AIZKRAUKLES NOVADA INTEGRĒTĀS
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
20013.-2020. GADAM
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKĀ DAĻA

IEVADS
Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas stratēģiskā daļa ir aktualizēta vidējam
termiņam no 2013.–2020.gadam, pamatojoties uz jau 2008.gadā noteiktajām novada prioritātēm
un mērķiem, ievērojot nepārtrauktības principu - plānojot novada attīstību nepārtraukti un
elastīgi, izvērtējot jaunāko informāciju, vajadzības un iespējamos risinājumus.
Stratēģisko daļu veido esošās situācijas izvērtējums un SVID analīzes kopsavilkums,
novada funkcionālās zonas un specializācijas apraksts, vīzija, stratēģiskie mērķi un vidējā
termiņā sasniedzamie rezultāti, attīstības prioritātes, rīcības virzieni un rīcības pasākumi.
Aizkraukles novada attīstības vīzija un stratēģiskie mērķi noteikti saskaņā ar Zemgales
plānošanas reģiona kopējo attīstības stratēģiju un novada attīstības ietekmi uz apkārtējām
teritorijām. Rezultatīvie un ietekmes rādītāji ļaus novērtēt novada attīstības tempu, un
programmas izpildi.
Novada funkcionālās zonas un specializācijas aprakstā definēta Aizkraukles novada esošā
funkcionālās ietekmes zona, kā arī plānotās funkcionālās saites. Sniegts arī specializācijas
izvērtējums salīdzinājumā ar citām pašvaldībām.
Aizkraukles novada Ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā stratēģisko mērķu sasniegšanai
noteiktas galvenās attīstības prioritātes, galvenie rīcības virzieni un to ietvaros veicamie
uzdevumi, ievērojot integrētās pieejas plānošanas dimensijas, kas nodrošina saskaņotu un
kompleksu attīstības sistēmas izveidi.
AIZKRAUKLES NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNA 2008.-2013.GADAM IZVĒRTĒJUMS
Izvērtējot Aizkraukles novada Integrētās Attīstības programmas 2008.-2013.gadam
investīciju plānu, tika veikta realizēto pasākumu rezultatīvo rādītāju apkopošana un to
izvērtēšana atbilstoši noteiktajām programmas prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem.
Aizkraukles novada investīciju plāna 2008.-2013.gadam izvērtējums tika prezentēts
Aizkraukles novada decembra domes sēdē, iepazīstinot Aizkraukles novada deputātus ar
2013.gadā un arī iepriekšējā plānošanas periodā sasniegto. Tika izvērtēts investīciju plāns 2008.2013.gadam (pielikums Nr.1.) un deputāti iepazīstināti ar realizētajiem infrastruktūras
projektiem pašvaldībā laika posmā no 2007.-2013. gadam (pielikums Nr.2.). Izvērtējot realizēto
projektu rezultātus, un ņemot vērā iesākto pasākumu turpmāko realizācijas nepieciešamību, tika
izstrādāts novada investīciju plāns 2013.- 2020.gadam.
Analizējot Stratēģisko mērķu sasniegšanas rezultatīvos un ietekmes rādītājus 2008.-2013.
gadam, var secināt, ka novada pašvaldība ir realizējusi plānotos pasākumus investīciju piesaistei
infrastruktūras projektu realizācijai. Kopējā infrastruktūras projektu summa, kurus realizēja
pašvaldība laika posmā no 2008.-2014. gadam ir lielāka par Ls17, 5 miljoniem, piesaistot vairāk
kā Ls 9,3 miljonus no ES un Ls 1,5miljonus no valsts. Veiksmīgi ir realizēti policentriskās
attīstības projekti, realizējot projektus 7574490 Ls apjomā, kas nodrošināja - Ielu ar
apmierinošas un labas kvalitātes segumu īpatsvars un Investīciju apjoma rezultatīvo rādītāju
sasniedzamību, kā arī teritorijas attīstības indeksa pieaugumu Aizkraukles novada pašvaldībā.
Sasniegts ir arī rezultatīvais rādītājs novadā pieejamo mācību programmu skaita palielināšanai,
galvenokārt nodrošinot mācību programmu skaita palielināšanos Aizkraukles Pieaugušo
izglītības un inovāciju atbalsta centrā, kurš piedāvā 36 mācību programmas.
Izglītojamo skaits ir samazinājies Aizkraukles novada pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestādēs, ņemot vērā valsts ekonomiskās krīzes sekas - iedzīvotāju izbraukšanu un dzimstības
samazināšanos visā valstī. Šis rezultatīvais rādītājs ir sasniegts pateicoties Aizkraukles Pieaugušo
izglītības un inovāciju atbalsta centram, kurš ik gadu apmēram 500 izglītojamajiem nodrošina
apmācību iespējas – galvenokārt piedāvājot NVA ES finansēto projektu ietvaros pieejamos
kursus.
Valsts ekonomiskās krīzes sekas nav ļāvušas sasniegt rezultatīvos rādītājus – ienākumu
nodokļa pieaugums, iedzīvotāju skaita pieaugums un bezdarba līmeņa samazināšanās.

