Mēs esam tie, kas veidos jauno Jēkabpils novadu, kurā apvienosies sešas pašvaldības –
Jēkabpils pilsēta, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils un Jēkabpils novadi.
Jēkabpils novads tiks attīstīts tā, lai pilsētu un lauku teritoriju iedzīvotājiem būtu vienlīdzīga
iespēja demokrātiskā procesā lemt par sev svarīgiem jautājumiem un saņemt kvalitatīvus
pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Veicinot atvērtību, savstarpēju atbalstu
un jebkura iedzīvotāja iesaisti sabiedriskajā dzīvē, Jēkabpils novada pašvaldība un tās
pārvaldes institūcijas stiprinās uzticību demokrātijai un veidos saliedētu sabiedrību.
Nodrošināsim efektīvu un caurskatāmu kapitālsabiedrību pārvaldību un iepirkumu
uzraudzības sistēmu, izslēdzot jebkādus korupcijas vai izšķērdības riskus.
PROGRESĪVIE spēs nodrošināt labu pārvaldību, kvalitatīvus pakalpojumus un pārdomātu
vides politiku, veidojot stabilu pamatu katra iedzīvotāja labklājībai un attīstībai.
Maksimāli piesaistot ES fondu līdzekļus, nodrošināsim vienmērīgu pilsētvides un lauku
teritorijas attīstību, nodrošinot katram iedzīvotājam dzīves kvalitātes uzlabošanu. Mūsu
mērķis ieguldīt investīcijas ceļu infrastruktūras attīstībā, kā arī kultūras, izglītības un tūrisma
objektu renovācijā:
Krustpils pils, Marinzejas muižas un Gārsenes pils kompleksu attīstība kā Eiropas līmeņa
tūrisma objektus;
Sadarbībā ar augstskolu zinātniskiem centriem uzbūvēt jaunu un modernu Inovācijas centru
jauniešiem, kur būtu iespēja jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, realizēt savas idejas un
apgūt dažādu zinātņu pamatus;
Vienota mūzikas, mākslas izglītības un kultūras centra jaunbūve; Tautas nama rekonstrukcija;
Jauna Informācijas tehnoloģiju centra, kas ietver bibliotēkas, uzņēmējdarbības atbalsta, TIC
un pašvaldības vienota klientu apkalpošanas centra funkcijas, jaunbūve;
Uzņēmējdarbības – ražošanas teritoriju izveidošana augstu tehnoloģiju uzņēmumu darbības
nodrošināšanai.

VIDE
Atbalstīsim alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu mājsaimniecībās un uzņēmumos.
Samazināsim atkritumu daudzumu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, nodrošināsim
atkritumu šķirošanu un pārstrādi, ar inovatīviem risinājumiem būtiski samazinot apglabājamo
atkritumu daudzumu atkritumu poligonā.
Ar pašvaldībai pieejamiem resursiem atbalstīsim bioloģisko lauksaimniecību. Motivēsim
zemniekus pilnībā atteikties no Ģenētiski modificētas produkcijas ražošanas un maksimāli
samazināt pesticīdu lietošanu augkopībā. Iesaistīsimies vides problēmu risināšanā un
veicināsim iedzīvotāju un uzņēmēju izpratni par resursu taupīšanu un dabas aizsardzības
jautājumiem.
Nodrošināsim veterinārmedicīnas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, atbalstot
veterinārārstu prakšu darbību.

