Zane Kuka
Bauskas
sociālais
dienests
Agnese
Jurjāne LM

Visiem sociālajiem darbiniekiem nav pieejama
zoom platforma, jo nav kameras pie datora. Ir
nepieciešams apzināt situāciju un projekta
ietvaros uzlabot situāciju

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Ļoti svarīga dažādu informācijas sistēmu
integrēšana, lai pēc iespēja mazāk jānoslogotu
soc.dienetu darbiniekus, ievadot informāciju
un sagatavojot pārskatus dazādos rakursos.
Dažādas valsts institūcijas (VM, LM, VBTAI), kā
arī Lielo pilsētu asociācija un LPS pieprasa
dažādus pārskatus, kādēļ ir nepieciešami
papildus cilvēkresursi. Maksimāli jānodrošina
vajadzīgas informācijas iegūšana un
apkopošana automātiski no datu bāzēm un
statistikas sistēmām.

Rīcības plāns
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Beate, paldies par pusaudžiem, tā ir arī mana
sāpe.

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Asistentu un aprūpētāju apmācība, trūkst
darbinieku, lai nodrošinātu sociālo aprūpi
bērniem ar invaliditāti, veikt asistenta
pienākumus

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Sociālo dzīvokļu izveide Bauskas novadā

Ņemts vērā

Rīcības plāns
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Man komentārs par soc.dzīv.m

Ņemts vērā
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Olga
Dobroserdov
a, Probācijas
dienests

Rīcības plāns
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Liāna

Rīcības plāns
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Olga
Dobroserdov
a, Probācijas
dienests

Rīcības plāns
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Atbalstu Ievas Zeifertes teikto par atkarīgajiem
un vardarbības veicējiem kā mērķa grupām.
ARī cietušajiem no vardarbības kā
pakalpojumu saņēmējiem. Arī līdzatkarīgajiem
ģimenes locekļiem.
Būtu nepieciešama palīdzība , atbalsts arī
vardarbības veicējam.
Jaunieši, kureim trūkst atbalsta ģimenē iemaņu, prasmju attīstīšana, brīvā laika
pavadīšanas labā prakse uc. Brīvprā'tigo
piesaiste.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Ieva, Koknese

Rīcības plāns
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Kristīne
Lasmane LM

Rīcības plāns
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Kristīne
Lasmane LM

Rīcības plāns
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230

Beāta
Limanāne,
Dobeles
sociālais
dienests

Beāta
Limanāne

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Divas mērķagrupas, kas būs - vardarbībā
cietušas personas un personas ar atkarības
problēmām. Ar šo attīstāmie pakalpojumi būtu
jāpapildina.
Par transporta līdzekļiem - transporta līdzekļu
izmaksas nekad nav bijušas attiecināmās
izmaksas fondu projektos un visdzīzāk tā arī
paliks.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

P2

Darbs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
plānošana un izveide bērniem ar uzvedības
traucējumiem. Tai skaitā uzvedības traucējumi
dēļ atkarībām. Kāds var iebilst, ka tādu
pakalpojumu jau ministrija pērk no
Ģintermuižas, bet, diemžēl tur pie pirmā
uzvedības traucējuma, jaunietis tiek atskaitīts
no motivācijas programmas. Ir tāda pieredze
jau ar trīs bērniem. Vai tas varētu būt reģiona
pakalpojums, domāju, ka jā.

Ņemts vērā

P2

Mobilās transporta vienības nepieciešamība
sociālā darba pakalpojuma sniedzējiem. Aprūpi
mājās pašlaik veic izmanojot dienesta
ptansportu, kas ir ļoti neefektīvi, un arī sociālā
darba pakalpojuma sniedzēji brauc ar savām
patapinājuma automašīnām. (Ieva Z: Videi
draudzīgs transports sociālā dienesta
vajadzībām ar jaunām tehnoloģijām, kā
izmēģinājums.)

Ņemts vērā

P2

Atskurbtuve. Es pieņemu, ka Dobele nav
vienīgā, kur alkohola atkarība ir aktuāla.
Pašvaldības policija nelabprāt ved šobrīd šos
klientus no Dobeles uz Jelgavu. Šis
pakalpojums ir starp medicīnas, sociālo jomu
un iekšlietām.
Nakts patversmes izveide, varētu nosaukt kā
savādāk šo pakalpojumu. (Ieva Z: Zemgales
nakts patversmju tīkla izveide, pie kādas lai ir
arī atskurbtuve. Ja ir tāds cilvēks, tad uz kuru
tuvāko vietu viņu vedam. Arī metodikas un
kapacitātes uzlabošana, atbilstoši mūsdienu
izpratnei, jo nakts patversme, tas ir arī sociālais
darbs ar specializāciju.)

Ņemts vērā
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Beāta
Limanāne

232

Beāta
Limanāne

Rīcības plāns
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Raitis Mažulis

Rīcības plāns

P2

Rīcības plāns

Ģimenes ārstu prakšu vietu modernizācija

Mājokļu pieejamība - te iet runa par īres
namiem.
Energoefektivitātes projekti sociālo
pakalpojumu objektiem. Lejasstrazdi, un vecā
slimnīca (Infekcijas nodaļa).
Šie projekti varētu iet zem 5. prioritāte par
klimata izmaiņām.

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Agnese
Jurjāne LM

Rīcības plāns
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Sociālo mājokļu būvniecība.
Pateicoties EK, šobrīd LM notiek sarunas ar EM
vai un kā izvedot atsevišķu struktūrfondu
programmu sociālo mājokļu būvei. Bet, tas ko
uzreiz , jo viss ir procesā, 28.01. ir nākamā
tikšanās, tad varēs vairāk. Bet tas, kas jau
tagad ir sakaidrs, ja programma būs, tas
nenozīmē tikai būvēt māju, tur noteikti ir jābūt
klāt sociālo pakalpojumu klāstam. Uzstādījums
nav ļoti skaidrs šobrīd no EK, bet visdrīzāk tas
nevarētu būt pašvaldības iedzīvotāju dzīvokļa
jautājuma risinājums, bet gan īslaicīgs
risinājums. Piemēram, iznāk no ieslodzījuma,
viņam ir 2 vai 5 gadi sociālajā mājā un tad
dodas tālāk. Tīri uz dzīvojamo ēku būvniecību
es neko nevarēšu pateikt, bet par sociālajiem,
tur process šobrīd notiek. Droši vien, ka būtu
prātīgi arī kļaut iekšā savos plānos. Tikko būs
kāda skaidrība, es painformēšu kolēģus no
reģiona.
Vēl viena lieka, kategoriski tiks izslēgta tāda
iespēja, kā veidot tādus kā getto sociālo māju,
labi tālu no apdzīvotas vietas, lai neviens
neredz tos cilvēkus, kas tur dzīvo, lai viņi
nevienam netraucē. Tāda tipa noteikti
nedrīkstēs būt, jo doma ir, lai viņi var
integrēties normāli sabiedrībā un viņiem ir

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Koknese

Rīcības plāns
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Sociālo pakalpojumu centrs “Meduslācis?”,
ilgstošās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs
personām ar FT, specializētās darbnīcas.
Apkalpos ne tikai savas pašvaldība sklientus.
Blakus 5 stāvu ēkā varētu arī nākt sociālā
uzņēmējdarbība iekšā.
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns
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Digitālie risinājumi sociālajā sfērā ir jaunums,
līdz ar to kāda pieredzes pārņemšana vispirms
būtu noderīga.
Ierīces, ko aktivizē ar balsi.

Ņemts vērā

Neesam tajā stadijā, kad var droši pateikt, kādi
tie projekti būs, tāpēc veidojot projektu
sarakstus, nevajadzētu sevi ierobežot. Pēc
kāda laika, kad projektu nosacījumi būs skaidri
noteikti. Vai nevar īstenot projektu, jo tas šajā
sarakstā nav ielikts. Formulējumiem jābūt
plašākiem un visaptverošākiem.

Ņemts vērā

237

Kristīne
Lasmane LM

Rīcības plāns

P2
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Aizkraukles
novads

Rīcības plāns

P1
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Aizkraukles
novads

Rīcības plāns

P1
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Aizkraukles
novads

Rīcības plāns

P1

1) Neformālās izglītības
Aizkraukles un sadarbības novadu
meistarklases/nodarbības jauniešu spēju,
ieteikumi un vēlme piedalīties projektos
prasmju un kompetenču attīstīšanai
2) Pieredzes apmaiņas, tikšanās, prakses
Aizkraukles un sadarbības novadu
iespējas jauniešiem, lai veidotu izpratni par
ieteikumi un vēlme piedalīties projektos
profesijas, karjeras lomu dzīvē
3) Karjeras izglītība dažādos vecumposmos
Aizkraukles un sadarbības novadu
(kaimiņvalstu pieredze vispārējās izglītības
ieteikumi un vēlme piedalīties projektos
iestāžu pedagogiem).

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā
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Aizkraukles
novads

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

P1

4) Izglītības procesa organizēšana pirmsskolās
Aizkraukles un sadarbības novadu
(pirmsskolu pedagogiem par āra nodarbību
ieteikumi un vēlme piedalīties projektos
organizēšanu).
Papildināt ar īstenošanas aktivitāti:
Praktisko apmācību, darbnīcu, neformālās
izglītības piedāvājumu, inovatīvu jaunāko
R1.1.1.
tehnoloģiju pieejamības apkopojums
sadarbībai: bizness – izglītība – mūžizglītība –
neformālā izglītība

P1

R.1.1.2. Izglītības iestāžu , speciālo izg.
iestāžu, koledžu, mūžizglītības c. infr.
sakārtošana, tās efektīva izmantošana ,
mācību vides pilnveidošana, materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana, tostarp
dizaina un IKT tehnoloģiju ieviešana.

Rīcības plāns

P1

R1.2.2. Veicināt profesionālo izglītības
iestāžu sadarbību ar reģiona
uzņēmumiem

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

R1.2.2.

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

R1.2.3.
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Jelgavas
novads

244

Jelgavas
novads
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Rīcības plāns

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

R 1.2.6

Izglītības iestāžu, tai skaitā profesionālo
izgl.iest. , speciālo izg. iestāžu, koledžu,
mūžizglītības c. infr. sakārtošana, tās efektīva
izmantošana , mācību vides pilnveidošana,
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, tostarp
dizaina un IKT tehnoloģiju ieviešana.
Veicināt profesionālo izglītības iestāžu un
vispārējās vidējās (ar uzņēmējdarbības ievirzi)
izglītības iestāžu sadarbību ar reģiona
uzņēmumiem
Pie īstenošanas aktivitātēm iekļaut:
• Darba vidē balstīta izglītība pie vietējiem
uzņēmējiem (atbalsts uzņēmējiem kā
mentoriem, darba vadītājiem; darba
aizsardzības apģērbs, aprīkojums)
• Uzņēmējspēju – mentoru platformas izveide
uz profesionālo izgl.iestāžu bāzes, ko izmantot
visos izglītības līmeņos, sākot ar pamatskolu,
tai skaitā mūzizglītībā (platforma ietver plašu
pakalpojumu klāstu: konsultēšana, atbalsta
pasākumu organizēšana, prototipu izveide,
utt.)
Papildus īstenošanas aktivitāte:
• Vasarā subsidētās darba vietas pie vietējiem
uzņēmējiem
Aktivitātēs iekļaut:
• tematiskas karjeras nometnes, lai iepazītu
specifiskas nozares un profesijas;
• 1 vai 2 dienu tematiskie izbraukumu
pasākumi par profesijām, kas ir reģionam
nozīmīgas

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Nav pieejama informācija par papildus
mācību formām metodēm, ko var
izmantot reģionā vispārējās,
profesionālās, neformālās vai
mūžizglītības procesā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Digitalizācija mācību programmās notiek
arī profesionālajās izgl.programmās.

Ņemts vērā

Arī vispārējās vidējās izglītības
audzēkņiem, kas apgūst uzņēmējdarbību,
ir nepieciešama sadarbība ar vietējiem
uzņēmējiem

Ņemts vērā

Nepieciešams vienots, koordinēts visa
reģiona darbs sadarbības stiprināšanai ar
vietējiem uzņēmējiem

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Reģiona līmenī organizēti kopīgi
pasākumi ar mērķi ieinteresēt un
iepazīstināt ar reģionam nozīmīgām
profesijām jauniešus, kam interesē
konkrētā joma. Tā ir iespēja jauniešiem
no mazām lauku skolām kvalitatīvi
piedalīties karjeras izglītībā.
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

R.1.2.7.

Aktivitātēs iekļaut:
• Iespēja profesionālo programmu
pedagogiem pārkvalificēties par pieaugušo
izglītības pedagogiem
• Izstrādāt motivācijas programmu, lai
izglītības nozarē noturētu “vērtīgos kadrus” un
piesaistītu jaunus profesionālus, tai skaitā
profesionālajā izglītībā, kā arī atbalsta
personāls vispārējā izglītībā, kā arī spiests
tiekties uz mūsdienu darba videi
nepieciešamajām prasmēm – digitālās
prasmes, svešvalodas, darbs projektos un
pašiniciatīva mudinātu darbiniekus
• Izglītības iestāžu vadības komandu
stiprināšana darbam ar cilvēkresursiem
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

R1.2.8.

Aktivitātēs iekļaut:
Digitālo materiālu izstrāde

Nepieciešama koordinēta digitālo mācību
materiālu izstāde

Ņemts vērā
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

R1.3.4. tas pats kas R1.2.6.

Jāņem ārā

Dublējas nosaukumi rīcības virzieniem

Ņemts vērā

P1

Aktivitātēs iekļaut:
R1.4.2.Paplašināt darba devēju izpratni Darba devējiem radīt motivāciju un vēlmi
par mūžizglītības nozīmi un tās ietekmi savus darbiniekus profesionāli pilnveidot, kā
uz reģiona ekonomisko attīstību
arī attīstīt viņos citas prasmes (sadarbības
aktivitātes, u.tml.)

Pašlaik saskaramies ar problēmu, ka
atsevišķās nozarēs darba devēji nevēlas
savus darbiniekus profesionāli pilnveidot
(piemēram, būvniecībā). Galvenokārt
nozarēs, kur tiek izmantots mazkvalificēts
darbaspēkas.

Ņemts vērā
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Jelgavas
novads

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

R1.4.3.

Aktivitātēs iekļaut:
• Motivācijas programma jaunu pedagogu
iesaistīšanai mūžizglītībā un interešu izglītībā
• Zemgales plānošanas reģiona administrācijā
koordinators mužizglītībā – koordinēta visiem
iedzīvotājiem pieejama mūžizglītības
piedāvājuma īstenošana Zemgalē

Profesionālās izgl.iestādēs tiek attīstīta
arī mūžizglītība.
Trūkst jauni speciālisti, kā arī vēl joprojām
no izglītības nozares turpina aizplūst
augsti kvalificēti un prasmīgi pedagogi un
atbalsta specialisti.

Mūžizglītības piedāvājuma jābūt
pieejamam, nevis centralizētam lielākajās
pilsētās. Tās varētu būt arī izbraukuma
apmācības, tāpēc nepieciešama šīs
nozares vienota koordinēšana visā
reģionā.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Piedāvātā aktivitāte
(Motivācijas programma jaunu
pedagogu iesaistīšanai
mūžizglītībā un interešu
izglītībā) kā projekts iekļauts
projektu kopsavilkumā (P6)

253

Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P4
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1
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Jelgavas
novads

Rīcības plāns

P1

258

Iekšlietu
Ministrija

Rīcības plāns

1.4.4.

Aktivitātēs iekļaut:
• Jaunu programmu, piedāvājuma radīšana,
izstrāde, atbilstoši darba tirgus vajadzībām,
nodrošināt to pieejamību visiem iedzīvotājiem
• Veicināt pieejamību mūžizglītībā: virtuālās
apmācības, digitālās apmācības, mācību video
(izmantojot profesionālo izglītības iestāžu bāzi)
• Pieejamības nodrošināšanai organizēt
izbraukuma apmācības, meistarklases – tuvāk
dzīves vietai vai darba vietā
• jaunu apmācību moduļu izstrāde, balstoties
uz profesionālās izglītības programmām –
moduļu izstrādē un īstenošanā, liekot uzsvaru
uz kvalifikācijas paaugstināšanu ar profesiju
saistītā nozarē, apgūstot jaunas prasmes, tai
skaitā IT tehnoloģijas nozarē. Pārkvalifikācijai
stiprināt atbalstu neformālās izglītības
atzīšanai izglītības iestādē un atbalstīt “īsās”
programmas

Ņemts vērā

Piedāvātās aktivitātes kā
projekti iekļauti projektu
kopsavilkumā

• Velo novietnes pie izglītības iestādēm
(papildinot veloceļu izbūves ideju)
• Skolēnu autobusu iegāde (klimatam neitrāli)

Ņemts vērā

R4.2.2 R4.1.6.

Ņemts vērā

Piedāvātās aktivitātes kā
projekti iekļauti projektu
kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātās aktivitātes kā
projekti iekļauti projektu
kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātās aktivitātes kā
projekti iekļauti projektu
kopsavilkumā

• Zaļenieku komerciālās un amatniecības
vidusskolas attīstība – Zaļā muižskola , tās
piedāvājuma attīstība izglītības un tūrisma
sinerģijā, energoefektivitāte
• Ilgtspējīga, veselīga, bezatkritumu (zaļais
kurss) ēdināšanas pakalpojuma attīstīšana
izglītības iestādēs, pārņemot Skandināvu
pieredzi. Atvērtā virtuve – vaļējie stendi
(skolēns pats izvēlas porcijas sastāvu un
daudzumu). Tātad, jāiekārto atbilstoša vide,
trauki. Ēdiens gatavots no vietējiem,
sezonāliem produktiem, atbilstoši dažādām
diētām, piemēram, bezglutēna, vegānu, u.tml.
(ēdienkartes sastādīšana, sadarbībā ar LLU.
Iepirkuma veidošana pārtikas iegādei no
vietējiem uzņēmējiem). Skolu, ēdinātāju
apmācība.
• Konkurss jauniešiem; vietējām iniciatīvu
grupām (ar piešķirtu finansējumu) atvērtas
mācību vides iekārtošanai pie izglītības
iestādēm zaļajā zonā
Iekšlietu ministrija ir izskatījusi Zemgales
plānošanas reģiona izstrādāto Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam projektu un
informē, ka atbalsta tajā izvirzītās prioritātes
un rīcības virzienus, iebildumu vai
priekšlikumu nav.