Tabula Nr.1: Stratēģisko mērķu sasniegšanas rezultatīvo un ietekmes rādītāju izvērtējums.
Plānotais vidējā
Rezultātu
Atbilstība
Rezultatīvais vai ietekmes
Bāzes
Bāzes
termiņā
izvērtējums
stratēģiskajiem
rādītājs
gads
indikators
sasniedzamais
mērķiem
indikators (2014.g.)

Ielu ar apmierinošas un
labas kvalitātes segumu
īpatsvars (%)

Teritorijas
indekss

attīstības

Novadā
pieejamo
mācību
programmu
skaits (t.sk. mūžizglītība
un
pirmsskolas
izglītība)
Izglītojamo
skaits
izglītības iestādēs
Investīciju
apjoms
(kopējais,
ieguldītas
Aizkraukles
novada
teritorijas uzņēmumos)
Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
Iedzīvotāju skaits
Bezdarba līmenis %

1. un 3.

2007

60%

90%

1., 2. un 3.

2005

0,261

0,350 – 0,400

1.

2008

63

75 - 85

1.

2008

3 409

~ 4 000

2.

2007 |~ 11 000
000

15% - 20%
pieaugums

1. un 2.

2008

3 846 719

3.

2007

10 011

55% - 65%
pieaugums
10 400

1. un 2.

2007

4%

3%-4%

Sasniegts
90%,
realizējot
projektus
(pielikums
Nr. 2)
Sasniegts
0,609
(2011.gads)
Sasniegts
75

Sasniegts
~4500
~16000000
Pieaugums
45%
3522237
samazinās
Samazinās
9384
Palielinās
9,3%