Veiksim ēku rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu Jēkabpils dzīvnieku patversmē,
nodrošinot visa novada klaiņojošiem dzīvniekiem iespēju uz kvalitatīviem turēšanas
apstākļiem. Nodrošināsim atbalstu trūcīgākajiem iedzīvotājiem viņu mājdzīvnieku čipošanai
un reģistrēšanai.
Saglabāsim dabas vērtības un saudzīgi izmantosim tās iedzīvotāju labklājībai, mazinot
piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.
Labiekārtosim un uzlabosim iedzīvotāju (tajā skaitā bērnu un cilvēku ar kustību
traucējumiem) piekļuves iespējas ūdenstilpņu krastiem, lai varētu pilnvērtīgi izbaudīt to
sniegtās iespējas brīvā laika pavadīšanai.
Iesaistīsim iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas pilsētvides labiekārtošanā
un izdaiļošanā, tādā veidā veicinot jaunākās paaudzes izpratni par nepieciešamību sakārtot
vidi ap sevi un ikdienā nepieļaut apkārtējai videi postošu darbību.
IZGLĪTĪBA
Nodrošināsim pirmsskolas un pamatskolas izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Attālāko
apdzīvoto vietu iedzīvotājiem nodrošināsim kvalitatīvus transporta pakalpojumus.
Radīsim bērniem drošu un atbalstošu mācību vidi, nodrošinot mācību programmas atbilstoši
bērnu vajadzībām un mazinot neiecietīgu vienaudžu attieksmi izglītības iestādēs. Atbalstīsim
pedagogu papildus prasmju un zināšanu apguvi sava darba kvalitātes uzlabošanai. Uzlabosim
izglītības iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu un ergonomisku vidi mācību kvalitātes
uzlabošanai. Īpaši atbalstīsim un veicināsim jauniešu iespējas kvalitatīvi apgūt fizikas,
ķīmijas un dabas zinātnes mācības un apgūt inženierzinātnes un medicīnas profesijas.
Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pirmsskolās un skolās, pakāpeniski pārejot uz vietējā
ražojuma, bioloģiskiem pārtikas produktiem. Ar izglītojošiem pasākumiem motivēsim bērnus
un vecākus samazināt pārtikas atkritumu daudzumu skolās un mājsaimniecībās.
Nodrošināsim kvalitatīvu sporta, mākslas un mūzikas interešu izglītību, kā arī pulciņu
nodarbības visās pilsētās un pagastos, atbalstot profesionālu pedagogu darbību, kā arī
mūzikas instrumentu, sporta inventāra un iekārtu iegādi.
Atbalstīsim un veicināsim pieaugušo mūžizglītību nolūkā stiprināt kvalificēta darba spēka
kapacitāti, veicināt iedzīvotāju iekļaušanu darba tirgū, kā arī dažādot brīvā laika pavadīšanas
iespējas sociālam riskam pakļautajiem cilvēkiem.
MĀJOKLIS
Privātās un publiskās partnerības ietvaros būvēsim jaunas daudzīvokļu namus un, lai
nodrošinātu ar dzīvojamo platību ģimenes ar bērniem, sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus,
kvalificētus speciālistus.
Ar pašvaldības resursiem atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas labiekārtot iekšpagalmus, būvēt
inženierkomunikācijas, nodrošinot videi draudzīgu un alternatīvo tehnoloģiju izmantošanu.
Sniegsim atbalstu privātmāju īpašniekiem, kas veselības stāvokļa vai mantiska stāvokļa dēļ
nespēj veikt sava īpašuma uzturēšanu, apmaksājot nepieciešamos remontdarbus.