Ņemts vērā
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Aknīstes
novada
pašvaldība
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Aknīstes
novada
pašvaldība
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Aknīstes
novada
pašvaldība
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LLU

263

264

LLU

LLU

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P4

P4

P4

R.4.1.1.,

R.5.1.1. R.5.1.6.

R. 4.2.2.

Situācijas analīze

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

P1

RV 1.2. Dzīvei un darba tirgum
nepieciešamās vispārējās un digitālās
prasmes

RV 1.5. Pētniecības un zinātnes
potenciāla attīstība
vai
RV 3.2. Zināšanu pārnese un
inovācijas Zemgales ekonomikas
specializācijas un RIS 3 nozarēs

Asfalta seguma izbūve P74 ceļam Siliņi –
Aknīste-Lietuvas robeža 24.023 -28.680 km.
Vides objektu izveidošana uz robežas.

Stratēģiskā savienojuma veidošana ar
Lietuvu. Uzņēmējdarbība veicināšana,
mobilitātes palielināšana. Vides
labiekārtojuma izvietošana, izmantojot
ekotehnoloģijas: viedo apgaismojumu,
solus, galdus, interaktīvās spēles.
Indikatīvās izmaksas: 500 000 EUR

Ņemts vērā

Asfalta seguma izbūve P74 ceļam Siliņi –
Aknīste-Lietuvas robeža 24.023 -28.680 km.
Vides objektu izveidošana uz robežas.

Stratēģiskā savienojuma veidošana ar
Lietuvu. Uzņēmējdarbība veicināšana,
mobilitātes palielināšana. Vides
labiekārtojuma izvietošana, izmantojot
ekotehnoloģijas: viedo apgaismojumu,
solus, galdus, interaktīvās spēles.
Indikatīvās izmaksas: 500 000 EUR

Ņemts vērā

Gājēju ietves izbūve Zaļajā ielā, Aknīstē

Mikromobilitātes nodrošināšana
izglītības, kultūras un pakalpojumu vietu
sasniegšanai. Indikatīvās izmaksas: 1000
000 EUR.

Ņemts vērā

1) 8. lpp. Papildināt sadaļu “Izglītība” ar
detalizētāku aprakstu par LLU

Teksts pielikumā

Ņemts vērā

Informācija papildināta

Projekts:
Sagatavošanās kursa izveide LLU “0
kurss”, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem,
kas vidējo izglītību ieguvuši pirms
vairākiem gadiem, atjaunot iegūtās
zināšanas un veiksmīgi uzsākt studijas
augstākās izglītības ieguvei reģiona
ekonomikas specializācijas nozarēs.

Ņemts vērā

Piedāvātās aktivitātes kā
projekti iekļauti projektu
kopsavilkumā

Papildināt ar jaunu rīcību:
LLU kā ilgtspējīga, zināšanās un pētniecībā
balstīta Bioekonomikas izcilības centra
attīstība ar nozīmīgu ietekmi un reģiona
uzņēmējdarbību un eksportspējas
palielināšanos – inovatīvu pārtikas produktu
izstrāde, biotehnoloģiju attīstība, viedā
Projekts: “Zivju apstrādes biotehnoloģiju
lauksaimniecība un robotizācija, augu
studiju un pētniecības centra izveide.
selekcija, dzīvnieku veselība, klimata pārmaiņu
ietekme uz lauksaimniecību, mežsaimniecību,
zivsaimniecību, sagaidāmie riski un to
mazināšana.
Rezultāts: Dzīvās prakses laboratoriju izveide
pētniecībai bioekonomikā, īstenojot
pilotprojektus un demonstrāciju projektus.

Ņemts vērā

Piedāvātās aktivitātes kā
projekti iekļauti projektu
kopsavilkumā

R 1.2.1. izteikt šādā redakcijā:
Veicināt darba devēju, profesionālās un
augstākās izglītības iestāžu savstarpējo
kooperāciju, lai sekmētu darba tirgus
vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu
profesionālās un augstākās izglītības
piedāvājumu reģionā.Papildināt ar jaunu rīcību:
Augstākās izglītības pieejamības paplašināšana
Veicināt darba tirgū esošajiem
nodarbinātajiem ar vidējo vispārējo un vidējo
speciālo izglītību iespēju iegūt augstāko
izglītību Zemgales reģionā reģiona ekonomikas
specializācijas un RIS 3 nozarēs.

Pie projektu sadaļas
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LLU

Aknīstes
novada
pašvaldība

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Jautājums:
Vienu īsteno Latvijas Informāciju tehnoloģiju
klasteris, otru – biedrība “Latvijas digitālais
akselerators”. Tieši biedrībā LLU darbosies ar
Digitalizācijas jomā LLU iesaistīta divos
Bioekonomikas jomas digitalizācijas
Eiropas Digitālā inovāciju centra
jautājumiem, kas ir būtiski Zemgales reģionam. projektos.
Vai stratēģijas rīcību ieviešanā, kas saistīts ar
digitalizāciju, ir domāts par sadarbību ar
Latvijas digitālo akseleratoru?

P3

P5

R.5.1.1. R.5.1.6.

Ņemts vērā

EK un VARAM apstiprinātie
EDIC būs sadarbības partneri
digitalzācijas transformācijas
ieviešanas jomā.

Viedo tehnoloģiju reprezentācijas vietas
Aknīstes pilsētas parkos Pasta, Sēļu un Zaļās
ielas parkā

Solāro saules paneļu apgaismojums,
viedie soli, elektromobiļu uzlādes vietas,
interaktīvi āra elementi, kas veicina
sabiedrības izpratni par viedo tehnoloģiju
nepieciešamību klimatneitralitātes
sasniegšanai. Indikatīvās izmaksas:
1000 000 EUR

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Viedās mājas principu ieviešana:
energoefektivitātes paaugstināšana,
apkures sistēmas uzlabošana. Ārtelpas
pielāgošana, izmantojot ekotehnoloģijas:
viedo apgaismojumu, solus, galdus,
interaktīvās spēles, akustikas telpas
(estrādes) izveidošana. Pils kompleksā
ietilpstošo ēku pielāgošana klimata
neitralitātes rezultātu sasniegšanai –
solāru paneļu izmantošana siltuma un
elektrības nodrošināšanai. Indikatīvās
izmaksas: 2000 000 EUR

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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Aknīstes
novada
pašvaldība

Rīcības plāns

P5

R.5.1.1. R.5.1.6.

Gārsenes pils un apkārtnes rekonstrukcija,
pielāgojot tūrisma jomas attīstībai – ieviešot
viedās mājas principu, nodrošinot ārtelpas
labiekārtojumu, izmantojot ekotehnoloģijas.

268

Aknīstes
novada
pašvaldība

Rīcības plāns

P5

R.5.1.1. R.5.1.6.

Viedā apgaismojuma izbūve mazāk apdzīvotā
vietās Aknīstes pilsētā, Liepu, Melioratoru,
Lauku un Girenieku ielā, Krauju ciemā,
Gārsenē, Asarē un Ancenē.

Ekotehnoloģiju izmantošana (solāro
paneļu, vēja ģeneratoru kombinācija) .
Indikatīvās izmaksas: 200 000 EUR.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

Esošās situācijas raksturojums, 51.lpp.,
P80 Tīnūži–Aizkraukle

P80 Tīnūži - Koknese

Neprecīzi norādīts ceļa nosaukums

Ņemts vērā

P80 Tīnūži - Koknese
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

Esošās situācijas raksturojums, 51.lpp.,
P88 Bauska–Koknese

P88 Bauska – Linde

Neprecīzi norādīts ceļa nosaukums

Ņemts vērā

P88 Bauska – Linde
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

Esošās situācijas raksturojums, 51.lpp.,
P87 Bauska – Linde

P87 Bauska - Aizkraukle

Neprecīzi norādīts ceļa nosaukums

Ņemts vērā

P87 Bauska - Aizkraukle

272

Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

78.lpp., Zemgalē atrodas šādas
transformatoru apakšstacijas:

110/20 kV apakšstacijas Nr. 221 “Koknese”,
Kokneses nov., Kokneses pag.

Papildināt

Ņemts vērā

Papildināts
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

97.lppl, 1.107. attēls. Ilgstošas aprūpes
institūciju un vietu skaits Zemgales
plānošanas reģionā 2019. gadā

Kartē attēlots Kokneses novadā - Bērnu
sociālās aprūpes centrs, šis pakalpojums
2019.gadā tika slēgt.

Precizēt informāciju.

Daļēji ņemts vērā

Kartē attēlotas institūcijas uz 2019.gadu, līdz ar to daļu
no gada institūcija vēl darbojās. (Tas arī minēts tekstā)
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

148.lpp., 1.35.tabula. Lielākie Zemgales Kokneses novadā atrodas kokapstrādes
kokapstrādes nozares uzņēmumi pēc
uzņēmums (lielākais darba devējs), kurš ir
apgrozījuma 2019. gadā
reģistrēts blakus novadā.

SIA “Pallogs” apgrozījums 2019.gadā - 13
602 063.00 euro, darbinieki - 231

Daļēji ņemts vērā

Tiks pieminēts, kaut aprakstošajā daļā tika izmantoti
dati, kas ir pēc to juridiskās deklarēšanas adreses.
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

150.lpp., 1.38.tabula. ,Lielākie
Zemgales ķīmijas rūpniecības nozares
uzņēmumi pēc
apgrozījuma 2019. gadā

Kokneses novadā atrodas ķīmijas rūpniecības
nozares uzņēmuma ražotne, kurš ir reģistrēts
Rīgā.
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Kokneses
Situācijas analīze
novada dome

152.lpp. Nozīmīgākās tūrisma
piesaistes vietas un objekti

Lūdzu, iekļaut Likteņdārzu, apmeklētāju skaits
2020.gadā – 90 000.

Jelgavas
pilsēta

Esošās situācijas raksturojums, 107.lpp.:
2020./2021. m.g. Zemgales reģionā ir
98 izglītības iestādes, kurās tiek
īstenotas vispārizglītojošās izglītības
programmas, no tām trīs īsteno arī
profesionālās izglītības programmas.
Nav pārliecības, vai norādīts pareizs skaits.
Vēl Zemgalē ir četras citas profesionālās
izglītības iestādes (kopā – septiņas
profesionālās izglītības iestādes) un 14
akreditētas augstākās izglītības iestādes
vai to filiāles.

Nevar uztvert, vai tās 98 izglītības
iestādes ir vispārizglītojošās skolas vai arī
t.sk. 3 ir profesionālās izglītības iestādes.
Tālāk runa par četrām profesionālajām
izglītības iestādēm, bet kopā sanāk
septiņas.

P1

Esošās situācijas raksturojums:
Sadarbojoties tiks meklēti mērķtiecīgi
risinājumi, lai izglītojamie ar speciālām
… mācīšanās grūtībām, sociāli ekonomiskiem
vajadzībām, mācīšanās grūtībām,
riskiem un mobingam pakļauti bērni iegūtu…
sociāli ekonomiskiem riskiem pakļautie
bērni, mobingam pakļauti bērni iegūtu
kvalitatīvu izglītību.

Vajadzētu saīsināt, lai 2x neatkārtotos
vārdi “pakļauti bērni”

P1

Veicināt sadarbību starp pašvaldībām,
izglītības iestādēm un uzņēmējiem, izglītības
piedāvājuma plānošanā un mācību satura
apguvē.
vai
Veicināt sadarbību starp pašvaldībām,
izglītības iestādēm un uzņēmējiem, izglītības
piedāvājuma plānošanā, izglītības ēku un
infrastruktūras attīstībai.
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Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Situācijas analīze

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

R.1.1.1. Veicināt sadarbību starp
pašvaldībām, izglītības iestādēm un
uzņēmējiem, izglītības piedāvājuma un
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā

R.1.1.2.
Izglītības iestāžu, speciālo izglītības
iestāžu, koledžu, mūžizglītības centru
infrastruktūras sakārtošana, tās
efektīva izmantošana, mācību vides
pilnveidošana, materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana, tostarp dizaina un
IKT tehnoloģiju ieviešana

SIA "Baumit", apgrozījums 2019.gadā - 3
719 392.00 euro,

Daļēji ņemts vērā

Tiks pieminēts, kaut aprakstošajā daļā tika izmantoti
dati, kas ir pēc to juridiskās deklarēšanas adreses.

Ņemts vērā

Jāprecizē, ko izprotam ar – materiāli
tehniskā bāze. Ja domāts par mācību
aprīkojuma uzlabošanu, tad sadarbība
pašvaldību līmenī var nebūt prioritāra. Ja
materiāli tehniskā bāze ietver
infrastruktūru, tad sadarbība starp
pašvaldībām ir nepieciešama.

Nav ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Resursu modernizācija, aprīkojuma
attīstība.

Efektīvu izmantošanu neapvienot vienā
punktā ar infrastruktūras attīstību.
Pietrūkst uzsvara uz digitalizāciju,
izglītības iestādēs nav kvalitatīva
Vispārējās un profesionālās izglītības, speciālo
interneta pieslēguma nodrošināšanas
izglītības iestāžu, koledžu un mūžizglītības
iespējas!
centru infrastruktūras sakārtošana, tās efektīva
Runāt par digitālajām tehnoloģijām!
izmantošana, mācību vides pilnveidošana,
Kvalitatīva izglītība nebalstās tikai uz IKT,
dizaina un digitālo tehnoloģiju ieviešana,
tiešsaisti utt, bet uz daudzveidīgu
kompetencēs balstīta,
kompetenču apguvi 7 mācību jomās visās
kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai
izglītības pakāpēs sākot no pirmsskolas
(t.sk. tālmācības, tiešsaistes izglītība)
izglītības pakāpes. Līdz ar to paveras
plašākas iespējas infrastruktūras
sakārtošanai un mācību vides
pilnveidošanai

Ņemts vērā

Papildināts

Zemgales reģionā to 98 vispārējo izglītības iestāžu
skaitā ietilpst 3 iestādes, kuras papildus īsteno arī
profesionālās ievirzes programmas. Ņemot vērā, ka
reģionā atrodas vēl 4 iestādes, kuras īsteno
profesionālās izglītības programmas, tad iestāžu
kopskaits, kur var apgūt profesionālās izglītības
programmas ir 7.
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R.1.1.3.
Sadarbība jaunu vietu izveide
pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai
(būvniecība un citi pirmsskolas
izglītības pieejamību veicinoši
risinājumi, teritorijas labiekārtošana
(Rīgas metropoles areālā un
pašvaldības, kurās ir ievērojams vietu
trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs
t.i., rindā ir vairāk nekā 100 bērnu).
Pirmskolas izglītības iestāžu
nodrošināšana ar mūsdienīgas un
kvalitatīvas izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem

Pirmsskolas izglītības infrastruktūras attīstība,
jaunu izglītības iestāžu būvniecība un esošo
izglītības iestāžu pārbūve, sporta
infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības
iestādēs.

Būtiski attīstīt sporta infrastruktūru
pirmsskolas izglītības iestādēs. Ēkās,
kuras būvētas līdz 1990.gadam netika
plānota sporta infrastruktūra (sporta zāle,
sporta laukumi)

Ņemts vērā

Veicināt darba devēju, profesionālās un
augstākās izglītības iestāžu savstarpējo
sadarbību darba tirgus vajadzībām atbilstoša
un kvalitatīva profesionālās izglītības
piedāvājuma nodrošināšanai reģionā

Redakcionāli labojumi.
Uzmanība jāpievērš ne tikai
piedāvājumam, bet arī programmu
īstenošanai sadarbībā –
vidusskolas/koledžas/LLU

Ņemts vērā
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R.1.2.1. Veicināt darba devēju,
profesionālās un augstākās izglītības
iestāžu savstarpējo kooperāciju, lai
sekmētu darba tirgus vajadzībām
atbilstošu un kvalitatīvu profesionālās
izglītības piedāvājumu reģionā
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R.1.2.2. Veicināt profesionālo izglītības
iestāžu sadarbību ar reģiona
uzņēmumiem

Veicināt reģiona uzņēmumu līdzdarbību
Sadarbība notiek, bet tai jābūt
profesionālās izglītības programmu īstenošanā intensīvākai un vērstai uz uzņēmēju.
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R.1.2.3. Uzņēmējdarbības kompetenču,
uzņēmējspēju attīstības plašāka
integrēšana mācību procesā, sākot jau
no pirmskolas

Izstrādāt un īstenot karjeras vadīšanas
programmas visām izglītības pakāpēm,
akcentējot uzņēmējdarbības kompetenci un
uzņēmējspēju attīstību
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Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

R. 1.2.5.
Sekmēt izglītojamo inovācijas,
tehnoloģiju prasmju un radošumu
attīstoša izglītības piedāvājuma izveidi
un pieejamību

P1

R.1.2.6.Sekmēt reģiona ekonomiskās
specializācijas jomām atbilstoša
neformālās izglītības, karjeras un
interešu izglītības piedāvājuma attīstību
un pieejamību

P1

R.1.3.1.Veicināt sadarbību starp
pašvaldībām, izglītības iestādēm, NVO,
sabiedrību pieejamas, iekļaujošas un
drošas mācību vides radīšanai visos
izglītības līmeņos, tostarp veicinot
mācību mobilitāti visiem

1.Sekmēt izglītojamo inovācijas, tehnoloģiju
prasmju un radošumu attīstoša izglītības
piedāvājuma izveidi un pieejamību. Veidot
izglītības iestādes par inovāciju tīklojuma
centriem Zemgalē.
2.Sekmēt izglītojamo uzņēmējspēju, digitālo
prasmju, nākotnes prasmju (radošums,
elastība, spēja piemēroties) un STEM/STEAM
prasmju attīstoša izglītības piedāvājuma izveidi
un pieejamību

Sašaurinām karjeras izglītības
uzdevumus, akcentējot tikai
uzņēmējdarbības kompetences.