NOVADA FUNKCIONĀLĀS IETEKMES ZONA UN SPECIALIZĀCIJA
Aizkraukles pilsēta ir Aizkraukles rajona administratīvais centrs, un tajā koncentrētas
valsts iestādes un to nodaļas, kas nodrošina publisko pakalpojumu pieejamību rajona
iedzīvotājiem. Aizkraukles novadā atrodas arī Aizkraukles rajona lielākie uzņēmumi, kas
nodrošina rajonā plašāko privāto pakalpojumu un preču klāstu. Tādējādi Aizkraukles novada
funkcionālās ietekmes zona, galvenokārt ir Aizkraukles bijušajā rajonā ietilpstošās pašvaldības
un to iedzīvotāji kopskaitā vairāk kā 40000, kas atbilst reģionālā attīstības centra kritērijiem.
Darba migrāciju veicina labā ceļu un sabiedriskā transporta infrastruktūra, kā rezultātā
Aizkraukles novada iedzīvotāji ir nodarbināti Ogrē, Rīgā un Ķegumā, turpretī rajona iedzīvotāji
dodas strādāt uz Aizkraukli.
Aizkraukles novada plānotā attīstība kā biznesa attīstības centrs kopā ar Jelgavu kā
zinātnisko pētījumu attīstības centru, Jēkabpili un Dobeli kā inovāciju attīstības centriem radīs
priekšnoteikumus zinātņietilpīgas ekonomikas attīstībai Zemgales reģionā.
Aizkraukles industriālā zona ir piemērota biznesa attīstības centra veidošanai, kas veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot jaunajiem uzņēmumiem nepieciešamo informāciju un
pieeju tehnoloģijām. Īpašu lomu te ieņem izveidotais JIC biznesa inkubators, kas piesaista jaunus
klientus, kuri attīstoties veido inovatīvu uzņēmējdarbību reģionā. Nākotnē sadarbībā ar Skrīveru
Zinātnes centru Aizkrauklē varētu veidoties bioloģiskās lauksaimniecības un lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes tehnoloģiskais parks. Tas būtu nozīmīgs reģiona kopējā attīstības
stratēģijā, jo lauksaimniecība ir Zemgales plānošanas reģiona pamatnozare lielo
lauksaimniecības zemju īpatsvara un to augstās auglības dēļ. Ražošanas un lauksaimniecības
jomā Aizkraukles specializācija papildinās Jēkabpili kā bioloģiskās produkcijas pārstrādes centru
un Dobeles kā tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecības centru, tādējādi savstarpēji
nekonkurējot, bet attīstot plašu ražošanas nozaru klāstu reģiona ietvaros.
Aizkraukles novada kokapstrādes uzņēmumi jau ir atpazīstami visā Latvijas teritorijā.
Aizkraukles bijušā rajona teritorijā atrodas 32,85% no visām mežu teritorijām Zemgales
plānošanas reģionā. Aizkraukles un Jēkabpils bijušo rajonu teritorijas ir vienas no mežainākajām
Latvijā, kas arī nosaka to attīstību par valsts mēroga kokapstrādes rūpniecības centriem. Arī
dzelzceļa infrastruktūras esamība nodrošina lētākas koksnes transportēšanas izmaksas arī no
citām valstīm, galvenokārt no Baltkrievijas. Nelielais ģeogrāfiskais attālums nerada šķēršļus šo
rajonu sadarbībai kopīgā nozares attīstības plānošanā. Jēkabpilī atrodas Jēkabpils kokapstrādes
uzņēmējdarbības parks, turpretī Aizkrauklē atrodas kokapstrādes uzņēmums „AKZ” un
kokapstrādes uzņēmums „Jeld-Wen Latvia”, kas rada priekšnoteikumus nozares
uzņēmējdarbības attīstībai, turpretī Aizkrauklei ir iespēja kļūt par kokapstrādes nozares
profesionālās izglītības centru, sagatavojot profesionālu un kvalificētu darbaspēku, kas
nepieciešams uzņēmumiem. Šobrīd Zemgalē kokapstrādes programmās ir nodrošināta augsti
kvalificētu speciālistu sagatavošana, ko sniedz Latvijas Lauksaimniecības univestitāte īstenojot
1.un 2.līmeņa augstākās un profesionālās izglītības programmas šajā nozarē. Tomēr tā kā
kokapstrāde ir viena no vadošajām ražošanas nozarēm Zemgales reģionā, ir nepieciešama arī
zemāku līmeņu speciālistu sagatavošana šajā nozarē, gan nodrošinot uzņēmējus ar mazāk
kvalificētu darbaspēku, gan sniedzot iespēju audzēkņiem turpināt mācības nākamajos
profesionālās un akadēmiskās izglītības līmeņos.
Aizkraukles novads ir arī valsts nozīmes elektroenerģētikas rūpniecības centrs, jo tajā
atrodas Pļaviņu HES, kas ir lielākā hidroelektrostacija Latvijā, kas sniedz gandrīz neierobežotas
pieejamības iespējas elektroenerģijai novada teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē.

Tabula Nr.2: Aizkraukles novada esošā un vēlamā funkcionālās ietekmes zona.

Funkcionālā
ietekmes zona
Bijušā
Aizkraukles
rajona pašvaldības
(Koknese,
Jaunjelgava,
Skrīveri, Nereta,
Pļaviņas,
Vecumnieki)
Zemgales reģions

Valsts

Esošā (2013.gadā)
Darba migrācijas centrs.
Izglītības pakalpojumu, valsts
pārvaldes un finanšu iestāžu
pakalpojumu centrs. Privāto
pakalpojumu un ražošanas
centrs. Kvalitatīvu kultūras un
mākslas pasākumu un sporta
centrs.
Elektroenerģētikas un
kokapstrādes rūpniecības
centrs.