Pilnveidojot un stiprinot pašvaldības kapitālsabiedrību kapacitāti, nodrošināsim kvalitatīvu
namu apsaimniekošanu un operatīvu tehnisko risinājumu avārijas gadījumos.
DROŠĪBA
Rūpēsimies, lai ikviens cilvēks neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa, justos droši gan
savā dzīves vietā, gan publiskās vietās.
Būvēsim gājējiem, velobraucējiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos
pieejamas sabiedriskās būves, ielas, ietves, celiņus un atpūtas vietas.
Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti, lai nodrošinātu kārtības uzturēšanu un
iedzīvotāju aizsardzību pret jebkādu apdraudējumu. Stiprināsim sadarbību ar valsts
dienestiem – valsts policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, neatliekamo medicīnisko
palīdzību u.c.
Nodrošināsim nekavējošas juridiskas, sociālās un psiholoģiskās palīdzības pieejamību krīzes
situācijā nonākušiem iedzīvotājiem.
Maksimāli ierobežosim azarstspēļu izplatību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un
nodrošināsim profesionālu palīdzību no azartspēlēm un apreibinošām vielām atkarīgām
personām.
SOCIĀLAIS ATBALSTS UN VESELĪBAS APRŪPE
Pašvaldībā jāīsteno tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības,
bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem – būt aktīviem un justies noderīgiem.
Institūciju sadarbībai iedzīvotāju atbalstam jābūt maksimāli efektīvai, nepieļaujot nepamatotu
vilcināšanos vai birokrātisko rīcību.
Nodrošināsim iedzīvotājiem savlaicīgu un kvalitatīvu sociālā atbalsta un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību katrā pilsētā un katrā pagastā sociāli mazaizsargātiem
vai krīzes situācijā nonākušiem novada iedzīvotājiem.
Atbalstīsim kvalitatīvu privāto sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita pieaugumu.
Pilnveidosim un ieviesīsim jaunus sociālos pakalpojumus:
✔ Paliatīvā aprūpe;
✔ Dzīvības (drošības) poga;
✔ Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar kustību traucējumiem, īpašu kopšanu, autiska
spektra traucējumiem, retām slimībām u.c.; pieaugušajiem ar garīgās veselības
traucējumiem, kustību traucējumiem;
✔ Rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem un pieaugušajiem;
✔ Aprūpe mājās;
✔ Ģimenes asistents un/vai mentors.
Nodrošināsim Dienas centra, Ģimenes atbalsta centra un Ilgstošas sociālās aprūpes
iestāžu (pansionātu) klientiem iespēju dažādot savu ikdienu, sniedzot iespēju apmeklēt

speciālistu nodarbības, apgūt rokdarbu prasmes, dejot, dziedāt, vingrot, peldēt, apmeklēt
kultūras un izglītības pasākumus.
Palielināsim atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un bāreņiem, arī
pilngadību sasniegušajiem, ka arī paplašināsim materiālo atbalstu un citus atbalsta veidus
audžuģimenēm un aizbildņiem.
Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību, veicot ieguldījumus veselības aprūpes
infrastrukturā un materiāli tehniskā nodrošinājumā, atbalstot ar stipendijām un mājokli
jaunos medicīnas jomas speciālistus, tajā skaitā ģimenes ārstus.

KULTŪRA
Konkursa kārtībā nodrošināsim atbalstu tādiem kultūras pasākumiem, kas attīsta vietējo
kultūrvidi, veicina lokālpatriotismu un saliedē sabiedrību. Finansējuma izlietojumam jābūt
adekvātam un caurskatāmam.
Jāveido pārdomāts un mākslinieciski augstvērtīgs kultūras piedāvājums iedzīvotājiem, kas
attīsta kultūrvidi un piesaista tūristus.
Jāveido sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un jābūt atvērtiem jaunām kultūras iniciatīvām
pašvaldībā.

EKONOMIKA
Radīsim investīcijām un cilvēkresursiem labvēlīgu vidi, veicinot reģiona ekonomisko
attīstību un paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Ar projektu konkursiem, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm un nomas maksas atlaidēm, kā
arī privātās-publiskās partnerības projektiem atbalstīsim jaunu, dzīvotspējīgu, inovatīvu
uzņēmumu veidošanu un prakses vietu nodrošināšanu jaunajiem speciālistiem.
Atbalstīsim un veicināsim kooperāciju starp ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas ļaus
uzņēmējiem optimizēt savus izdevumus.
Veidosim novadā un reģionā kopīgus tūrisma maršrutus, paplašinot tūrisma pakalpojumu
sniedzēju skaitu un veicinot to konkurētspēju un attīstību.