Svarīgi iekļaut tehnoloģisko
nodrošinājumu, t.sk. pietiekamu
internetu izglītības iestādēs, lai skolas
veidojas par tīklojuma centriem.
Arī NAP 2021-2027
[153] akcentētas šīs prasmes.

Ņemts vērā

Karjeras izglītība minēta R.1.2.6. Rīcības nosaukums
Daļēji ņemts vērā tiks mainīts, neiekļaujot nosacījumu reģ. ekonom.
specializācijas jomām atbilstoša

Ņemts vērā

Nav ņemts vērā

R.1.3.1.Veicināt sadarbību starp pašvaldībām,
izglītības iestādēm, NVO, sabiedrību
pieejamas, iekļaujošas un drošas mācību vides Redakcionāli precizējumi.
radīšanai visos izglītības līmeņos, tostarp
veicinot mācību mobilitāti visiem

Ņemts vērā

Priekšlikuma nav
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Jelgavas
pilsēta

289

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

R.1.3.2. Veicināt iesaistīto speciālistu
kapacitātes palielināšanu, tai skaitā
ceļot darbinieku kvalifikāciju,
paaugstinot kompetenci, nodrošinot
metodisko atbalstu iekļaujošas un
drošas vides radīšanai, vienlīdzīgas
pieejas sekmēšanai, NEET jauniešu
atbalsta nodrošināšanai

Vai šeit ar vidi mēs izprotam emocionālo
vidi?
NAP 2021-2027 [181] - akcentēta vides
pielāgošana izglītības iestādēs, speciālo
mācību līdzekļu attīstība un
nodrošināšana un citi atbalsta pasākumi
bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un
speciālām vajadzībām.

Ņemts vērā

P1

Koordinēti īstenot preventīvus un pastāvīgus
R 1.3.3. Koordinēti īstenot pasākumus,
pasākumus visu veidu vardarbības,
Šāda redakcija akcentētu arī vardarbības
lai mazinātu atstumtības un
atstumtības un priekšlaicīgas mācību
mazināšanas pasākumus
priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus
pamešanas risku mazināšanai izglītības iestādēs

Ņemts vērā

R.1.3.2 domāta emocionālā
vide. Infrastruktūra uzlabošana
paredzēta R.1..1

Veicināt STEM un radošo industriju neformālās
izglītības un interešu izglītības piedāvājuma
attīstību un pieejamību.
Formālo izglītību papildināt ar interesēm un
pieprasījumam atbilstošu neformālās izglītības
un interešu izglītības piedāvājuma attīstību un
pieejamību.
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R.1.3.4. Veicināt atbilstoša neformālās
izglītības un interešu izglītības
piedāvājuma attīstību un pieejamību

Jānorāda, kā konkrēti veicamie darbi:
Talantu un izcilības attīstīšana. Sākot no
pirmsskolas, 1.-12.klase.
Sporta infrastruktūras attīstība – visās izglītības
iestādēs, pirmsskolās, skolās. Infrastruktūra
valsts aizsardzības mācībai jāizveido un tā
varētu būt kopīga vairākām skolām,
pašvaldībām, piemēram, Jelgavai un Jelgavas
novadam.
Interneta infrastruktūra.
Interneta pieslēgums visās izglītības iestādēs –
PII, skolās.
Digitālie pakalpojumi, piemēram, izglītojamo
reģistrācija 1.,7.,10.klasē.

Konkretizēt izglītības piedāvājumu.
Atbilstošs – kā attīstīt šādu piedāvājumu?
Tad, kas ir neatbilstošs?
Formālās un neformālās izglītības
sasaiste.

Ņemts vērā

Rīcības tiks apvienotas

Īstenošanā iesaistītie dalībniekipapildināt ar ZRKAC.
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

292

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

293

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

Jau ilgstoši tiek stiprināta
vispārizglītojošo, speciālo, interešu,
profesionālās un augstākās izglītības
R.1.1.2. Izglītības iestāžu, speciālo
iestāžu infrastruktūra. Taču uz pašvaldību
izglītības iestāžu, koledžu, mūžizglītības
pieaugušo /mūžizglītības centru
centru infrastruktūras sakārtošana, tās
infrastruktūras attīstību nav bijusi vērsta
R.1.1.2. aprakstā (18. lpp.) papildināt ar jaunu
efektīva izmantošana, mācību vides
neviena atbalsta programma.
aktivitāti:
pilnveidošana, materiāli tehniskās
Lai veicinātu mainīgajam darba tirgum
ZRKAC infrastruktūras uzlabošana un materiāli
bāzes uzlabošana, tostarp dizaina un
nepieciešamo IT prasmju apguvi un
tehniskās bāzes pilnveidošana IT jomāIKT tehnoloģiju ieviešana, kvalitatīva
mazinātu digitālo plaisu sabiedrībā, jāveic
digitālas platformas izveide ar augsta līmeņa
mācību procesa nodrošināšanai (t.sk.
ievērojami ieguldījumi materiāli tehniskās
informācijas tehnoloģijām darba tirgum
tālmācības, tiešsaistes izglītība)
bāzes uzlabošanā IT jomā.
nepieciešamo IT prasmju, digitālā darba
aktivitāte:
Pašvaldību pieaugušo izglītības centriem
prasmju apguvei un kompetenču pilnveidei
Izglītības iestāžu (tai skaitā
ar ievērojamu darba pieredzi un
nākotnes digitālajam darbam, kas būs brīvi
profesionālās izglītības iestāžu)
daudzpusīgu darbību, kas vērsta uz
pieejama iedzīvotājiem un speciālistiem.
infrastruktūras sakārtošana un
reģiona attīstības vajadzībam (ZRKAC), ir
materiāli tehniskās bāzes
akūti nepieciešams uzlabot
pilnveidošana….,
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi,
lai turpinātu nodrošināt mūsdienīgu,
kvalitatīvu izglītības piedāvājumu plašai
mērķauditorijai (uzņēmēji, darba devēji,
nodarbinātie, pedagogi, pašnodarbinātie,
bezdarbnieki, cilvēki ar speciālām
vajadzībām, imigranti, seniori, jaunieši,
R.1.1.2. aprakstā (18.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
R.1.1.2. Izglītības iestāžu, speciālo
ZRKAC 3.stāva infrastruktūras attīstība un
izglītības iestāžu, koledžu, mūžizglītības
Ņemot vērā ZRKAC pieredzi
starppaaudžu koprades telpu izveide jauno un
centru infrastruktūras sakārtošana, tās
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu
potenciālo uzņēmēju uzņēmējdarbības
efektīva izmantošana, mācību vides
organizēšanā un izveidoto reģiona
kompetenču stiprināšanai. Radošās
pilnveidošana, materiāli tehniskās
uzņēmēju sadarbības tīklu, tiks radīta
laboratorijas iegāde ideju prototipēšanai un
bāzes uzlabošana, tostarp dizaina un
metodiska platforma uzņēmējprasmju
testēšanai.
IKT tehnoloģiju ieviešana, kvalitatīva
attīstīšanai plašai mērķauditorijai, tai
(R 1.2.5. plānota aktivitāte: Koprades telpas
mācību procesa nodrošināšanai (t.sk.
skaitā jauniešiem.
izveide jauniešiem uzņēmējdarbības aktivitāšu
tālmācības, tiešsaistes izglītība)
uzsākšanai un veicināšanai, citu radošu
aktivitāšu norisei.)
Īstenošanā iesaistītie dalībnieki –papildināt ar
ZRKAC.
Jelgavas pašvaldība pirmskolas iestādēs
Priekšlikums:
jau 5 gadus sekmīgi īsteno starptautiski
R.1.2.3. aprakstā (21.lpp.) papildināt ar jaunu atzītu bērnu attīstības programmu
R 1.2.3 Uzņēmējdarbības kompetenču, aktivitāti:
“FasTrack Fundamentals”, kas piedāvā
uzņēmējspēju attīstības plašāka
Integrēt pirmsskolas mācību procesā
interaktīvā veidā bērnam apgūt
integrēšana mācību procesā, sākot jau starptautiski atzītas metodikas un bērnu
nepieciešamās prasmes, lai gūtu
no pirmskolas
attīstības programmas, kā piemēram,
panākumus 21. gadsimtā. Programma
“FasTracKids Fundamentals” moduli
sastāv no 12 mācību priekšmetiem, kas
‘Ekonomika”, kas ir tieši vērsts uz
attīsta radošumu, kritisko domāšanu,
uzņēmējspēju attīstīšanu bērniem no 3-8 gadu komunikāciju, sadarbību un līderību.
vecumam.

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Redakcija tiks precizēta
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295

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki – papildināt ar
ZRKAC.
R 1.2.4. aprakstā (22.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
Uzlabot interešu izglītības piedāvājumu STEM
R 1.2.4. Sekmēt reģiona ekonomiskās
jomā Zemgales reģionā, izveidot STEM
specializācijas jomām atbilstošu mācību
laboratoriju (tehniskā nodrošinājuma
un metodisko materiālu izstrādi,
pilnveide- ZRKAC 3. stāvs).
elastīga izglītības piedāvājuma radīšanu
(mācību satura digitalizācija, eUz minētās laboratorijas bāzes (saturs un
mācības), tostarp darba vidē balstītas
tehniskais nodrošinājums) veidot
izglītības attīstībai un nodrošināšanai
profesionālās pilnveides programmas un
metodiskos materiālus Zemgales reģiona skolu
dabas zinību un interešu izglītības skolotājiem
sadarbībā ar Eiropas dabas zinību skolotāju
asociāciju “Zinātne uz skatuves”.
Ieteikums veidot jaunu Rīcību 1.2….. vai R
1.2.4. aprakstā (22.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
Veidot ilgtspējīgas attīstības piedāvājumus
“Zaļā kursa” īstenošanai izglītības jomā,
izveidojot “Meža skolu” Langervaldes mežā.
R.V.5.- Vide, daba, klimata pārmaiņas, 5.2.3.
Dabas parku pārvaldības uzlabošana,
infrastruktūras pilnveidošana un pārvaldības
sistēmas pilnveidošana

P1

Laboratorijas izveide dotu iespēju īstenot
praktiskas nodarbības reģiona
pedagogiem, piesaistot arī starptautiska
līmeņa pasniedzējus, un būtu reāls
metodiskais atbalsts kompetenču pieejā
balstīta mācību satura īstenošanā.
Programmas virzieni:
• Robotika
• Projektēšana
• Dabaszinību eksperimenti
• Matemātika
• Eko darbnīcas (zaļais kurss)

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Nodrošināta iespēja īstenot meža
pedagoģijas aktivitātes, kā arī veidot
teritoriju pievilcīgāku aktīvai un veselīgai
atpūtai ģimenēm ar bērniem.
Papildināt meža infrastruktūru nodarbību
organizēšanai b/d audzēkņiem un
skolēniem.

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Īstenošanā iesaistītie dalībnieki –papildināt ar
ZRKAC.
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Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

R 1.2.5. Sekmēt izglītojamo inovācijas,
tehnoloģiju prasmju un radošumu
attīstoša izglītības piedāvājuma izveidi
un pieejamību

P1

R 1.2.7 Veicināt izglītības speciālistu
kapacitāti, tai skaitā ceļot darbinieku
kvalifikāciju, paaugstinot pedagogu
kompetenci, nodrošinot metodisko
atbalstu pedagogiem

R.1.2.5. aprakstā (22.lpp.) papildināt ar jaunu
aktivitāti:
ZRKAC 3.stāva infrastruktūras attīstība un
starppaaudžu koprades telpu izveide jauno un
potenciālo uzņēmēju uzņēmējdarbības
kompetenču stiprināšanai. Radošās
laboratorijas iegāde ideju prototipēšanai un
testēšanai.
(R.1.1.2. –priekšlikums par infrastruktūras
attīstību)
Priekšlikums:
R.1.2.7. aprakstā (23.lpp.)
papildināt ar jaunu aktivitāti:
Izveidot vienotu metodiski informatīvo
platformu reģiona pedagogu profesionālās
pilnveides atbalstam, stiprinot ZRKAC kā
pedagogu metodiskā atbalsta centru reģionā.

• Lai nodrošinātu pilnvērtīgu informācijas
apriti un mērķtiecīgu metodisko atbalstu
reģiona pedagogiem.

298

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R 1.2.8 Veicināt digitālo iespēju
izmantošanu, paaugstināt IKT iespēju
izmantošanu, mazinot digitālo plaisu
sabiedrībā, tostarp uzlabojot darba
spēka kvalitāti, kapacitāti un efektivitāti
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Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

RV 1.4. Rīcības virziens nosaukums
“Mūžizglītība nodarbinātībai,
darbaspēka mobilitātei, cilvēkresursu
efektīva izmantošana

300

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

R 1.4.1 Koordinēti īstenot Zemgales
reģiona iedzīvotāju profesionālās
kompetences pilnveides pasākumus

301

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

302

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

P1

Priekšlikums:
R.1.2.8. aprakstā (23.lpp.)
papildināt ar jaunu aktivitāti:
Ieviest digitālo kompetenču novērtēšanas
sistēmu un nodrošināt modulāru apmācību
pieejamību ikvienam iedzīvotājam atbilstoši
esošajam prasmju līmenim, tai skaitā augsta
līmeņa speciālistu izglītošanai.

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu resursu
sadali un plānveidīgu apmācību procesu
reģiona līmenī.

“Spēcīga pieaugušo izglītības kultūra ir
obligāta, ja vēlamies nodrošināt, ka visi
indivīdi ir gatavi atjaunot esošās prasmes
vai iegūt jaunas prasmes, lai pielāgotos
jauniem izaicinājumiem un iespējām un
būtu sekmīgi arvien sarežģītākajā
pasaulē” (OECD Latvijas Prasmju
RV 1.4. izteikt sekojošā redakcijā:
stratēģija. Novērtējums un
“Mūžizglītības kultūras veicināšana
rekomendācijas, 2019. 5.lpp.)
nodarbinātībai, un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
Pamatojoties uz Eiropas Komisijas
nodrošināšanai”
izstrādāto Eiropas prasmju programmu
(15.10.2020), pieaugušo izglītība ietver
ne tikai cilvēkresursu sagatavošanu darba
tirgum, bet arī prasmes visam mūžam par
tādiem jautājumiem, kā pilsoniskā
kompetence, finanšpratība, vides pratība
un veselībpratība.
Prioritāro virzienu noteikšana sniegs
R 1.4.1 izteikt sekojošā redakcijā:
iespēju, mērķtiecīgi plānojot izglītības
Koordinēti plānot mācību prioritāros virzienus pasākumus, sasniegt konkrētus
iedzīvotāju profesionālās kompetences
rezultātus.
pilnveidei atbilstoši Zemgales reģiona
attīstības vajadzībām
Uz noteiktajiem virzieniem būs iespējams
plānot projektus.
Lai motivētu un nodrošinātu iespējas
Papildināt ar jaunu rīcību:
izmantot mūžizglītības piedāvājumu visu
R 1.4.5. Izstrādāt ilgtspējīgu piekļuves
vecumu iedzīvotājiem (saistībā ar
nodrošināšanas sistēmu mūžizglītības
transportu, mācību veidu, mācību
pakalpojumiem
izmaksām, u.c.).
“Covid-19 pandēmija un ar to saistītie
norobežošanas pasākumi ir likuši saprast,
cik svarīgas ir dzīves prasmes un mūsu
spēja kā kopienai pielāgoties, pārvaldīt
Papildināt ar jaunu rīcību:
pārmaiņas un rūpēties vienam par otru.
R 1.4.6.
Atvērta, demokrātiska sabiedrība balstās
Izstrādāt un īstenot inovatīvas mācību
uz aktīviem pilsoņiem, kuri spēj izvērtēt
programmas indivīda dzīves kvalitātes
informāciju no dažādiem avotiem,
nodrošināšanai (piem., pilsoniskā kompetence,
pieņemt apzinātus lēmumus, būt izturīgi
finanšpratība, vides pratība un veselībpratība).
un rīkoties atbildīgi” (Eiropas Prasmju
programma ilgtspējīgai konkurētspējai,
sociālajam taisnīgumam un noturībai,
Briselē, 1.7.2020, 16.lpp.).

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

Ņemts vērā

Par jaunu rīcību tika panākta
vienošanās darba grupā
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304

305

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta
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Jelgavas
pilsēta

307

Jelgavas
pilsēta

308

309

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

R.3.1.3. Stiprināt uzņēmējdarbības
atbalsta institūciju kapacitāti un
sadarbību, uzlabojot sniegto
pakalpojumus kvalitāti un
daudzveidību reģionā t.sk. digitālās
transformācijas pakalpojumi
uzņēmējiem pašvaldībās,
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas,
uzņēmēju biedrības, ZPR, ZUC, DIC (IT
klasteris, 38 lpp)

Pašvaldībās, uzņēmējdarbības atbalsta
ZRKAC sniedz uzņēmējiem gan maksas,
institūcijas, uzņēmēju biedrības, ZPR, ZUC, DIC gan bezmaksas pakalpojumus digitālās
(IT klasteris), ZRKAC
transformācijas jomā

P3

R.3.1.5. Veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību reģionā

Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību
reģionā. Apzināt un apkopot pašvaldību rīcībā
esošos resursus, sociālās uzņēmējdarbības
atbalstam

P3

R 3.1.7. Veicināt uzņēmēju sasniedzošu,
Veicināt uzņēmēju sasniedzošu, digitālo
digitālo tehnoloģiju, mākslīgā intelekta
tehnoloģiju, mākslīgā intelekta un robotizācijas
un robotizācijas risinājumu ieviešanu
risinājumu ieviešanu atbalstošu vidi,
atbalstošu vidi pašvaldībās.
organizējot interneta vienmērīga pārklājuma
nodrošināšanu pašvaldībās, uzņēmējdarbības
Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas,
atbalsta institūcijas, uzņēmēju biedrības, ZPR,
uzņēmēju biedrības, ZPR, ZUC, DIC (IT
ZUC, DIC (IT klasteris), ZRKAC
klasteris) (39.lpp.)