Vēlamā (2025.gadā)
Darba migrācijas centrs. Izglītības
pakalpojumu, valsts pārvaldes un
finanšu iestāžu pakalpojumu centrs.
Privāto pakalpojumu un ražošanas
centrs. Kvalitatīvu kultūras un mākslas
pasākumu un sporta centrs.

Biznesa attīstības centrs (biznesa
inkubators). Elektroenerģētikas,
kokapstrādes rūpniecības, bioloģiskās
lauksaimniecības un lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes centrs
(tehnoloģiskais parks). Kvalitatīvu
kultūras un mākslas pasākumu un sporta
centrs. Profesionālās izglītības centrs
kokapstrādē. Darījumu tūrisma centrs.
Elektroenerģētikas un
Biznesa attīstības centrs (biznesa
kokapstrādes rūpniecības centrs inkubators). Elektroenerģētikas,
kokapstrādes rūpniecības centrs.
Profesionālās izglītības centrs
kokapstrādē.
Attēls Nr.1: Aizkraukles funkcionālās ietekmes zona.

Rezultatīvais vai ietekmes rādītājs

Ielu ar apmierinošas un labas
kvalitātes segumu īpatsvars (%)
Teritorijas attīstības indekss
Investīciju apjoms (kopējais,
ieguldītas Aizkraukles novada
teritorijas uzņēmumos)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju skaits
Bezdarba līmenis %

Tabula Nr.3
Vidējā termiņā
sasniedzamais
indikators (2020.g.)

Atbilstība
stratēģiskajiem
mērķiem

Bāzes
gads

Bāzes
indikators

1. un 3.

2013.

90%

pieaugums

1., 2. un 3.

2011

0,609

saglabājas

2.

2013

1. un 2.
3.
1. un 2.

2012
2013
2013

|~16 000 000

3522237
9384
9,3%

Pieaugums

pieaugums
pieaugums
samazinās

ATBILSTĪBA AIZKRAUKLES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI
2013.-2025.GADAM
Stratēģisko mērķu sasniegšanai ir nepieciešams konkrēts pasākumu plāns, tādēļ
programmas ietvaros tika definētas trīs prioritātes, rīcības virzieni un rīcības, kuru īstenošana ir
būtiska novada stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Vīzija: Aizkraukles novads - izglītota, aktīva sabiedrība ar iedvesmu māca saviem
bērniem, kā īstenot mūsdienu sapņus, saglabājot senatnes pēdas.
Prioritātes stratēģisko mērķu sasniegšanai:
I Profesionāla un augsti kvalificēta darbaspēka un radošas pilsoniskās sabiedrības
attīstīšana
II Daudzpusīgas ekonomikas, kas vērsta uz ražošanas un pakalpojumu attīstību un
pievienotās vērtības palielināšanu, veicināšana, sekmējot gan pilsētvides, gan lauku izaugsmi.
III Dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot aktīvu un veselīgu dzīves veidu.
Prioritātes nav pretrunā ar kaimiņu ZPR un pašvaldībās izstrādātajām prioritātēm .
Aizkraukles novada
prioritātes
1.Profesionāla
un
augsti
kvalificēta
darbaspēka un
radošas
pilsoniskās
sabiedrības
attīstīšana
2.Daudzpusīgas

ES 2020 prioritātes
1.Gudra izaugsme:
uz zināšanām un
inovāciju balstītas
ekonomikas izveide;

2.Ilgtspējīga

NAP
prioritātes
1.Cilvēka
drošumspēja;

LIAS
prioritātes
1.Ieguldījumi
cilvēkkapitālā;
2.Paradiagram
mas maiņa
izglītībā;

2.Tautas

3.Inovatīva un

Zemgales plānošanas
reģiona prioritātes
1.Izglītots, radošs un
konkurētspējīgs
cilvēks,

ekonomikas, kas
vērsta
uz
ražošanas
un
pakalpojumu
attīstību
un
pievienotās
vērtības
palielināšanu,
veicināšana,
sekmējot
gan
pilsētvides, gan
lauku izaugsmi.

izaugsme: attīstīt
zaļu,
konkurētspējīgu
ekonomiku, kurā
resursi tiek efektīvi
izmantoti;

3.Dzīves
kvalitātes
uzlabošana,
veicinot aktīvu
un
veselīgu
dzīves veidu.

3.Iekļaujoša
3.Izaugsmi
izaugsme: attīstīt
atbilstošas
ekonomiku ar
teritorijas
augstu
nodarbinātības
līmeni, nodrošinot
sociālo un teritoriālo
kohēziju

Aizkraukles
Skrīveru novada
novada prioritātes prioritātes

saimniecības
izaugsme;

Kokneses novada
prioritātes

1.Profesionāla
un
augsti
kvalificēta
darbaspēka un
radošas
pilsoniskās
sabiedrības
attīstīšana.

1.Aktīvu un
informētu
iedzīvotāju
konkurētspēju
nodrošināšana
daudzpusīgas
personības
pilnveides iespējas;
2.Efektīva pārvalde
un ērti pieejami
kvalitatīvi
pašvaldības
pakalpojumi.

1.Moderna un
efektīva pārvalde
3.Izglītības,
kultūras un sporta
iespējām bagāta
vide.

2.Daudzpusīg
as
ekonomikas,

3.Uzņēmējdarbībai
labvēlīga politika
un kvalitatīva

2.Uzņēmējdarbībai
labvēlīga vide.

efektīva
ekonomika;

4.Daba kā
nākotnes
kapitāls;
5.Telpiskās
attīstības
perspektīva;
6. Inovatīva
pārvaldība un
sabiedrības
līdzdalība;
7.Kultūras
telpas attīstība

2.Zināšanu
ekonomikas attīstība,

3.Kvalitatīva dzīves
vide

Jaunjelgavas
novada
prioritātes
1. Pievilcīgu
dzīves
vides
standartu
nodrošināšana.

1.
Daudzpu
sīgas

kas vērsta uz
ražošanas un
pakalpojumu
attīstību
un
pievienotās
vērtības
palielināšanu,
veicināšana,
sekmējot gan
pilsētvides,
gan
lauku
izaugsmi.
3.Dzīves
kvalitātes
uzlabošana,
veicinot
aktīvu
un
veselīgu
dzīves veidu.

tehniskā
infrastruktūra;

4.Kvalitatīva un
droša dzīves vide
ar daudzveidīgu
pakalpojumu klāstu
un vidi saudzējošu
infrastruktūru

ekonomikas
veicināšana,
sekmējot
pilsētas
un
lauku
izaugsmi;

4.Droša, sakārtota
un veselīga vide

2.
Dzīves
kvalitātes
uzlabošana,
aktīva
un
veselīga dzīves
veida
popularizēšana
.

Rīcības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai turpmākajiem 7 gadiem
I

Prioritāte. Profesionāla un augsti kvalificēta darbaspēka un radošas pilsoniskās
sabiedrības attīstīšana
1.1. rīcības virziens. Kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšana visa
mūža garumā:
1.1.1. pilnveidot un regulāri atjaunot izglītības un pirmsskolas izglītības
iestāžu materiāltehnisko bāzi;
1.1.2. pilnveidot esošo izglītības programmu saturu;
1.1.3. atbalstīt jaunu izglītības programmu veidošanu;
1.1.4. ieviest jaunas profesionālās izglītības programmas, kas atbilst darba
tirgus pieprasījumam (subsīdijas, stipendijas);
1.1.5. atbalstīt speciālās apmācību programmas iedzīvotājiem ar īpašām
vajadzībām;
1.1.6. piesaistīt kvalificētu darbaspēku izglītības iestādēm;
1.1.7. veicināt bezdarbnieku un sociāli atstumto grupu pārkvalificēšanos un
integrēšanos darba tirgū;
1.1.8. veicināt strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu;
1.1.9. atbalstīt pētniecību un radošo darbību izglītības iestādēs;
1.1.10. regulāri atjaunot materiāli tehnisko bāzi bibliotēkās un informācijas
punktos;
1.1.11. veidot kvalitatīvu mūžizglītības sistēmu novadā;
1.2. rīcības virziens. Inovāciju kapacitātes attīstīšana:
1.2.1. veicināt iedzīvotāju apmācību IT pielietošanā;
1.2.2. atbalstīt pētniecību un radošo darbību izglītības iestādēs veicināt
Pieaugušo izglītības un inovāciju centra attīstību;