P3

P3

P3

P3
ZUC, uzņēmējdarbības atbalsta
institūcijas, pašvaldības, LIAA Jelgavas
BI, DIC, LLKC (42.lpp.)

Rīcības plāns

P3

Tiks papildināts ZRKAC

Ņemts vērā

R.3.1.5. Veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību
reģionā, apzinot un apkopojot
pašvaldību rīcībā esošos
resursus, sociālās
uzņēmējdarbības atbalstam

Ņemts vērā

Tiks papildināts ZRKAC

Ir ļoti būtiski sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot
sudraba paaudzes potenciālu un jauno
uzņēmēju enerģiju un vēlmi darboties.

Ņemts vērā

Tiks papildināts ZRKAC

Tas ir būtiski ne tikai jauniešiem, bet arī
jaunajiem uzņēmējiem;
arī šis jautājums ir viens no ZRKAC
darbības virzieniem

Ņemts vērā

Tiks papildināts ar radošām
darbnīcām jaunajiem
uzņēmējiem

Popularizēt finanšu piesaistes rīkus un
risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai
ZRKAC popularizē finanšu piesaistes rīkus
ZUC, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas,
un risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai
pašvaldības, LIAA Jelgavas BI, DIC, LLKC, ZRKAC

Ņemts vērā

Tiks papildināts ZRKAC

Nodarbināto prasmju celšana, atbilstoši tirgus
pieprasījumam, t.sk. digitālo prasmju,
paaugstinot darba ražīgumu
ZPR, pašvaldības, LLU, izglītības iestādes,
ZRKAC

Ņemts vērā

Tiks papildināts ZRKAC

Papildināt ar aktivitāti:
ZRKAC 3.stāva infrastruktūras attīstība un
R.3.1.7. Veicināt uzņēmēju sasniedzošu, koprades telpu izveide jauno un potenciālo
digitālo tehnoloģiju, mākslīgā intelekta uzņēmēju uzņēmējdarbības kompetenču
un robotizācijas risinājumu ieviešanu
stiprināšanai un starppaudžu sadarbības
atbalstošu vidi pašvaldībās.
nodrošināšanai ekonomikas stiprināšanai.
Radošās laboratorijas un iekārtu iegāde ideju
prototipēšanai un testēšanai.
R 3.2.4. Popularizēt atvērto inovāciju
Popularizēt atvērto inovāciju principus,
principus, veicinot jaunu produktu un
veicinot jaunu produktu un pakalpojumu
pakalpojumu radīšanu, t.sk. radošas
radīšanu, t.sk. radošas darbnīcas jauniešiem un
darbnīcas jauniešiem.
jaunajiem uzņēmējiem
ZUC, pašvaldības, uzņēmēji, LLU, LIAA
Jelgavas BI (41.lpp.)
R 3.3.3.Popularizēt finanšu piesaistes
rīkus un risinājumus uzņēmējdarbības
attīstībai.

Rīcības plāns

Ņemts vērā

R 3.4.3. Nodarbināto prasmju celšana,
atbilstoši tirgus pieprasījumam, t.sk.
digitālo prasmju, paaugstinot darba
ražīgumu.
ZPR, pašvaldības, LLU, izglītības iestādes

ZUC, pašvaldības, uzņēmēji, LLU, LIAA Jelgavas
BI, ZRKAC

Sociālās uzņēmējdarbības likums 8.panta
2., 3., 4 punkts

Šī brīža situācija liecina, ka tieši interneta
nevienmērīgs pārklājums ir traucējošs
faktors mācību un izglītības procesā,
tādēļ šis jautājums ir būtisks un prasa
risinājumu.
ZRKAC Metālapstrādes parks īsteno
robotizācijas risinājumu ieviešanu un
rada atbalstošu vidi uzņēmējiem.

ZRKAC gan koordinē nodarbināto
apmācību, gan veic to
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Jelgavas
pilsēta

311

Jelgavas
pilsēta

312

313

Jelgavas
pilsēta

Jelgavas
pilsēta

Rīcības plāns

Papildināt ar jaunu rīcību:
R 3.4.5. Veicināt sudraba paaudzes zināšanu,
Sudraba paaudzes potenciāls nav
prasmju un pieredzes izmantošanu
pietiekami novērtēts un izmantots, bet ir
uzņēmējdarbības, amatniecības, mājražošanas liela rezerve
uzsākšanā un attīstībā

Ņemts vērā

Sakrīt ar RV R.3.4.5.
plānotajām aktivitātēm

Īstenošanā iesaistītos dalībniekus papildināt ar
Šajā jomā ZRKAC ir ilggadēja pieredze
ZRKAC

Ņemts vērā

Tiks papildināts ZRKAC

R 3.5.4. Veicināt moderno IT risinājumu Veicināt moderno IT risinājumu un tehnoloģiju
un tehnoloģiju pielietojumu,
pielietojumu, uzņēmumu konkurētspējas
uzņēmumu konkurētspējas veicināšana. attīstību.
ZRKAC, sadarbībā ar LIKTA un IT
uzņēmumiem veic šo funkciju ikdienā
Uzņēmēji, atbalsta organizācijas, LIAA, Uzņēmēji, atbalsta organizācijas, LIAA, ZUC,
ZUC
ZRKAC

Ņemts vērā

Tiks papildināts ZRKAC

P3

R 3.5.1. Sekmēt vietējo ražotāju
sadarbību un konkurētspēju.
Rīcības plāns

P3
Pašvaldības, uzņēmēji, atbalsta
organizācijas, LIAA, ZUC

Rīcības plāns

Situācijas analīze

P3

ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015-2030, Attīstības programmas
2021-2027 esošās situācijas
raksturojuma projekts,
sadaļa “Sociālie pakalpojumi”

Servisa dzīvoklis nav sociālais
pakalpojums, kā sociālo pakalpojumu arī
nereģistrē Latvijas Republikas Labklājības
ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju
ZPR pašvaldību iedzīvotājiem netika sniegti un reģistrā.
apmaksāti pakalpojumi specializētās
Tātad servisa dzīvoklis ir dzīvojamā telpa
darbnīcās, servisa dzīvokļos un pusceļa mājās. personai ar kustību traucējumiem vai
citiem funkcionāliem traucējumiem. Ar
No iepriekš minētā teikuma izslēgt vārdus
servisa dzīvokļa izveidošanu domāta
“servisa dzīvoklis” un papildināt ar teikumu ar dzīvošanai pielāgota telpa personai ar
“ZPR pašvaldībām netika nodrošinātas iespējas funkcionāliem traucējumiem, ievērojot
piesaistīt finansējumu no Valsts un Eiropas
universālā dizaina principus.
Savienības finanšu avotiem servisa dzīvokļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
izveidošanai vai būvniecībai personām ar
palīdzības likuma 1.panta 15.punktā tiek
funkcionāliem traucējumiem”.
noteikts, ka servisa dzīvoklis — dzīvoklis,
kas tiek izīrēts un ir pielāgots personai ar
smagiem funkcionālajiem traucējumiem,
lai palielinātu personas iespējas dzīvot
patstāvīgi un aprūpēt sevi.

Nav ņemts vērā

Skaidrojam, ka Latvijā vēl aizvien netiek apkopota
informācija par izdevumiem sadalījumā pa sociālo
pakalpojumu veidiem, bet ir pieejami dati par
izdevumiem pa sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām
vai dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Ikgadējos LM
iesniedzamajos statistikas pārskatos ir izdalīts
pakalpojumu saņēmēju skaits un izlietotie līdzekļi
sociāliem pakalpojumiem SAC, dienas aprūpes centros,
grupu dzīvokļos, specializētās darbnīcās, patversmēs,
krīzes centros, servisa dzīvokļos, pusceļa mājās,
aprūpei mājās un pārējiem pašvaldību sociāliem
pakalpojumiem. Tādēļ arī esošās situācijas analīzē ir
norādīta informācija par par servisa dzīvokļiem. Tāpat
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumu
servisa dzīvoklis tiek minēts, kā viens no socialās
aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietām (1. pants 21)
sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā —
pakalpojumi, kas tuvināti ģimenes videi [aprūpe mājās,
pakalpojumi dienas aprūpes centrā, servisa dzīvoklis,
grupu māja (dzīvoklis) u.c.];), un sociālā aprūpe ir viens
no sociālo pakalpojumu veidiem. Papildināts ar norādi
uz to, ka pakalpojumi nav apmaksāti, jo tie nav
pieejami.

Iebildums
1.Ilgtermiņā plānošanas dokumentam jābūt
salāgotam ar esošo normatīvo aktu bāzi un
vispirms ar SPSPL
V. nodaļā noteikto.
103.-106.lpp. visā tekstā precizēt sociālā darba
terminoloģiju atbilstoši Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā (SPSPL)
noteiktajam.
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Sadaļā “Sociālā palīdzība” (103.lpp.106.lpp.)

2. “Sociālās palīdzības mantiskie un
nemantiskie pabalsti mērķēti uz personas
pamatvajadzību nodrošināšanu”.
Precizēt teikumu saskaņā ar
Sociālā darba terminoloģiju, tas ir noteikts
SPSPL 37.pantā - Sociālās palīdzības pabalstu
izmaksas veids
Garantētā minimālā ienākuma pabalstu
mājsaimniecībai izmaksā naudā, pārējos
piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus
mājsaimniecībai var izmaksāt naudā vai
pabalsta summas apmērā sedzot izdevumus
par precēm vai pakalpojumiem.

Izmantot sociālā darba terminoloģiju un
veikt korekcijas pabalstu un sociālās
palīdzības mērķa definēšanā atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālas
palīdzības likuma 32.pantā noteiktajam
(103.lpp).
Tekstā (103.lpp-107.lpp.) pielietot
definīciju “mājsaimniecība” “mājokļa
pabalsts” u.c. atbilstoši SPSPL V. nodaļā
“Sociālā palīdzība” noteiktajam.

Priekšlikums Ņemts vērā daļēji. Precizēta informācija
par sociālās palīdzības piešķiršanas principiem un
kārtību. Nav Ņemts vērā priekšlikums par terminolģijas
maiņu visā dokumentā. Lai arī saskaņā ar jauno likuma
redakciju vārda “ģimene” vietā - tiek lietots vārds
“mājsaimniecība”, savukārt vārda “dzīvokļa” pabalsts
Daļēji ņemts vērā vietā šobrīd tiek lietots vārds “mājokļa” pabalsts, visur
tekstā šo definīcu nav iespējams mainīt, jo esošās
situācijas analīzē iekļauti dati no Pārskatiem par
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
pašvaldībās laika periodā no 2017.-2019.gadam, un
attiecīgi analizējot datus leitota terminoloģija, kas
lietota konkrētajos pārskatos.

3.Priekšlikums precizēt sociālās palīdzības
mērķi, atbilstoši SPSPL 32. pantā noteiktajam
“Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu

Sociālā darba speciālistu skaits uz 1000
iedzīvotājiem - 2027.g. – 2.
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ZPR Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam stratēģiskās daļas un rīcības
plāna projekts.
(8.lpp.)
RV 2.1. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo
pakalpojumu attīstību reģionā,
uzlabojot sociālo pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un atbilstību
reģiona iedzīvotāju vajadzībām
(30.lpp)

2 sociālā darba speciālisti nav reāls radītājs
Jelgavas pilsētas pašvaldībai, ja netiks
precizēta metodika.
Ir nepieciešams precizēt, vai sociālajā
dienestā, vai pašvaldībā, jo Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā katrs sociālais
pakalpojums tiek reģistrēts atsevišķi.
Ir nepieciešams precizēt metodiku, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
10.pantā noteikto, kā arī precizēt
statistiku.
Šobrīd ir pielietota atšķirīga pieeja Labklājības
ministrijas departamentu speciālistu starpā.

Iebildums
SPSPL 10.panta ir noteikts, ka pašvaldības
sociālais dienests:
(1) Lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību
profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu
sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā
jābūt vismaz vienam sociālā darba
speciālistam uz katriem tūkstoš
iedzīvotājiem.
(2) Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanu un
pakalpojumu administrēšanu, katra
pašvaldība izveido pašvaldības iestādi —
sociālo dienestu.
Ir nepieciešams atrunāt metodiku, lai
būtu visiem nepārprotami skaidrs, kā
izveidot aprēķinu.
Piemērām, Jelgavas sociālo lietu
pārvaldei (JSLP) reģistrējoties Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā, tiek
aprēķināts sociālo darba speciālistu skaits
JSLP kā Sociālajam dienestam ar
struktūrvienībām (un tiek Ņemts vērā
sociālo darba speciālistu skaits visās
struktūrvienībās), aprēķināts cik sociālo
darba speciālistu trūkst, un noteikts

Ņemts vērā

Aprēķina metodika, lai noteiktu
sociāla darba speciālistu skaitu
uz 1000 iedzīvotājiem
saskaņota ar LM. Pie rīcībām
tiks mainīts rādītājs.
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R.2.2.2
(31.lpp.)

Ņemot vērā, ka pašvaldībām ir atšķirīgas
vajadzības sociālo pakalpojumu jomā,
būtu jābūt vispārīgākai redakcijai,
skaidrojot pakalpojumus!
R.2.2.2 Uzlabot esošos un attīstīt jaunus
Jelgavas pilsētas pašvaldībā nākotnē būtu
alternatīvos/sabiedrībā balstītos sociālās
nepieciešami:
aprūpes pakalpojumus dažādām iedzīvotāju
baseins pilngadīgām personām
grupām, tai skaitā aprūpi mājās, sociālo aprūpi riteņkrēslā;
dienas aprūpes centros un grupu dzīvokļos,
sudortulka pakalpojums, kanisterapija
bērnu aprūpi ārpus BSAC – aizbildnībā,
pilngadīgām personām ar GRT;
audžuģimenēs, atbalsta un viesģimenēs un
fizioterapija bērniem ar FT; Sensorā
atelpas brīža sniegšanas vietās, kā arī mobilo
istaba bērniem ar FT un pilngadīgām
brigāžu/vienību darbībā. Attīstīt sociālās
personām ar GRT;
rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar
sāls istaba bērniem ar FT;
funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgam
pieskatīšanas centrs bērniem ar smagiem
personām ar garīga rakstura traucējumiem.
FT vai ar smagiem GRT;
zemūdens masāža pilngadīgām personām
ar invaliditāti;
aprūpe mājās bērniem ar FT (nav
aprūpētāju).

R 2.2.3.
(31.lpp)

R 2.2.3.
Uzlabot esošos un attīstīt jaunus
alternatīvos/sabiedrībā balstītos sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus dažādām
iedzīvotāju grupām, tai skaitā krīzes centros,
patversmēs un naktspatversmēs, kā arī
naktspatversmes dienas centros, dienas
aprūpes centros, grupu dzīvokļos un
specializētās darbnīcās, pusceļa mājās, servisa
dzīvokļos, atelpas brīža sniegšanas vietās,
sociālās rehabilitācijas centros/telpās bērniem,
ārpus BSAC – bērniem aizbildnībā,
audžuģimenēs, atbalsta un viesģimenēs,
jauniešu mājās un ģimenes atbalsta centros,
mobilo brigāžu/vienību darbībā, kā arī ģimenes
asistentu un pavadoņu
darbībā, tostarp īpaši uzlabojot visu mērķa
grupu personu digitālās prasmes un
iegādājoties viņu vajadzībām atbilstošu
datortehniku.

R.2.2.5.
(32.lpp)

R.2.2.5.
Veicināt sociālo pakalpojumu sinerģiju ar
citiem pakalpojumiem tai skaitā veselības
aprūpē, izglītībā, nodarbinātībā (gan atbalstītā
darba, gan sociālo uzņēmumu formā),
transportā, brīvā laika pavadīšanā u.c.., kas
īpaši svarīgi turpinot īstenot DI procesu un
Projekta darbības. Veicināt, lai pašvaldības un
valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās turpmāk ar Ministru
kabineta noteikumiem būtu noteikts
medicīniskā personāla skaits.

Servisa dzīvoklis nav sociālais
pakalpojums (skat. skaidrojumu tabulas
1.punktā)
Ņemot vērā, ka Jelgavas pilsētas pavadībā
ir aktuālā sociālā problēma bezpajumtniecība, ir nepieciešamība
izveidot dienas centru bezpajumtniekiem,
organizējot sociālas rehabilitācijas
pasākumus, jo šobrīd bezpajumtnieki
uzturas sabiedriskajās telpās un
publiskajās iestādēs, kas traucē šo iestāžu
darbību un neveicina bezpajumtnieku
integrāciju sabiedrībā.

R 2.2.2. vērsta uz socālās aprūpes pakalpojumu
attīstību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
ir zem R.2.2.3. kur papildināju ar aktivitāti - Attīstīt
Daļēji ņemts vērā
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgam personām
ar garīga rakstura traucējumiem.

Ņemts vērā

Zemgales plānošanas reģionā būtu
nepieciešams krīzes centrs no
vardarbības cietušajām pilngadīgām
personām (seniori, vīrieši, sievietes).

Ir nepieciešams izstrādāt prasības vai
standartus par kvalificēta medicīniskā
personāla skaitu ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijās.
Ieviest ārsta terapeita vai ģimenes ārsta
praksi institūcijā.