1.2.3. paplašināt bibliotēkas informācijas centra darbību, ieviešot e-pārvaldes
pakalpojumu sniegšanu, kā arī apmācot iedzīvotājus šādu pakalpojumu
izmantošanā;
1.3. rīcības virziens. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana sabiedrībai aktuālos
jautājumos:
1.3.1. izglītot nekustamo īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus vides
jautājumos un iesaistīt viņus to risināšanā;
1.3.2. veicināt sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības plānošanas dokumentu
apspriešanā;
1.3.3. veidot sociālās kampaņas (bukleti, pasākumi, semināri u.c.) par
sabiedrībai nozīmīgām tēmām (nodarbinātība, atkarība, veselība, vide
u.c.);
1.4. rīcības virziens. Sociālo tīklu veidošanās veicināšana:
1.4.1. atbalstīt dažādu interešu grupu aktivitātes;
1.4.2. veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.
II Prioritāte. Daudzpusīgas ekonomikas, kas vērsta uz ražošanas un pakalpojumu
attīstību un pievienotās vērtības palielināšanu, veicināšana, sekmējot gan
pilsētvides, gan lauku izaugsmi.
2.1. rīcības virziens. Uzņēmējdarbības un pakalpojumu pieejamības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un izveide:
2.1.1. optimizēt ielu tīklu;
2.1.2. izbūvēt un pilnveidot inženierkomunikācijas rūpnieciskajās zonās;
2.1.3. sakārtot uzņēmējdarbības attīstīšanai plānotās teritorijas, iekļaujot tās
pilsētvidē;
2.1.4. uzlabot inženiertehnisko infrastruktūru un ielas/ceļus novada teritorijā;
2.1.5. nodrošināt informācijas apriti par uzņēmējdarbības pilnveidošanas
iespējām un noieta tirgu;
2.1.6. izveidot datu bāzi par inženiertehniskās infrastruktūras pieejamības
iespējām;
2.2. rīcības virziens. Tūrisma nozares attīstīšana:
2.2.1. izveidot novadā tūrisma informācijas punktu;
2.2.2. saglabāt, sakopt un restaurēt dabas un kultūras pieminekļus;
2.2.3. tūrisma objektos uzstādīt vienotas norādes zīmes un informācijas
stendus;
2.2.4. sakārtot tūrisma objektu pievedceļus, takas, celiņus un peldvietas;
2.2.5. veicināt tūrisma objektu labiekārtošanu, sadarbojoties ar tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem;
2.2.6. veicināt ekotūrismu kā dabai draudzīgu lauku uzņēmējdarbības veidu;
2.2.7. attīstīt lauku tūrismu un amatniecību;
2.3. rīcības virziens. Sadarbības saišu veidošana un stiprināšana:
2.3.1. veicināt profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību;
2.3.2. apzināt potenciālos uzņēmēju sadarbības partnerus;
2.3.3. veicināt lauksaimnieku un LLU Skrīveru zinātnes centra sadarbību,
jaunu saimniekošanas metožu un tehnoloģiju ieviešanā;
2.3.4. publiskās un privātās partnerības pamatprincipu izmantošana
pašvaldības mērķu sasniegšanā.

2.4. rīcības virziens. Lauku attīstības veicināšana:
2.4.1. atbalstīt lauku uzņēmējdarbības dažādošanu un jaunu lauksaimniecības
uzņēmumu veidošanos;
2.4.2. izstrādāt atbalsta programmu finansējuma piesaistei nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijā;
2.4.3. popularizēt netradicionālās lauksaimniecības metodes – ārstniecības
augu un mazizplatītu dzīvnieku audzēšana, bioloģisko lauksaimniecību;
2.4.4. palīdzēt lauksaimniecības uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām
investīciju piesaistē lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai un pārstrādei;
2.4.5. atbalstīt konsultācijas lauku uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;
2.4.6. veicināt esošo zemes meliorācijas sistēmu kopšanu un jaunu ierīkošanu;
2.5. rīcības virziens. Aizkraukles novada tēla veidošana un atpazīstamības
veicināšana:
2.5.1. nodrošināt regulāru informācijas publicēšanu Zemgales attīstības
aģentūras portālā;
2.5.2. uzlabot un regulāri atjaunot Aizkraukles novada mājas lapu;
2.5.3. slēgt līgumus ar masu mēdijiem par informācijas izplatīšanu;
2.5.4. piedalīties izstādēs, prezentācijās, konkursos un citos masu pasākumos;
2.5.5. izgatavot un izplatīt suvenīrus, bukletus un brošūras, izmantot
lielformāta plakātus u.c. reklāmas līdzekļus;
2.5.6. izmantot kultūras, sporta, sociālos u.c. pasākumus novada tēla
veidošanā.
III Prioritāte. Dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot aktīvu un veselīgu dzīves
veidu.
3.1. rīcības virziens. Infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sekmēšana:
3.1.1. nodrošināt izglītības mūža garumā un pirmsskolas izglītības iestāžu
pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai;
3.1.2. veicināt publisko pakalpojumu pieejamību sociāli atstumtajām
sabiedrības grupām;
3.1.3. popularizēt kultūras un sporta pasākumus pašvaldībā, apmācot šo nozaru
speciālistus un izstrādājot mārketinga plānu;
3.1.4. pielāgot izglītības, kultūras un sporta iestādes personām ar kustību
traucējumiem;
3.1.5. pilnveidot bibliotēku informācijas resursus un to pieejamību;
3.1.6. attīstīt sporta un atpūtas infrastruktūru – sporta laukumu, rotaļu
laukumu, veloceliņu ierīkošana u.c.;
3.1.7. nodrošināt sabiedriskā transporta kustību atbilstoši iedzīvotāju
vajadzībām;
3.1.8. uzlabot satiksmes organizāciju un drošību;
3.1.9. nodrošināt pagastā tādas pašas informācijas un komunikācijas iespējas,
kādas pieejamas pilsētā;
3.2. rīcības virziens. Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana:
3.2.1. uzlabot primārās veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu kvalitāti;
3.2.2. atjaunot un pilnveidot veselības aprūpes iestāžu materiāli tehnisko bāzi;
3.2.3. palielināt sociālā dienesta pakalpojumu dažādību;
3.2.4. uzlabot materiāli tehnisko bāzi sociālajā aprūpē un rehabilitācijā;
3.2.5. palielināt pašvaldības īres dzīvokļu skaitu;
3.2.6. nodrošināt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus;

3.3. rīcības virziens. Ekoloģisko draudu un risku novēršana:
3.3.1. pastāvīgi veikt riska objektu ekoloģiskā riska izvērtējumu novada
teritorijā;
3.3.2. veicināt Daugavas krastu nostiprināšanu;
3.3.3. veikt uzraudzības un sanācijas pasākumus piesārņotajās teritorijās;
3.3.4. veikt kaitīgo izmešu kontroli ražošanas zonās;
3.3.5. izbūvēt atsevišķus kolektorus kanalizācijai un lietus ūdeņiem;
3.3.6. uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti pagastā, pieslēdzot to pilsētas
sistēmai;
3.4. rīcības virziens. Vides kvalitātes uzlabošana un apkārtējās vides sakopšana:
3.4.1. integrēt vides aizsardzības politiku visās nozarēs un dzīves sfērās;
3.4.2. veicināt vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu;
3.4.3. mazināt gaisa un ūdens piesārņojumu;
3.4.4. pilnveidot centralizēto notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūru;
3.4.5. pilnveidot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus;
3.4.6. īstenot energoefektivitātes pasākumus;
3.4.7. sakopt un pilnveidot vēsturisko kultūrainavu;
3.4.8. sakopt degradētās teritorijas;
3.4.9. atjaunot dzīvojamo māju fasādes;
3.4.10. veikt apzaļumošanu un zaļo teritoriju labiekārtošanu;
3.5. rīcības virziens. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana:
3.5.1. attīstīt centralizētu ūdenssaimniecības infrastruktūru;
3.5.2. uzlabot lokālās siltumapgādes sistēmas;
3.6. rīcības virziens. Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana:
3.6.1. sadarbojoties ar citām valsts iestādēm (VUGD, Policiju) veicināt
pasākumus par drošības tēmu mācību iestādēs (drošība uz ceļa, drošības
pasākumi interneta komunikācijā u.c.);
3.6.2. uzlabot apgaismojumu uz ielām, daudzdzīvokļu namu rajonos;
3.6.3. uzstādīt novērošanas kameras masu pulcēšanās vietās.