Daļēji Ņemts vērā, jo nav reģiona kompetencē iniciciēt
un izstrādāt MK noteikumus. Paredzēta aktivitāte
Daļēji ņemts vērā
sadarbības veidošanai starp SAC un ārstniecības
iestādēm.
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R.2.6.
(32.lpp)

R2.2.10.
(35.lpp)

R 2.2.6.
Paaugstināt un uzlabot sociālo pakalpojumu
sniegšanā iesaistīto darbinieku kapacitāti, tai
skaitā, ceļot darbinieku kvalifikāciju (zināšanas,
prasmes, pieredzi, u.c.), īpaši sociālā darba
speciālistiem piedaloties apmācībās (tostarp
par darbu ar dažādām mērķa grupām, jaunām
darba
metodēm, īpaši par darbu grupās (piemēram,
iedzīvotāju atbalsta vai pašpalīdzības grupās)
un izstrādāto metodiku izmantošanu, kā arī
uzlabojot speciālistu digitālās prasmes),
nodrošinot dalību pieredzes apmaiņas
braucienos un supervīzijās, kā arī caur citiem
mācīšanās līdzekļiem, piemēram, rakstiem,
grāmatām, videomateriāliem, utt., vienlaicīgi
papildinot un pilnveidojot prasmes izvērtēt
sociālo pakalpojumu nepieciešamību, prasmes
piešķirt un sniegt SBSP, un novērtēt sociālo
pakalpojumu atbilstību personas
individuālajām vajadzībām, kā arī nodrošinot
sociālā darba speciālistus ar datoriem un
pielāgojumiem saziņai ar klientu Zoom
platformā un mobilo telefonu lietotnēs.

Šobrīd Jelgavas sociālo lietu pārvaldei ir
aktuāla problēma tehnoloģiju
izmantošanā, Zoom platformas un
aprīkojuma daļējā pieejamība gan
apmācībām, gan saziņai ar klientiem, tajā
skaitā ar jauniešu mērķa grupu.
Sociālā darba specialistiem tikai daļēji ir
pieejami datori, ar kuru palīdzību var
redzēt un dzirdēt informāciju Zoomplatformā, tas ir aktuāli ārkārtējās
situācijas laikā.
Atbalsta grupas pakalpojums ir efektīvs,
bet ne visur Zemgales plānošanas reģionā
pieejams. Ir nepieciešams sniegt atbalstu
sociālajiem darbiniekiem, kuri vēlas
attīstīt prasmes grupu vadīšanā
(apmācības, supervīzijas, pirmās grupas
vadīšana ar mentoru, izbraukumi ar
klientiem Dabas parkos u.c. pasākumi).
Šobrīd aktuāla problēma – nav speciālistu
grupu vadīšanai. Vajadzētu ieviest sociālā
darba specializāciju.

Ņemts vērā

Veicināt mērķētākas sociālās palīdzības un
sociālā atbalsta sniegšanu, tai skaitā pēc
iespējas labāk nodrošinot iedzīvotāju
pamatvajadzību apmierināšanu, tostarp
izmantojot zupas virtuves un/vai higiēnas
centru resursus, mobilās vienības un
specializēto transportu.

Vienā rīcības virzienā zem termina
“sociālā palīdzība” salikti gan sociālā
palīdzība, gan atbalsta pasākumi, līdz ar
to vajadzētu rīcību R.2.2.10. papildināt ar
vārdiem “sociālā atbalsta sniegšanu”.
Rīcību R2.2.10 ir nepieciešams sadalīt vai
precizēt.
Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālisti
uzskata, ka ir nepieciešama mobilā
vienība, kas nodrošina atbalstu
pašaprūpē veciem cilvēkiem (friziera,
kosmetologa, podologa pakalpojums,
manikīra pakalpojums, bārdas skūšanas
pakalpojums).
Ir nepieciešami demento personu
prasmju uzturētāji, brīvā laika
organizētāji.

Ņemts vērā

Lai veicinātu efektīvu resursu izlietojumu,
veidot izglītojošu nodarbību programmas
un metodikas, kuras var izmantot
veselības veicināšanas darbā visā reģionā,
ne tikai katrā novadā atsevišķi vai tikai
iepērkot ārpakalpojumus.
Nodarbību programmu īstenošanai rast
iespējas iegādāties/veidot interaktīvus
mācību materiālus.
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Veidot metodiskos materiālus un izglītojošu
nodarbību programmas veselības veicināšanas
R. 2.2.1. Sekmēt veselības aprūpes
jomā bērniem un jauniešiem.
pieejamības un veselības veicināšanas
pasākumus reģiona līmenī, sadarbībā ar
Stiprināt sabiedrības veselības un veselības
valsts institūcijām un pašvaldībām
veicināšanas speciālistu kompetences (vai rast
(36.lpp.)
iespēju šādus speciālistus piesaistīt
pašvaldībās, kur tādi vēl nestrādā).

Efektīvam veselības veicināšanas darbam
ir jābūt nepārtrauktam, secīgam un to
jāveic zinošiem speciālistiem ar prasmēm
gan intervenču plānošanā, gan to
ieviešanā un tāpēc nepieciešams stiprināt
darbinieku kompetences šajās jomās,
piemēram, veselības veicināšanas
intervenču plānošana, grupu nodarbību
vadīšana, izglītojošu nodarbību vadīšana,
efektīvs darbs ar auditoriju (bērni,
jaunieši, sociālā riska grupas).

Ņemts vērā

Būtiski būtu izpētīt veselību ietekmējošos
paradumus, kuru ietekme uz veselību ir
zinātniski pierādīta – smēķēšana, fiziskā
aktivitāte, uztura paradumi, alkohola
lietošana, miegs, u.tml. Turklāt paredzēt
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Veicināt sadarbību puduros un klasteru
Sadarbība puduros un klasteros (klasteru
izveidošanu, lai sekmētu vairākdienu
veidošana) tieši attiecas uz tūrisma galamērķa
ceļojumu norisi reģionā (plašāki
konkurētspējas celšanu un attīstību.
maršruti, vairākdienu festivāli).
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1.redakcija (3.6.4.)
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R4.1.7 Sabiedriskajā transportā pāriet
uz energoefektīvi un videi draudzīgu
transporta līdzekļu izmantošanu, AER,
ūdeņraža izmantošana un inovatīvu
risinājumu sekmēšana, ieviešana,
ūdeņraža uzpildes staciju tīkla
infrastruktūras izveide reģionā.

Sabiedriskajā transportā pāriet uz
energoefektīvu un videi draudzīgu, bezizmešu
transporta līdzekļu izmantošanu, AER,
elektrouzlādes, ūdeņraža izmantošana un
inovatīvu risinājumu sekmēšana, ieviešana,
ūdeņraža uzpildes un elektrouzlādes staciju
tīkla infrastruktūras izveide reģionā.

ES direktīvas “Par tīru autotransporta
līdzekļu izmantošanas veicināšanu
mazemisiju mobilitātes atbalstam”
prasības.

Ņemts vērā

P4

P4; RV4.1.; 4.1.7. Sabiedriskajā
transportā pāriet uz energoefektīvi un
videi draudzīgu transporta līdzekļu
izmantošanu, AER, ūdeņraža
izmantošana un inovatīvu risinājumu
sekmēšana, ieviešana, ūdeņraža
uzpildes staciju tīkla infrastruktūras
izveide reģionā.

Sabiedriskajā transportā pāriet uz
energoefektīvi un videi draudzīgu bezemisiju
transporta līdzekļu izmantošanu, AER,
elekroenerģijas, ūdeņraža izmantošana un
inovatīvu risinājumu sekmēšana, ieviešana,
sabiedriskā transporta elektrouzlādes un
ūdeņraža uzpildes staciju tīkla infrastruktūras
izveide reģionā.

Saskaņā ar 20.06.2019. Eiropas Direktīvas
2019/1161 nosacījumiem mērķrādītāji
jāsaniedz ar bezemisiju autobusiem. Tādi
ir gan elektriskie, gan ūdeņraža autobusi.
Izmaksu un ieviešanas laika ziņā, šobrīd
priekšrocība ir elektriskajiem
autobusiem, ūdeņraža tehnoloģiju
ieviešanai būtu nepieciešams nedaudz
ilgāks laiks.

Ņemts vērā
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Svītrot punktu (Veicināt klasteru un galamērķu
Tieši attiecas uz 3.6.1. un 3.64. punktiem
izveidi un uzlabošanu).
Reģiona atpazīstamība un pozicionēšana
Pozicionēt Zemgali kā vienotu galamērķi varētu
kā tūrisma galamērķi tieši attiektos uz
sekmēt tieši klastera izveide.
klasteru izveidi.

Ņemts vērā

Veicināt klasteru un galamērķu,
puduru izveidi, sadarbību un
uzlabošanu

Ņemts vērā

Svītrots

Nav ņemts vērā

Klasteru izveide tiek iekļauta 3.6.1. punktā

Atkritumu mazināšana - lietu otrreizējas
izmantošanas veicināšana (sociālā
uzņēmējdarbība), uzņēmumu sadarbības
sekmēšana otrreizējo izejvielu izmantošanā,
kurināmā diversifikācija (no atkritumiem
iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana
biomasas katlumājās).
Lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Drošības
sistēmas izveide un pilnveide Zemgales
reģionā”

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
ziņojums “Kurināmā diversifikācija
esošajā biomasas koģenerācijas stacijā
Jelgavā” 2020.gada 18.decembrī iesniegts
atzinuma sniegšanai Vides pārraudzības
valsts birojā.
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Rīcības plāns

P4

R5.5.3 Atkritumu mazināšana - lietu
otrreizējas izmantošanas veicināšana
(Sociālā uzņēmējdarbība), uzņēmumu
sadarbības sekmēšana otrreizējo
izejvielu izmantošanā
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RV 8.1. Drošības sistēmas izveide
Zemgales reģionā
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Jelgavas
pilsēta

P8

8.1.3. Operatīvā vadības centra (OVC)
izveide reģionālā līmenī, lai veiksmīgi
un ātri reaģētu uz ikdienas un ārkārtas
situācijām.

Operatīvā vadības centra (OVC) izveide
reģionālā līmenī un Jelgavas pilsētas POIC
attīstība lai vienotā OVC sadarbības tīklā
nodrošinu atbilstošu reaģēšanu uz uz ikdienas
un ārkārtas situācijām

P8

8.5.1. Videonovērošanas sistēmu
izveide pašvaldībās sabiedriskās
kārtības uzraudzīšanai, sadarbībā ar
pašvaldību policiju un valsts policiju.
Kopīga sistēmas koordinēšana un
uzraudzība.

Videonovērošanas sistēmu izveide un pilnveide
pašvaldībās sabiedriskās kārtības
uzraudzīšanai, sadarbībā ar pašvaldību policiju
un valsts policiju. Zemgales reģiona kopīga
sistēmas koordinēšana un uzraudzība.
Reģionāla līmeņa IKT risinājumi, kas
integrējami sistēmās.

Esošo risinājumu uzturēšana un
pilnveidošana ir nepieciešama kopīgas
sistēmas integrēšanai un turpmākai
attīstībai un uzturēšanai.

Ņemts vērā

P8

8.5.2. Veicināt un attīstīt digitālās vides
izmantošanu drošības pakalpojumu
sniedzējiem, izskatot reģionāla mēroga
aplikācijas izveidi zem reģionālas OVC
bāzes.

Veicināt un attīstīt digitālās vides un citu
risinājumu izveidi un izmantošanu drošības
pakalpojumu sniedzējiem, izskatot reģionāla
mēroga aplikācijas vai informācijas sitēmas
izveidi un attīstīšanu zem reģionālas OVC
bāzes.

Izmantojot tikai jēdzienu “aplikācija” tiek
ievērojami sašaurinātas iespējamo
risinājumu izstrādes iespējas. Esošu
risinājumu pilnveide spēj nodrošināt
savstarpējo savietojamību starp šobrīd
nesavietojamiem individuālajiem
risinājumiem.

Ņemts vērā

8.5.3. Digitālo risinājumu ieviešana
drošības jomā, uzlabojot sniedzamo
pakalpojumu kvalitāti

Digitālo risinājumu ieviešana drošības jomā,
uzlabojot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.
Esošo risinājumu pilnveide un papildināšana,
attīstot mašīnmācīšanās un specifiskas jomas
mākslīgā intelekta izstrādi automatizētai un
paātrinātai lēmumu pieņemšanai.

Datos balstītu lēmumu savlaicīgai
pieņemšanai nepieciešams attīstīt
mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta
tvērumus. Šādi risinājumi nodrošinās
reakcijas laika uzlabošanu, kā arī agrīnās
apziņošanas savlaicīgu nodrošināšanu.

Ņemts vērā
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1. Stratēģiskajā daļā rīcību un uzdevumu
detalizācija katrai prioritātei atšķirīga – ir
vispārīgi un ļoti konkrēti formulētas rīcības un
to īstenošanas uzstādījumi
2. Stratēģiskajā daļā Jelgava netiek uzsvērta kā
valstspilsēta, kā to paredz administratīvi
teritoriālā reforma, lielāku uzsvaru liekot uz
citiem novadiem un pilsētām un to teritoriju
izmaiņām pēc jaunā administratīvi teritoriālā
iedalījuma.

Esošo drošības sistēmu papildināšana ir
būtiska turpmākai sistēmas izveidei un
uzturēšanai
Pilnveide nepieciešama esošo risinājumu
turpmākai attīstībai un integrēšanai ar
jaunizveidotajiem risinājumiem. Jelgavas
pilsētas POIC attīstība nepieciešama, lai
vienotā reģionālā sadarbības tīklā ar
pārējiem OVC, POIC spētu atbilstoši
nodrošināt sadarbību, kā arī esošo
risinājumu savietojamību ar
jaunizveidotajiem digitālajiem
risinājumiem.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā
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Veselības
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3. Jelgava varētu uzņemties lielāku
koordinējošo lomu vairāku nozaru (pieaugušo
izglītība, tūrisms, kultūra u.c.) reģionālā
attīstībā, kur šobrīd pietrūkst Zemgali
vienojoša piedāvājuma, redzējuma un
tālākvirzības, kā arī jomās, kur Jelgava ir līderis
Latvijā (piemēram, drošība – POIC).

P-All

Daļēji ņemts vērā

Oficiālās peldvietas, kā arī neoficiālās, bet
labiekārtotās peldvietas ir nozīmīgs
rekreācijas resurss, kas veicina vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī tūrisma
attīstību
Oficiālās peldvietas, kā arī neoficiālās, bet
labiekārtotās peldvietas ir nozīmīgs
rekreācijas resurss, kas veicina vietējo
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī tūrisma
attīstību

Stratēģiskā daļa.
Rīcības plāns

Nav iezīmēta labiekārtotu peldvietu (gan
oficiālo, t.sk. Zilā karoga peldvietu, gan
neoficiālo peldvietu) attīstība plānošanas
reģionā

Situācijas analīze

Esošās situācijas raksturojums

Nav analizēta situācija ar labiekārtotu
peldvietu pieejamību

Situācijas analīze

Esošās situācijas raksturojums,
1.104.att.

Grafikā nav dota pilna mirstības cēloņu leģenda Līdz galam neizstrādāts attēls

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P-All

Ņemts vērā

P6 R.6.1.3.

Ņemts vērā

Informācija papildināta

Ņemts vērā

Attēls sakārtots, pilnībā
atspoguļojot leģendu

P1

R.1.1.2. Izglītības iestāžu , speciālo izg.
iestāžu, koledžu, mūžizglītības c. infr.
Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras
sakārtošana, tās efektīva izmantošana ,
uzlabošana un materiāltehniskās bāzes
mācību vides pilnveidošana, materiāli
pilnveidošana
tehniskās bāzes uzlabošana, tostarp
dizaina un IKT tehnoloģiju ieviešana.

Attīstīt izglītības infrastruktūru sešās
Kokneses novada vispārējās izglītības
iestādēs, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējās
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Nepieciešama ergonomiskas mācību
vides izveide, informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju risinājumu
ieviešana un aprīkojuma uzstādīšana.
Stadiona izbūve pie Kokneses
pamatskolas – attīstības centra.

Ņemts vērā

Piedāvātā aktivitāte kā projekts
iekļauts projektu kopsavilkumā

P2

R.2.2.1. Veicināt SBSP attīstību reģionā,
tai skaitā turpinot īstenot ZPR DI plānu,
uzlabot sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietu un SBSP sniedzēju
daudzveidību, sociālo pakalpojumu
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra
kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un
izveide, Vecbebros, Bebru pagastā
teritoriālo pārklājumu, kā arī palielināt
reģiona pašvaldību sadarbību un
nevalstiskā un privātā sektora līdzdalību
sociālo pakalpojumu organizēšanā un
nodrošināšanā

Sociālo pakalpojumu klāsts būtiski
atšķiras starp pašvaldībām un to
pārklājums ir nevienmērīgs. Veicināt
sociālo pakalpojumu pieejamību un
veicināt cilvēku
ar funkcionālajiem traucējumiem,
senioru, riska grupas ģimeņu sociālo
iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot
multifunkcionu centrus, kuros tiks
nodrošināti sociālie pakalpojumi.
Plānots izveidot ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojumu, grupu dzīvokļus,
dienas aprūpes centru, specializētās
darbnīcas, sociālo uzņēmējdarbību.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem
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P2

P4

P4

R.2.2.2. Uzlabot esošos un attīstīt
jaunus alternatīvos/sabiedrībā balstītos
sociālās aprūpes pakalpojumus
dažādām iedzīvotāju grupām, tai skaitā
aprūpi mājās, sociālo aprūpi dienas
Inovatīvu un viedu risinājumu ieviešana sociālo
Aprīkojums, specializētas programmas
aprūpes centros un grupu dzīvokļos,
pakalpojumu nodrošināšanā
bērnu aprūpi ārpus BSAC – aizbildnībā,
audžuģimenēs, atbalsta un viesģimenēs
un atelpas brīža sniegšanas vietās, kā
arī mobilo brigāžu/vienību darbībā
Autoceļš P79 Koknese-Ērgļi ir nozīmīga
satiksmes dzīsla vairāk nekā 20 Kokneses
uzņēmumiem, kuri darbojas piena
lopkopības, graudkopības,
4.1.2. Attīstības centru blīvi apdzīvoto
metālapstrādes, būvniecības u.c. jomās.
vietu ceļu infrastruktūras un atbalsta
Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums
infrastruktūras attīstība, maģistrālo ielu
sasniedz gandrīz 14 miljonus euro,
Valsts reģionālā autoceļa P79 “Koknese - Ērgļi”
un esošo maršrutu, pilsētu ceļu tīkla
nodrošinot 223 darba vietas.
posmu no 3,6 km - 10,4 km; un no 12,36 km infrastruktūras uzlabošana, viedo
Ik gadu no ražošanas uzņēmumiem un
17,5 km pārbūvi
satiksmes drošības un pārvaldības
saimniecībām tiek izvestas desmitiem
tehnoloģiju
tūkstošu tonnu gatavās produkcijas, uz
ieviešana.
uzņēmumiem tiek piegādātas izejvielas,
kravas. Ik dienu vairāk nekā 200
darbinieki mēro ceļu uz un no savām
darbavietām.

4.2.2. Mikromobilitātes infrastruktūras
attīstība, veloceliņu izbūve,
velonovietņu
izbūve, lai uzlabotu mobilitātes
infrastruktūru pašvaldībās, sasaistot
apdzīvotās vietas, pilsētas darba vietu
un pakalpojumu sasniedzamībai,
kombinētai mobilitātei, rekreācijai un
veselīgam dzīves veidam, tūrisma
objektus sasaistei, drošai un videi
draudzīgai mobilitātei. Viedu un
inovatīvu
risinājumu ieviešana, izpēte

Velotūrisma attīstība Kokneses novadā

Palielināt konkurētspēju tūrisma tirgū, kā
arī paplašinātu mērķauditoriju, kas vēlas
apceļot Zemgali. Tūrisma infrastrukturas
un drošības veicināšana reģionā. Viedo
risinājumu ieviešana nozarē un
infrastukrūtas izveide. Rezultāts - velo
infrastruktūras sakārtošana veicinās
iedzīvotāju labklājību, uzlabos drošību un
sabiedrisko kārtību. Sakārtota velo
infrastruktūra samazinās ietekmi uz vidi,
tiks pilnvērtīgāk izmantotas iespējas, ko
nodrošina mūsdienu tehnoloģijas.
Veloceliņu izbūve- Aizkraukles dz.stacija Koknese (gar A6 šoseju), Bilstiņi –
Koknese, Koknese – Kokneses pilsdrupas,
Koknese -Likteņdārzs, velonovietnes.
Veloceliņa maršruts savienos tūrisma
objektus, atpūtas vietas, vairākas vietējā
un sabiedriskā transporta pieturvietas,
naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas
vietas.
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R 5.1.1. Pašvaldību īpašumā esošo ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai,
ēku energosertifikācija un būvdarbi
energoefektivitātes palielināšanai,
pasīvo un nulles enerģijas ēku principu
izmantošana, “gudro” māju principu
ieviešana ēku pārvaldīšanā.

Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses
pamatskola - attīstības centra ēkām

Vairākas ēku konstrukcijas un inženiertīkli
ir neapmierinošā stāvoklī, kas rada
būtiskus siltuma zudumus. Veicot
energoaudita pārskatā norādītās
aktivitātes, iespējams ievērojami uzlabot
ēku energoefektivitāti, kā arī padarīt tās
atbilstošas spēkā esošajiem
būvnormatīviem (LBN) un citām
mūsdienu prasībām.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā
stādījuma „Kokneses parks”
dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešana

Dabas pieminekļa teritorijai raksturīga
augsta antropogēnā slodze. Gadā to
vidēji apmeklē 25 tūkstoši tūristi.
Galvenais apskates objekts – Kokneses
pilsdrupas. Parku kā pastāvīgu
atpūtas vietu brīvā dabā ikdienā izmanto
Kokneses ciema iedzīvotāji un blakus
esošās vidusskolas skolēni. Parkā atrodas
estrāde, kuras pasākumus apmeklē vidēji
2 tūkstoši
iedzīvotāji. Apmeklētāji un parka meža
kopšanas pasākumi ir galvenie
aizsargājamo sugu
un biotopu apdraudošie faktori.
Dabas piemineklis „Kokneses parks”
atrodas Koknesē, pie Pērses
ietekas Daugavā (Pļaviņu HES
ūdenskrātuvē), senpilsētas teritorijā
(Valsts aizsardzība
Nr.118). Dabas pieminekļa teritorija ir
15,7 ha.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

Plāna izstrāde un ieviešana zaļās
infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un
ainavas veidošanai gar Daugavas un
Pērses upēm.
No Kokneses pilsdrupām līdz
Likteņdārzam.

Ņemts vērā

Pievienots pie projektiem

P5

R.5.2.1.Dabas aizsardzības plānu
izstrāde, atjaunošana un ieviešana, kas
veicinās antropogēnās slodzes
mazināšanu un tūrisma infrastruktūru
attīstību ĪADT, datu ieguve un
pārvaldības sistēmas pilnveidošana

P5

R.5.2.4.Zaļās un zilās infrastruktūras
inovatīvi risinājumi, infrastruktūras
elementu energoefektivitātes
“Zili–zaļās” infrastruktūras pilnveidošana
risinājumi, attīstība un ieviešana, zaļās
Koknesē
infrastruktūras elementu izveide ārpus
Natura 2000 teritorijas un pilsētu
teritorijās
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R 5.3.3. Ūdenstilpņu aizaugama tīrīšana
un eitrofikācijas mazināšana, upju
krastu tīrīšana , ūdens plūsmas teces
veicināšana,
Gultnes tīrīšana un krastu labiekārtošana
zivju ceļu veidošana, pārrobežu
Daugavā pie Likteņdārza
piesārņojuma monitorings, sadarbība
pārrobežu ūdens piesārņojuma
mazināšanā.

Katru gadu nedabisko ūdenslīmeņa
svārstību dēļ noārdās Daugavas krasti, iet
bojā zivju ikri. Katru gadu Pļaviņu
ūdenskrātuves dibenā nogulsnējas un
upes dzīvību smacē no augšteces
plūstošās dūņas, smiltis un atkritumi, kas
nogulsnējas Likteņdārza līcī, radot
nepatīkamu smaku. Katru dienu
samazinās stāvošās upes pašattīrīšanās
spēks un ūdens kvalitāte. Tas ir novedis
pie tā, ka šī Daugavas plūsmas zona
(Likteņdārza līcis) vasarā zied, organiskās
vielas nogulsnējas un līcis sāk aizaugt,
radot nepievilcīgu skatu un nepatīkamu
gaisa piesārņojumu. Lai novērstu ūdens
virsmas ziedēšanu siltajā gada laikā un
atjaunotu Daugavas ūdens straumes
tecējuma, plūsmu, veidojot skābekļa
pieplūdumu un ūdens apmaiņas procesus
ceļā ir ūdensaugu izpļaušana, nopļauto
ūdensaugu izcelšana krastā, dūņu
pārsūknēšana krastā un gultnes
padziļināšana. Nepieciešams veikt krastu
labiekārtošanas darbus.

Ņemts vērā
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P5

R.5.3.3.Ūdenstilpņu aizauguma tīrīšana
un eitrofikācijas mazināšana, upju
krastu tīrīšana , ūdens plūsmas teces
Ūdens tūrisma attīstība Daugavas ceļā
veicināšana, zivju ceļu veidošana,
pārrobežu piesārņojuma monitorings,
sadarbība pārrobežu ūdens
piesārņojuma mazināšanā

Ūdens tūrisma attīstība Daugavas upes
baseinā - Upju krastmalu sakārtošana,
stiprināšana, atpūtas vietu un tūrisma
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
(WC, kemperu novietnes u.tml.) izveide
Kokneses pilsētas administratīvajā
teritorijā.

Ņemts vērā
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P4

R.4.2.4. Videi draudzīga un inovatīva
transporta veidu un infrastruktūras
attīstība un integrēšanaVidei draudzīgu transportlīdzekļu iegāde
elektromobilitāte, alternatīvā degviela,
pašvaldības funkciju veikšanai
uzlādes stacijas, AER, bezpilota
transporta līdzekļu pilotprojektu
ieviešana, droni, skrejriteņi u.c.

Pašvaldības transportlīdzekļus ar fosilo
degvielu nomainīt uz videi draudzīgiem
transportlīdzekļiem, veicinot SEG emisiju
samazināšanu.

Ņemts vērā

R4.2.5

R.7.1.2. Veicināt kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu,
ilgtspējīgu attīstību un izmantošanu,
kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un
piederības stiprināšanai

No kopīgas pagātnes uz kopīgu nākotni

Atvērta ekspozīcija par Baltijā lielāko
vācbaltu koloniju- Hiršenhofu. Magazīnakultūras un tradīciju pasākumu norises
vieta vietējā kopienā un interesentiem.
Magazīna- pieejama, apskatāma
sabiedrībai, veicina lauku tūrisma
attīstību pagastā.
Novadpētniecības izstādes apskate par
Iršu pagasta vēsturi un ievērojamiem
novadniekiem.
Magazīna kalpo kā kultūrvēsturiska vieta
turpmākai sadarbībai ar vācbaltu
kolonistu pēctečiem.
Sezonāli vieta mākslas plenēriem.
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma Iršu
muižas klēts - magazīnas saglabāšanu,
attīstību un pieejamību esošajām un
nākamajām paaudzēm.
Atbilstoši Ministru kabineta 02.06.2015.
noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes
noteikumi” lietotajai terminoloģijai.
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Kokneses
novada dome

351

Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

Visā tekstā.

Vārdu “veloceliņš” aizstāt ar vārdiem
“velosipēdu ceļš”.

352

Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

Visā tekstā.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” vietā lietot VSIA
“Latvijas Valsts ceļi”.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Situācijas analīze

Administratīvi teritoriālās reformas
ietekmes raksturojums. 4.lpp.
Galvenais atšķirību ietekmējošais
faktors starp iepriekšējo periodu (20152020) un turpmāko periodu (20212027) neapšaubāmi būs administratīvi
teritoriālā reforma (ATR), kas pēc 2021.
gada pašvaldību vēlēšanām uz Latvijas
kartes atstās tikai 42
pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo
pašvaldību vietā.

Galvenais atšķirību ietekmējošais faktors starp
iepriekšējo periodu (2014-2020) un esošo
periodu (2021-2027) neapšaubāmi būs
Precizēts iepriekšējā plānošanas perioda
administratīvi teritoriālā reforma (ATR), kas
sākuma gada skaitlis. 2021-2027
pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām uz
plānošanas periods ir jau sācies.
Latvijas kartes atstās tikai 42
pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību
vietā.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Transports ir tautsaimniecības nozare, kas
apmierina visu tautsaimniecības sfēru
vajadzības pēc kravu un pasažieru
pārvadājumiem.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Priekšlikums labākai uzskatāmībai tabulas
ierakstus kārtot dilstošā secībā pēc kopējā
transportlīdzekļu skaita.

Ņemts vērā

Ieraksti sakārtoti dilstošā secībā

Rīcības plāns

P7
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Satiksmes
ministrijas

354

Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

1.3.1.1. Transports. 34.lpp.
Sabiedriskās izmantošanas transports ir
tautsaimniecības nozare, kas apmierina
visu tautsaimniecības sfēru vajadzības
pēc kravu un pasažieru pārvadājumiem.
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Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

1.4.tabula. 36.lpp.

Ņemts vērā

Projekts iekļauts projektu
sarakstā.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai
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Satiksmes
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Satiksmes
ministrijas
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Satiksmes
ministrijas

359

Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

Sadaļa Pasažieru pārvadājumi. 39.lpp.
Pamatojoties uz visiem apstākļiem ir
jāveic detalizēts maršrutu tīklu
monitorings, lai atklātu tos punktus, uz
kā rēķina varētu palielināt braukšanas
ātrumu, lai maršrutus varētu savienot
tā, ka ar sabiedrisko transportu būtu
iespēja tikt uz dažādas nozīmes
Lūgums precizēt.
attīstības centriem un uz darbu, bet
valstiskā līmenī ir jāparedz dotācijas
autobusu parka pakāpeniskai
atjaunošanai, ieviešot tajos
energoefektīvākus autobusus ar mazāk
sēdvietām, jo pasažieru plūsma ik gadu
samazinās.

Situācijas analīze

Sadaļa “Kravu pārvadājumi”. 44.lpp.
Viena no lielākajām Latvijas
infrastruktūras priekšrocībām attiecībā
pret citām Austrumeiropas valstīm ir
dzelzceļš ar 1520 mm sliežu platumu,
kas nozīmē, ka Latvijas dzelzceļš ir
integrēts ar NVS un citu Āzijas valstu
dzelzceļa tīkliem.

Viena no lielākajām Latvijas infrastruktūras
priekšrocībām attiecībā pret citām
Austrumeiropas valstīm ir dzelzceļš ar 1520
mm sliežu platumu, kas nozīmē, ka Latvijas
dzelzceļš ir integrēts ar NVS un arī tālākiem
savienojumiem Āzijā.

Situācijas analīze

Sadaļa ”Ūdens transports”. 44.lpp.
Upes un ezeri vēsturiski ir dabā skaidri
iezīmēti transporta ceļi. Laikam ritot un
attīstoties dzelzceļiem un autoceļiem,
ūdensceļi kā satiksmes maģistrāles savu
kādreizējo nozīmi ir zaudējuši. Zemgalē
ir plašs upju tīkls, taču lielākoties tās
nav piemērotas kuģošanai.
Pārvadājumiem piemērotas upes
Zemgalē ir Daugava un Lielupe.
Piestātnes ir saglabājušās Jelgavas un
Jēkabpils novadā, kā arī Jaunjelgavā.
Ūdens ceļus pagaidām noslogo visai
maz, biežāk tas notiek iedzīvotāju
pārvadāšanai (Jaunjelgava, Dignājas
pagasts) un tūrisma vajadzībām, mazāk
kravu pārvadājumiem.

Upes un ezeri vēsturiski ir dabā skaidri iezīmēti
transporta ceļi. Laikam ritot un attīstoties
dzelzceļiem un autoceļiem, Latvijā upes kā
satiksmes maģistrāles savu kādreizējo nozīmi ir
zaudējušas.
Zemgalē ir plašs upju tīkls, taču lielākoties tās
nav piemērotas kuģošanai. Pārvadājumiem
piemērotas upes Zemgalē atsevišķos to
posmos ir Daugava un Lielupe.
Piestātnes ir saglabājušās Jelgavas un Jēkabpils
novadā, kā arī Jaunjelgavā. Iekšējos ūdeņus
pagaidām noslogo visai maz, biežāk tas notiek
iedzīvotāju pārvadāšanai (Jaunjelgava,
Dignājas pagasts) un tūrisma vajadzībām,
mazāk
kravu pārvadājumiem.

1.3.1.2. Transporta infrastruktūra

Pārskatīt sadaļu izkārtojumu. Ierosinājums
veidot sadaļu TEN-T tīkla aprakstam, zem kura TEN-T ietver ne tikai autoceļus, bet arī
iekļaut informāciju ne tikai par autoceļiem, bet dzelzceļu.
arī dzelzceļu.

Situācijas analīze

Pretrunīgi vērtējams. Valsts nevar dotēt
videi draudzīga sabiedriskā transporta
iegādi privātām kompānijām, ja vien tās
nedarbojas publiskās – privātās
partnerības ietvaros. Šobrīd valsts dotētā
maršruta tīklā nav tādas prakses.

Lūdzam precizēt lietoto terminoloģiju,
vārdus “ūdens ceļi” aizstājot ar vārdiem
“iekšējie ūdeņi”, kā arī precizēt, ka
kuģošana iespējama atsevišķos norādīto
upju posmos

Ņemts vērā

Pamatojoties uz visiem
apstākļiem ir jāveic detalizēts
maršrutu tīklu monitorings, lai
atklātu tos punktus, uz kā
rēķina varētu palielināt
braukšanas ātrumu, lai
maršrutus varētu savienot tā,
ka ar sabiedrisko transportu
būtu iespēja tikt uz dažādas
nozīmes attīstības centriem un
uz darbu, bet jāapzinās, ka
autobusu parka pakāpeniskai
atjaunošanai, ieviešot tajos
energoefektīvākus autobusus
ar mazāk sēdvietām, būs
nepieciešami pārdomātāki
ieguldījumi, jo pasažieru
plūsma ik gadu samazinās.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Nav ņemts vērā

Dokumentā jau minēts, ka bez autoceļiem TEN-T tīkls
iekļauj arī dzelzceļa, jūras un gaisa maršrutus
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Satiksmes
ministrijas
Satiksmes
ministrijas

Satiksmes
ministrijas

Satiksmes
ministrijas

Satiksmes
ministrijas

Situācijas analīze

TEN-T ceļu tīkls. 47.lpp.
Lielākā daļa no attīstības centriem
atrodas uz otrās šķiras autoceļiem, kuru
rekonstrukcijai un arī uzturēšanai
finansiālais atbalsts tiek plānots
nepietiekoši.

Lielākā daļa no attīstības centriem atrodas uz
vietējiem autoceļiem, kuru
rekonstrukcijai un arī uzturēšanai finansiālais
atbalsts tiek plānots nepietiekoši.

Visur tekstā tiek lietots termins “vietējie
autoceļi”.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši ieteiktajai
redakcijai

Situācijas analīze

Valsts autoceļi. 48.lpp.

Precizēt autoceļu iedalījumu.

Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem”
3.panta 3.punktu.

Ņemts vērā

Labots atbilstoši likumam "Par
autoceļiem"

Situācijas analīze

1.75. un 1.76. attēli

Lūdzam pielikt atsauci par iespējamām
izmaiņām projektēšanas laikā.

Ņemts vērā

Atsauces pievienotas

Situācijas analīze

Mobilitātes punkti. 65.lpp.
Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģijā 2007.-2020. gadam kā viena
no
prioritāri attīstāmajām teritorijām multimodālais satiksmes termināls, kas
izvietojas pie Jelgavas dzelzceļa stacijas.