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PROCESS
2013.gada 13.decembrī, lēmuma Nr.300 (protokols Nr.14, 5.§.), Aizkraukles novada dome
pieņēma lēmumu par Aizkraukles novada attīstības programmas aktualizāciju.
Uzsākot Aizkraukles novada attīstības programmas aktualizācijas izstrādi tika veikta
novada Attīstības programmas 2008.-2013.gadam izvērtēšana, sākotnēji tika veikta esošās
situācijas analīze, nodrošinot pārskatu par Aizkraukles novada pašvaldības esošo attīstības
līmeni. Īpaši tika vērtēti investīciju plānā realizētie pasākumi un sasniegtie rezultāti. Laika
periodā no 2013.gada aprīļa līdz 2013.gada decembrim notika SVID analīzes darba grupu
sanāksmes. Darba grupas tika organizētas atbilstoši nozarēm – infrastruktūra, izglītība,
inženierkomunikācija un tūrisms. Darba grupās piedalījās katras nozares pārstāvji, palīdzot
definēt aktuālākās nozares problēmas un attīstības perspektīvas.
Aprīlī notika tūrisma darba grupas tikšanās un diskusija par Daugavas ielejas dabas parka
attīstības iespējām, kurā darba grupas dalībnieki analizēja trīs attīstības scenārijus – inerces, zaļo
un uzņēmējdarbības (skat. pielikumu Nr. 3).

Attēls Nr. 2: Tūrisma darba grupas diskusija Aizkraukles pagasta pārvaldē 2013.gada 16.aprīlī.

Maijā tika organizētas darba grupu diskusijas par izglītības iespējām un izglītības darba
attīstību Aizkraukles novadā. Tika izstrādāti vairāki risinājumi skolu darbības uzlabošanai un
kopējai sadarbībai. Darba grupās piedalījās pedagogi, vecāki un arī skolu audzēkņi (pielikums
Nr. 4.).

Attēls Nr.3: Izglītības iestāžu attīstības darba grupas diskusija 2013.gada maijā.

Arī decembrī tika turpināts jautājums par izglītības iestāžu darba optimizāciju, sakarā ar
problēmu – sākumskolas atrašanās rūpniecības teritorijā. Tika izveidota darba grupa pedagogu,
vecāku un deputātu sastāvā, kura izvērtēja vairākus modeļus šī jautājuma risināšanai. Decembrī
notika sanāksme - kopēja visu skolu vecākiem, pedagogiem un deputātiem par izstrādāto modeļu
risinājumiem (pielikums Nr. 6).
Maijā par turpmāko attīstību darba grupās diskutēja arī Aizkraukles novada pirmsskolas
izglītības iestāžu darbinieki un jaunieši par jauniešu darba attīstību (pielikums Nr.7).
Pēc lēmuma par sabiedrisko apspriešanu pieņemšanas, 2014.gada februārī tika veikta
iedzīvotāju anketēšana, lai noskaidrotu viņu viedokli par Aizkraukles novada integrētās attīstības
programmas 2013.–2020.gadam 1.redakciju. Daudzas anketas tika izdalītas izglītības iestādēs,
tādējādi apzinot arī jauniešu viedokli par Aizkraukles novada attīstības mērķiem un nākotnes
redzējumu.
2013.gada...., noslēdzoties oficiālajam sabiedriskās apspriešanas procesam, tika organizēts
attīstības programmas sabiedriskās apspriešanas pasākums Aizkraukles pilsētas kultūras namā,
sniedzot iespēju visiem iedzīvotājiem, kas to vēlējās, izteikt savu viedokli.
Uzsākot plānošanas darbu pie attīstības dokumentu izstrādes, vietējā pašvaldības
laikrakstā visa plānošanas perioda laikā tika publicēta informācija par plānošanas norises procesu
un iedzīvotāju līdzdalību tajā (Pielikums Nr.7.).
Sabiedriskās apspriešanas rezultātā iegūtie materiāli tika apkopoti un ņemti vērā veicot
papildinājumus programmā.