Sniegta norāde uz Jelgavas pilsētas ilgtermiņa
attīstības stratēģiju 2007.-2020.gadam, kas ir
ārpus Attīstības programmas plānošanas
perioda.

Situācijas analīze

Stiprās puses. Infrastruktūra.
Transports. 184.lpp.
Dzelzceļa līnijas Dobele – Rīga, Rīga –
Krustpils ļauj attīstīt dzelzceļu kā
sabiedriskā transporta sistēmas
mugurkaulu, uzlabojot sliežu ceļu un
vilciena sastāvu kvalitāti.

Apgalvojuma iekļaušana šajā sadaļā ir
priekšlaicīga, to varētu pārvietot uz sadaļu
“Iespējas”.

Ņemts vērā

Pārvietots uz sadaļu "Iespējas"

Stiprās puses. Infrastruktūra.
Transports. 184.lpp.

Ierosinām sadaļu papildināt ar punktiem:
- “Jelgava un Jēkabpils – Zemgales plānošanas
reģiona nacionālie mobilitātes punkti”;
- “Dzelzceļa līniju Krustpils-Jelgava, JelgavaTukums – R-A virziena kravu plūsmu koridors
kā viens no būtiskākajiem transporta
koridoriem”.

Ņemts vērā

Sadaļa "Stiprās puses"
papildināta

Ņemts vērā

Sadaļa "Iespējas" papildināta

Situācijas analīze

Iespējas. Infrastruktūra. Transports.
197.lpp.

Papildināt ar punktiem “Stāvparku
infrastruktūras attīstīšana mobilitātes
punktos” un “Attīstīt pārrobežu kravu un
pasažieru pārvadājumus dzelzceļa līnijā
Mažeiķi-Reņģe”.
Rīcības apraksta tabulās vienādot kolonnu
virsrakstu redakciju. Būtu jānodala finanšu
resursi no sasaistes ar specifiskā atbalsta
mērķiem (SAM).
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Situācijas analīze
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Rīcības plāns

P-All

Visā tekstā.
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Rīcības plāns

P-All

Visā tekstā.
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Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P-All

Aicinām pārskatīt ambīciju attiecībā uz
2. Zemgales reģiona attīstības stratēģija
transporta un mobilitātes “zaļināšanu” un
2030, ekonomikas specializācijas un
dekarbonizāciju, t.sk. sasaistē ar ES transporta
prioritārās attīstības nozares
politikas mērķiem līdz 2030.g. / 2050.g.

370

Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P-All

Zemgales ekonomikas specializācija

Aktualizēt SAM numerāciju.

Aicinām apsvērt transporta un mobilitātes
zaļināšanas, dekarbonizācijas un dzelzceļa kā
mugurkaula realizācijas aspektus kā
ekonomikas specializācijas sastāvdaļu.

Nav ņemts vērā

SAM paredz finansējuma piesaisti, bet
paši par sevi nav uzskatāmi par
finansējumu.

Ņemts vērā

Vēršam uzmanību, ka Darbības
programmas izstrādes procesā SAM
numerācija ir mainījusies.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Jelgavas pilsēta uz šo brīdi vēl nav apstiprinājusi
ilgtermiņa attīstības stratēģiju nākamajam periodam.
Tiekoties darba grupās ar novadiem, Jelgavas pilsēta
tāpat apstiprināja, ka nākamajam periodam saglabājās
tā pati prioritāte, kas attiecināma uz multimodālā
satiksmes termināla izveidi.

Tiks precizēts
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Rīcības plāns

P3

3.1.4. rīcība

Aicinām iekļaut industriālo un loģistikas
teritoriju attīstības veicināšanu saistībā ar Rail
Baltica sniegtajām iespējām.

Ņemts vērā

Pie reģionālajiem projektiem
tiek ņemts vērā kā vajadzība,
kas ir svarīga reģionam

Ņemts vērā

Pie reģionālajiem projektiem
tiek ņemts vērā kā vajadzība,
kas ir svarīga reģionam
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ministrijas

Rīcības plāns

P3

3.6.2. un 3.6.4. rīcības

Aicinām izvērtēt Rail Baltica sniegtās iespējas
tūrisma produktu un pakalpojumu
dažādošanai, uzsākot Rail Baltica
ekspluatācijas fāzi (starptautiskie un reģionālie
pārvadājumi jaunajā dzelzceļa līnijā).
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Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P4

P4. Viedā mobilitāte un infrastruktūra.
Atslēgas vārdi

Aicinām papildināt atslēgas vārdu sarakstu ar
“dzelzceļš kā pasažieru pārvadājumu
mugurkauls” un “Rail Baltica”.

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Rīcības plāns

P4

P4. Viedā mobilitāte un infrastruktūra.
Rīcības sasniedzamie indikatori.

Aicinām iekļaut rādītājus, kas saistīti ar lomas
nostiprināšanos pasažieru pārvadājumos, t.sk.
Rail Baltica. Piemēram, dzelzceļa līniju
kopgarums reģionā, kur tiek veikti regulārie
pasažieru pārvadājumi.
Vienlaikus aicinām ietvert indikatoru sarakstā
tādus rādītājus, kas ļauj novērtēt mobilitātes
paradumu maiņu par labu ilgtspējīgākiem
transporta veidiem, kā arī Zaļā kursa realizāciju.
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ministrijas

Rīcības plāns

P4

P4. Viedā mobilitāte un infrastruktūra.
Īstenošanās iesaistītie dalībnieki.
RB Rail

Aicinām aizstāt ar “par Rail Baltica īstenošanu
un infrastruktūras pārvaldību atbildību
institūcijas”.

Ņemot vērā komplekso Rail Baltica
īstenošanas un infrastruktūras
pārvaldības struktūru.

Ņemts vērā
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ministrijas

Rīcības plāns

P4

P4. Viedā mobilitāte un infrastruktūra.
Īstenošanās iesaistītie dalībnieki.
A/S Pasažieru vilciens

Aicinām aizstāt ar “dzelzceļa pasažieru
pārvadātāji”.

Tā kā Rail Baltica līnijā pārvadājumu
nodrošināšanai tiks sludināts konkurss vai
citā kārtība, paredzot brīvu piekļuvi
infrastruktūrai, sagaidāms, ka nākotnē
Latvijā būs vairāk nekā viens pārvadātājs.

Ņemts vērā
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Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P4

4.1.1. rīcība
ZPR loma - Koordinēt

Koordinēt, viedokļu/ priekšlikumu sniegšana.

Ņemot vērā, ka valsts autoceļu attīstības
koordinēšanu veic SM, bet reģionālās
institūcijas tiek aicinātas sniegt
priekšlikumus.

Ņemts vērā

Rīcības plāns

P4

Rīcības plāns

P4

378
379

Satiksmes
ministrijas
Satiksmes
ministrijas

4.1.1. rīcība.
Īstenošanā iesaistītie dalībnieki
4.1.2. rīcība.
Īstenošanā iesaistītie dalībnieki
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Rīcības plāns

P4

4.1.2. rīcība.
Īstenošanā iesaistītie dalībnieki
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Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P4

4.1.4. rīcība

382

Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P4

4.1.4. rīcība
Plānotais finansējums

Būtu jāpapildina arī ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Ņemts vērā

Būtu jāpapildina arī ar VARAM.

Ņemts vērā

Būtu jāpapildina arī ar pašvaldībām,
plānošanas reģionu, SM, VSIA “Latvijas valsts
ceļi” un dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītājiem.
Aicinām vērtēt arī Rīga – Jelgava – Mažeiķi
līnijas attīstību reģionālas un pārrobežu
mobilitātes nodrošināšanai.
Ja tiek minēts Rail Baltica, jāpapildina ar
Eiropas infrastruktūras savienošanas
instrumentu (CEF).

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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Rīcības plāns

P4

4.1.6. rīcība
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana,
efektīva pārvadājumu plānošana,
moderna un energoefektīva
autotransporta iegāde
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Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P4

4.2.1. rīcība

4.2.3. rīcība
Upju transporta attīstība – Lielupē,
Daugavā, kravu pārvadājumiem,
rekreācijas nodrošināšanai, tūrisma
attīstībai, saistītās infrastruktūras
(ostas,
piestātnes) izveide
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Rīcības plāns

P4
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Rīcības plāns

P4
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Rīcības plāns

P4
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Rīcības plāns

P4

389

Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P4

390

Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P8

4.2.3. rīcība
Pašvaldības, PR, CSDD,
Valsts vides dienests
4.2.4.rīcība
SAM 2.3.1.

Ierosinām paplašināt uzdevuma tvērumu,
jo skolēnu pārvadājumi, ko pašvaldības
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana un
organizē atsevišķi, nav VSIA
integrēšana reģionālās nozīmes maršrutu tīklā,
“Autotransporta direkcija” (ATD)
efektīva pārvadājumu plānošana, moderna un
atbildība, bet ATD būtu ieinteresēti tos
energoefektīva autotransporta iegāde.
integrēt reģionālās nozīmes maršrutu
tīklā.
Aicinām rīcības tvērumā iekļaut arī attiecīgās
Rail Baltica komponentes.
Lūdzam papildināt, sākotnēji paredzot
izpētes veikšanu par upju transporta vai
pārvadājumu attīstības iespējām (t.sk.
izvērtējot plānotās rīcības saikni ar ES
normatīvā regulējuma prasībām).
Pamatojums:
Latvijā, ņemot vērā Latvijas ģeogrāfiskos
un klimata faktorus, ir ierobežotas
iespējas attīstīt pārvadājumus iekšējos
ūdeņos. Latvijas upes ir kuģojamas tikai
Upju transporta attīstība Lielupē un Daugavā atsevišķos posmos (kuģošanu ierobežo
izpētes veikšana par upju transporta vai
tilti un HES), upes galvenokārt ir seklas un
pārvadājumu attīstības iespējām (t.sk.
ziemā tās var aizsalt, kā arī upes ir
izvērtējot plānotās rīcības saikni ar ES
iekļautas īpaši aizsargājamās dabas
normatīvā regulējuma prasībām) kravu
teritorijās. Līdz ar to Latvijas iekšējie
pārvadājumiem, rekreācijas nodrošināšanai,
ūdeņi ir piemēroti tūrismam un
tūrisma attīstībai, saistītās infrastruktūras
rekreācijai, un šai kuģošanai ir sezonāls
(ostas, piestātnes) izveidei.
raksturs.
Prasības kuģošanas līdzekļu satiksmei
Latvijas iekšējos ūdeņos nosaka MK
09.02.2016. noteikumi Nr.92 “Noteikumi
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos”. Atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma 48.1 panta otrajai
daļai pašvaldības domei ir tiesības savā
administratīvajā teritorijā izdot saistošos
noteikumus par papildu nosacījumiem
No īstenošanā iesaistīto dalībnieku
Pašvaldības, PR, Valsts vides dienests.
saraksta lūdzam svītrot CSDD, jo
jautājums nav CSDD kompetencē.
Atsauce uz SAM būtu dzēšama, jo tajā nav
plānoti uzskaitītie pasākumi.

Daļēji ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
Ņemts vērā

4.2.9. rīcība.

Piedāvājam šādu redakciju: “Rail Baltica
dzelzceļa līnijas sniegto iespēju izmantošana
ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanā un
Zemgales reģiona savienotībai Rail Baltica
ekonomiskā koridora ietvaros”.

Ņemts vērā

4.2.9.rīcība.
Plānotais finansējums.

Norādīt CEF.

Ņemts vērā

8.3.2. rīcība.
3.1.1. SAM “Uzlabot digitālo
savienotību”

Norādītais SAM neparedz finansējumu šādai
rīcībai. Nav skaidrota 8.3.2. rīcības pasākumu
būtība, līdz ar to lūdzam izvērtēt iespēju
attiecīgi papildināt programmu.

Daļēji ņemts vērā Tiks paplašināta

Sasaistē ar uzņēmējdarbību un
tūrismu

391

392

Satiksmes
ministrijas

Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P-All

7. Sasaiste ar Nacionāla līmeņa
plānošanas dokumentiem.

Aicinām nedaudz paplašināt šo sadaļu un
ietvert sasaistes analīzi attiecībā uz Zaļā kursa
uzstādījumiem (transporta un mobilitātes
jomās jo īpaši – ilgtspējīga mobilitāte,
ieguldījums sektora virzībai uz
klimatneitralitāti, u.c.).

P-All

7. Sasaiste ar Nacionāla līmeņa
plānošanas dokumentiem.
Atbilstoši Darbības programmās
Stratēģisko attīstības mērķu
nosacījumiem (SAM), daļa rīcību tiks
ievesta atbilstoši reģiona Attīstības
programmai (..)

Atbilstoši Darbības programmās Specifisko
atbalsta mērķu nosacījumiem (SAM), daļa
rīcību tiks ievesta atbilstoši reģiona Attīstības
programmai (..)
Ņemot vērā programmas realizācijā iesaistīto
institūciju plašo skaitu, aicinām reģionu
apsvērt vidusposma izvērtējuma ietvaros
organizēt tematisku darba grupu diskusijas,
tādējādi nodrošinot visu attīstības
programmas īstenošanā iesaistīto institūciju
pārskatus par progresu un savstarpējo
koordināciju.
Iekļaut ZTA pie īstenošanā iesaistītajiem
dalībniekiem

Ņemts vērā

Saskaņā ar Darbības programmu 2021. –
2027. gadam SAM - Specifiskā atbalsta
mērķi.

Tiks paplašināta

Ņemts vērā

393

Satiksmes
ministrijas

Rīcības plāns

P-All

8. Attīstības programmas īstenošanas
un uzraudzības kārtība

394

Tūrisma
darba grupa

Rīcības plāns

P3

3.6.1.,3.6.2.,3.6.3.,3.6.4.,.3.6.5. rīcības

395

Tūrisma
darba grupa

Rīcības plāns

P3

3.6.1.

Iekļaut pie rīcībām arī inovatīvu tūrisma
produktu un pakalpjumu izstrādi

Ņemts vērā

396

Labklājības
ministrija

Situācijas analīze

91.lpp par sociālo dienestu

Papildināt ar informāciju par pašnovērtējum

Ņemts vērā

397

Labklājības
ministrija

Situācijas analīze

92. lpp

Vēršu uzmanību uz to, ka LM Pamatnostādnēs
plānojam likt 20 klientu lietas uz vienu sociālo
darbinieku un atteikties no 1:1000

Ņemts vērā

398

Labklājības
ministrija

Situācijas analīze

92. lpp

Te noteikti jāatzīmē Covid fenomens, kas ir
ietekmējis supervīziju dauduzmu

Nav ņemts vērā

COVID-19 un tā ietekme minēta 106.lpp. Sadaļā par
supervīzijām skatīti dati par peridou 2017 - 2019.
attiecīgi tajā COVID ietekme nebija.

399

Labklājības
ministrija

Situācijas analīze

92.lpp

Bet ir taču SD projekta līdzfinansējums!
Pašvaldībai jāmaksā tikai 25%, līdz ar to, diez
vai finanšu trūkums varētu būt iemesls.

Nav ņemts vērā

Arī 25% līdzfinansējums atsevišķām pašvaldībām
joprojām ir ierobežojošs faktors.

400

Labklājības
ministrija

Situācijas analīze

92.lpp

401

Labklājības
ministrija

Situācijas analīze

104lpp

Nekur nav minēts zemais attalgojums - tas ir
esenciāli svarīgi, jo tas ir viens no iemesliem
darbinieku trūkumam.
Precizēt sadaļu atbilstoši jaunajiem SPSPL
grozījumiem.

Ņemts vērā

Ņemts vērā
Sekmēt uz eksportu orientētu
un inovatīvu tūrisma produktu
un pakalpojumu izveidi,
attīstību un pieejamību
Informācija papildināta,
Precizēts 93 lpp.
Informācija ir pieņemta
zināšanai. Tekstā nav likta
satsauces, jo šī informācija vēl
nekur nav normatīvos
dokumentos nostiprināta.

Ņemts vērā

Informācija papildināta

Ņemts vērā

Informācija papildināta

Papildināt RV 3.2. ar jaunu rīcību
Veidot Bioekonomikas jomā darbojošos
uzņēmumu, zinātnieku un publiskā sektora
institūciju sadarbības tīklu, veicināt un uzturēt
iesaistīto pušu sadarbību zināšanu pārnesei un
komercializācijai (zināšanas – inovācijas –
uzņēmējs).
Īstenošanā iesaistītie dalībnieki:
LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu
vadības nodaļa, ZPR, uzņēmēji

Neliels skaidrojums:
LLU Bioekonomikas centrs ir tehniski labi
aprīkota telpa dažādu pasākumu
rīkošanai. LLU struktūrvienība ir
Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu
vadības nodaļa. Tāpēc, ja runā par
aktivitātēm, tad jāpiesauc nodaļa nevis
centrs.

402

LLU

403

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

Rīcības plāns

P3

RV 3.2. Zināšanu pārnese un inovācijas RV 3.2. nomainītu "Zināšanu un tehnoloģiju
Zemgales ekonomikas specializācijas un pērnese un ......" pievienojot vārdu
RIS 3 nozarēs
"tehnoloģiju"

404

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

Rīcības plāns

P3

R 3.1.5.Veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību reģionā

Varbūt, atbilstoši SU likuma 8.panta 2., 3.,4.
punktiem varētureģion apzināt un apkopot šis
pašvaldību iespējas SU atbalstam

405

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

P3

R 3.1.5.Veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību reģionā

Jāanalizē sociālo uzņēmējdarbību regulējošie
normatīvie akti, jo regulējums attur. ŠĪ BRĪŽA Līga Miķelsone, ZRKAC , Rita Vectirāne,
REGULĒJUMS NEVEICINA SU ATTĪSTĪBU
Jelgavas pilsētas pašvaldība
KOPUMĀ- jādomā par likumdošanas izmaiņām.

Ņemts vērā

406

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

P3

R 3.1.8. Uzņēmējdarbības veicināšana
energoefektivitātes un AER pasākumu
ieviešanā

Pievienojos LPS Andras Feldmanes jautājumam
- ko tieši darīs ZPL administrācija, lai uzņēmēji
varētu uzlabot energoefektivitāti? Kas tieši tiks Jolanta Vjakse, LDDK
darīts? Cik daudz tad no LV izvirzītajiem
mērķiem tiks sasniegts?

Ņemts vērā

407

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

408

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P3

P3

P3

R 3.1.8. Uzņēmējdarbības veicināšana
energoefektivitātes un AER pasākumu
ieviešanā

Kaut kur uzrādīt Kūdras lieas, jo reģionā ir
SIA"Laflora", lai ir sasaiste ar ZAP 2021-2027
un Taisnīgās pārkārtošanās fonds

R 3.1.8. Uzņēmējdarbības veicināšana
energoefektivitātes un AER pasākumu
ieviešanā

AER (elektrība, biometāns un ūdenŗadis)
pieslēguma intrastruktūra Zemgalē, lai tad kad
pēc 5-7 gadi, kas tranzītā pa Latviju
pārvietosies ūdeņraža/biometana/elektro
transportlīdzekī, lai viņiem uzpildes/uzlādes
stacijas. Zemgalei ir SIA "Laflora" kā potenciāls.
Niša,ko pieteikt par infrastruktūras atbalstu.
Uzlāde ir ļoti būtiska.

Ņemts vērā

Sandra Muižniece - Brasava, LLU TEPEC

Ņemts vērā

Līga Miķelsone, ZRKAC

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Tiks papildināts RV 3.2.

RV 3.2. Zināšanu un
tehnoloģiju pārnese un
inovācijas Zemgales
ekonomikas specializācijas un
RIS 3 nozarēs
R.3.1.5. Veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību
reģionā, apzinot un apkopojot
pašvaldību rīcībā esošos
resursus, sociālās
uzņēmējdarbības atbalstam
R.3.1.5. Veicināt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību
reģionā, apzinot un apkopojot
pašvaldību rīcībā esošos
resursus, sociālās
uzņēmējdarbības atbalstam

Pievērst uzmanību
sasniegtajiem rādītājiem.

R 5.1.6. Kūdras nozares
ilgtspējīga attīstība, viedā
pārkārtošanās uz klimatu
neitrālu saimniekošanu. R3.3.1.
Veicināt investīcijas
uzņēmējiem pārejai uz
energoefektīviem un videi
draudzīgākiem risinājumiem
(t.sk. AER tehnoloģijām), kas
veicinās reģiona
uzņēmējdarbības virzību uz
klimata neitralitāti

Kūdras ieguves un pārstrādes
uzņēmuma “Laflora” vēja parka
un zaļās industriālās zonas
projekts ir iekļauts Zemgales
Reģionālo projektu sarakstā

409

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

410

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

411

Darba grupa
"Uzņēmējdar
bība un
konkurētspēj
a"

Rīcības plāns

Rīcības plāns

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

413

Darba grupa
''Izglītība''
Uldis Dūmiņs

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

415

Ņemts vērā

Pamatojums uzticēt lielo
reģionālo projektu rakstīšanu
un vadīšanu

Arī pie R 3.2.2. liktu klāt vārdu savienojumu
"zināšanu un tehnoloģiju pārnesi" vārdu
savienojuma "zināšanu pārnesi" vietā.

Ņemts vērā

Par izglītības iestādēm - Zemgalē it īpaši
profesionālās izgl.iestādes ir labi aprīkotas,
veikti būvdarbi, apjomīgi remonti. Vai tā
joprojām ir prioritāte? Man šķiet, ka tas, kas
Zemgalē pietrūkst ir starpsektorālu inovāciju
radīšana, pievērst vairāk uzmanību katram
prof.izglītības iestāžu audzēknim, mentorēt
izaugsmi un veidot IT / ražošanas ideju
inkubāciju. Labojiet, ja kļūdos. To norādu arī
tāpēc, ka ir liela daļa izkritēju no izglītības
sistēmas jau pirmajos gados. Tas liek domāt,
ka vairāk jāpievēršas katram individuāli cik
vien iespējams

R 3.2.2. Veicināt pētniecības
un inovāciju kapacitātes
stiprināšanu, zināšanu un
tehnoloģiju pārnesi un
komercalizāciju Zemgales
ekonomikas specializācijas un
RIS 3 nozarēs, fokusējoties uz
zināšanu ietilpīgu inovatīvu
produktu un pakalpojumu
izstrādi

Ņemts vērā

P3

R 3.3.3. Stiprināt uzņēmēju (un
pašvaldību) kapacitāti finanšu
Plānošanas reģioniem ir kapacitāte injicēt
piesaistes pieteikumu sagatavošanai
finansiāli apjomīgu projektu rakstīšanu un
privāto investoru, pašvaldību, valsts un
ieviešanu reģionā.
ES finanšu atbalsta programmās, t.sk.
lielu un stratēģiski nozīmīgu piesaistei

Darba grupa
''Izglītība''
Uldis Dūmiņs

Darba grupa
''Izglītība''
(Ilona)
Darba grupa
''Izglītība''
Aija Voitiske

R 3.1.8. Uzņēmējdarbības
veicināšana
energoefektivitātes un AER
pasākumu ieviešanā

R 3.1.8. Uzņēmējdarbības veicināšana
energoefektivitātes un AER pasākumu
ieviešanā

412

414

Ņemts vērā

P3

R 3.2.2.

Papildus arī jādomā par jauniešu brīvā laika
saturīgu pavadīšanu - jo tas iet roku rokā ar
formālo izglītību!

R.1.1.1
Rīcības plāns

P1

416

Darba grupa
''Izglītība''
Astra Siliņa

Rīcības plāns

P1

417

Darba grupa
''Izglītība''
Anita Sk

Rīcības plāns

P1

Energoefektivitāte iet horozontāli cauri.
piekrītu, ka 3.1.8. visdrīzāk domāts
iekārtas/tehnoloģijas uzņēmējiem.

R.1.1.1. vai nebūtu lietderīgi kā iesaistītos
dalībniekus minēt NVA
Norāda, ka Zemgale nav tikai Jelgava.
Aprīkojums ir nepieciešams. Laukos situācija
nav tik vienkārša
Izsaka priekšlikumu atbalstīt PII skolotāju
studijas, jo ļoti trūkst un turpmāk pie paaudžu
nomaiņas vajadzēs jaunos pedagogus.
Norāda, ka piekrīt Aijai Voitiskei , aprīkojums ir
nepieciešams daudzos novados, ārpus Jelgavas
pilsētas

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

418

Darba grupa
''Izglītība''
Skaidrīte
Bukbārde

Rīcības plāns

P1

419

Darba grupa
''Izglītība''
Uldis Dūmiņs

Rīcības plāns

P1

420

Darba grupa
''Izglītība''
Skaidrīte
Bukbārde

Rīcības plāns

P1

421

Darba grupa
''Izglītība''
Uldis Dūmiņs

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns

P1
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423

424

425

426

427

428

Darba grupa
''Izglītība''
Skaidrīte
Bukbārde
Darba grupa
''Izglītība''
Ilona
Darba grupa
''Izglītība''
Anita
Ščerbinska
Darba grupa
''Izglītība''
Ginta Avotiņa
Darba grupa
''Izglītība''
Aija Voitiske
Darba grupa
''Izglītība''
Māra
Bauvare
Darba grupa
''Izglītība''
Māra
Bauvare

R. 1.2.3

Vai nebūtu arī vairāk jādomā par
infrastruktūras modernizēšanu pieaugušo
izglītības iestādēs? Jo kā pētījumi rāda, aizvien
vairāk pieaugušajiem (gan nodarbinātajiem,
gan bezdarbniekiem) būs jāapgūst jaunas
prasmes un tam nepieciešamas jaunas
tehnoloģijas.
Norāda, ka uzņēmējspējai ir jau ļoti daudz
metodes Eiropā. Atliek vien iztulkot. Zinu, ka
Latvijas organizācijas šobrīd šajā jomā ir
iesaistījušās vismaz 5 dažādos projektos,
materiāli top arī latviešu valodā. Papildus
iesaku izmantot Epale sistēmā esošo projektu
pētījumu rezultātus
Vai pie īstenošanā iesaistītajiem nebūtu
jāpievieno ZRKAC, kas nodarbojas ar
uzņēmējdarbības kompetenču attīstīšanu un ir
gana liela pieredze šajā jomā.

Jā, piekrītu par ZRKAC - mācību iestāde ne tikai
Jelgavai, bet visai Zemgalei
R.1.2.4.

Arī R 1.2.4. ZRKAC jau šobrīd veiksmīgi
darbojas STEM jomā, darbojoties jau no
piemsskolas izglītības
Biznesa inkubatori-to loma

Uzsver, ka visu laiku tiek minēts - veidot
interaktīvus mācību materiālus! Kurš tos
veidos?
R1.2.8 vajadzētu iekļaut pašu digitālo mācību
materiālu izveidi, kas ir darbietilpīgs un
padārgs process.
R 1.3.3. Papildināt ar finansējumu paša
atbalsta personāla pieejamības nodrošināšanai.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
R 1.3.4. Paredzēt iespēju apgūt attālināti

Rīcības plāns

P1

Norāda, ka nepieciešams attīstīt jaunatnes
darbu un darbu ar jaunatni

Ņemts vērā

Ilgtspējīga finansēšanas mehānisma
nodrošināšana pieaugušo izglītībai. Ņemot
vērā, ka izglītība mūža garumā ir viena no NAP
plāna prioritātēm un Zemgales AP dokumentā
ir aprakstītas problēmas PI darba
organizēšanā, bet nav norādīts mehānisms kā
to uzlabot. Kvalitatīva Pieaugušo izglītības
darba koordinēšana un mūsdienīgu
programmu izstrāde (tai skaitā IT prasmju
uzlabošana)visefektīvākā ir, ja tā tiek uzsākta
un koordinēta vietējā pašvaldību līmenī ,jo šie
koordinatori ir vistuvāk mērķu grupām
(novada iedzīvotājiem, tai skaitā uzņēmējiem
un pedagogiem), spēj apzināt vajadzības un
organizēt apmācības. Pašlaik šādi darbinieki ir
dažās pašvaldībās un pēc teritoriālās reformas,
tos vajadzētu ikvienā novadā. Šiem
speciālistiem/koordinatoriem vajadzētu tikt
apmaksātiem no ES/valsts/pašvaldības finanšu
līdzekļiem? Pašlaik Zemgales reģionā PI netiek
koordinēta, kā tas notiek piem.
uzņēmējdarbības nozarē. Priekšlikums :
izveidot pilotprojektu Par PI centra darba
koordinēšanu Zemgales reģionā.
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Darba grupa
''Izglītība''
Brigita Tivča

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Jānis Kovals

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Māra
Bauvare

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Ginta Avotiņa

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Uldis Dūmiņš

Rīcības plāns
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Norāda, ka piekrīt iepriekšejai runātājai (Ginta,
piekrītu!)

Ņemts vērā
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Darba grupa
''Izglītība''
Skaidrīte
Bukbārde

P1

Piekrītu prezentētājai, ka vajadzētu iekļaut 50+
speciālistu/iedzīvotāju/ senioru kompetenču
pilnveidi, lai viņi arī varētu būtu
konkurētspējīgi darba tirgū un ar mūsdienīgām
prasmēm,

Ņemts vērā

Rīcības plāns

P1

Šis gan tiešā veidā neattiecas uz izglītības jomu
bet svarīgi runājot par digitalizāciju, neaizmirst
par interneta pieejamību ārpus blīvi
apdzīvotām vietā. Šobrīd lauku teritorijās
interneta pieejamība/ātrums ir vājais punkts.

Interneta pieejamības jautājums ir svarīgs arī
mūžzizglītības attīstībā
R.1.4. vajadzētu pievienot īstenošanas
aktivitātes arī saistībā sr digitalizāciju- gan
pieaugušajiem atbilstošu mācību vieglo versiju
izstrādi un mācības, gan attīstīt neformālās
izglītības iespējas ne tikai jauniešiem.

Ņemts vērā
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Darba grupa
''Izglītība''
Sergejs
Gemma

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Sandra
Gogule
(Jēkabpils
pilsēta)

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Lelde Šantare

Rīcības plāns
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Rīcības plāns

P1

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Izglītība''
Māra
Bauvare
Darba grupa
''Kultūra''
Vija
Kurpniece,
Auces
novada
Kultūras
centrs
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Darba grupa
''Kultūra''
Lāsma Zariņa

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Kultūra''
Anda Laķe
LKA

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Kultūra''
Uldis Dūmiņš

Rīcības plāns

P7

Norāda, atbildot uz "kā ir ar interneta
pieejamību Zemgalē? Ārpus lielajām
pilsētām?" - situācijas analīzē ir apskatīts
par interneta pieejamību, ir optiskā tīkla
karte, bet, ja mēs runājam konkrēti par
lauku reģioniem, tad tur, protams, ir jārunā
par mobilo internetu un šeit ZPR piedalās
ar Satiksmes Ministriju pie tālākām
rīcībām interneta pieejamībai. Pagaidām
tiek izskatītas vairākas rīcības, ko izvērtē.
Viena no tām - papildus torņu izbūve ar
5G internetu. Bet kā jau minēju, viss tas ir
apspriešanas procesā un pagaidām nekas
nav apstiprināts.

Vajadzētu vairāk izmantot bibliotēku resursu,
kas ir vairāk vai mazāk novados pieejams, kas
palīdzētu senjoriem veikt komunālos
maksājumus. izmantot un iepazīt @ tu.
Piekrītu Jānim Kovalam, tā ir arī iespēja
izmantot skolu infrastruktūru, kad skolās
skolēnu paliek aizvien mazāk.
IZM arī plāno ieviest izglītības kvalitātes
monitoringu. Būtu vēlams kaut ko vairāk zināt
par to.
pašreiz ir portāls www.kaskurkad.lv, kur jau
tiek ievietota info par aktuālajiem
pasākumiem. Uztur privātais (šķiet SIA
"Untiteld""), info par pasākumiem ievieto
pasākuma organizators, bet apstiprina
sistēmas uzturētājs. Par to nav jāmaksā.
Manuprāt, vienota, oficiāla portāla izstrāde
nedarbotos; esam ļoti dažādi.
Bibliotēkas jau tagad apmāca un konsultē
seniorus IT prasmēs. Vienīgā aizķere, ka
datorparks paliek vecāks. Manuprāt, vajadzētu
paredzēt tehnoloģijas atjaunošanu.

Ar datiem ir ļoti lielas problēmas, ja
nepieciešami precīzi dati.
Vai ir domāts par starpsektorāliem projektiem piemēram, radošo kvartālu attīstība, kur var
integrēt arī pilsoniskās sabiedrības aktivitātes,
sociālo uzņēmējdarbību? Ja nav tad šis būtu
mans priekšlikums (Uldis Dūmiņš, Zemgales
NVO Centrs)Paldies! Redzu jau atbildi! :)
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Darba grupa
''Kultūra''
Vija
Kurpniece,
Auces
novada
Kultūras
centrs

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Kultūra''
Vija
Kurpniece,
Auces
novada
Kultūras
centrs

Rīcības plāns

P7

Izstrādātais dokumenta projekts ir progresīvs
un ambiciozs. Līdz ar to 7.2.7. rīcība ir viens no
stūrakmeņiem šī plāna ieviešanai dzīvē. Pie
7.2.7. - pārdomas, ierosinājums - nepieciešams
celt kultūras darbinieku profesijas prestižu.
Viens no variantiem - atlīdzības pārskatīšana;
pašreiz tas atšķiras atkarībā no novada izmēra,
iedzīvotāju skaita, lai gan nereti tieši mazos
centros viens/ divi kultūras darbinieki veic
multi funkcijas - izstrādā scenāriju, vada
pasākumu, īsteno mārketingu + vēl veic
lietvedības pasākumus u.tml., t.i., darbs ir
apjomīgāks. Mazos novados kultūras
darbinieka atlīdzība ir zema, kas nozīmē, ka, lai
izdzīvotu ir jāpiepelnas. Līdz ar to - var ciest
pasākumu kvalitāte, zust entuziasms.
Atlīdzības pārskatīšana varētu iet rokrokā ar
amatu paraugaprakstu aktualizēšanu un
prasību celšanu - izglītība, kursi (visticamāk ar
pārejas periodu) kultūras darbiniekiem.
Iespējams, ka šo jautājumu jau risina jaunais
Kultūras centru likumprojekts?

Ņemts vērā

Ņemts vērā
Pie 7.2.8. pie atbildīgajiem ierosinu pievienot
VARAM.
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Darba grupa
''Kultūra''
Vija
Kurpniece,
Auces
novada
Kultūras
centrs
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Darba grupa
''Kultūra''
Mintauts
Buškevics

Rīcības plāns
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Darba grupa
''Kultūra''
Ieva Jātniece

Rīcības plāns

P7

Papildinot - ir kāda nianse, kas, iespējams, var
ietekmēt šī plāna īstenošanu. Liela daļa
kultūras darbinieku ir pirmspensijas vecumā,
kas ne vienmēr ir motivēti atsaukties
jauninājumiem kultūras jomā, ar to saistītajiem
riskiem. Jaunie "aplaužas" un aiziet no kultūras
centriem, bet k/c var turpināt stagnēt.
Iespējams, nepieciešams kāds starppaaudžu
saliedēšanas pasākums. "Jaunie" grib strādāt
savādāk, "vecie" īsti neļauj, baidās. :) Protams,
katrai paaudzei ir savi plusi un mīnusi. Pieļauju,
ir atrodama kāda sadarbības sinerģija. Būtu
vērtīgi celt arī pašvaldības darbinieku izpratni
saistībā ar jauno plānu. (Vija Kurpniece).
Atbildot Vijai Kurpniecei, norāda ''Jā, tas ir
iekļauts Kultūras centru likumprojektā.''

7.4.4. rīcībā iekļauto īstenošanas dalībnieku
skaitā nav NVO!
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