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Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko 

reģionu identitāti, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Tai ir 

nelokāma pārliecība par Latviju kā Rietumu politiskās un militāri stratēģiskās 

sadarbības sistēmas sastāvdaļu. 

 

Mēs piedalāmies 2017. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās ar mērķi nostiprināt godīgu, 

atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās. Mēs iestājamies par 

attīstītiem reģioniem, kur pašvaldībām ir plašākas pilnvaras un uz vienotiem principiem 

balstīta piekļuve finanšu resursiem. Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem 

visā Latvijā caur kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo 

drošību. Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, jo regulāri tiekamies ar 

iedzīvotājiem, uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī sniedzam atbalstu jaunu ideju 

īstenošanai. 

 

Izglītība 

Kvalitatīva un mainīgajam darba tirgum atbilstoša izglītība Jēkabpils izaugsmei un 

attīstības veicināšanai:  

• Skolu infrastruktūras un mūsdienīgas mācību vides uzlabošana. 

• Atbalsts jaunu, darba tirgū pieprasītu izglītības programmu veidošanā (īpaši 

tehniskajās zinātnēs), darba vidē apgūta profesionālā izglītība, sadarbības 

nostiprināšana starp skolām un uzņēmējiem. 

• Sadarbības veicināšana starp izglītības iestādēm un pašvaldības ārvalstu 

sadraudzības pilsētu izglītības iestādēm un uzņēmējiem (pieredzes apmaiņa, prakses 

vietas).  

• Interešu izglītības un ārpusmācību pasākumu veicināšana un atbalsts.  

• Rast risinājumu nodrošināt pamatizglītību abos Daugavas krastos. 

 

Sociālā joma 

• Atbalstoša un saistoša vide, kas ieinteresētu jauniešus atgriezties pēc studijām 

Jēkabpilī. 

• Virzīties uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem (NVO, sociālā uzņēmējdarbība). 

• Sociālās integrācijas un rehabilitācijas projekti. 

• Audžuģimeņu, viesģimeņu un aizbildņu kustības attīstība. 

• Atbalsta dienesta izveide Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. 

• Sociālās mājas/minipansionāta izveide. 

• Specializētā transporta pakalpojuma nodrošināšana gulošiem cilvēkiem. 

  

Kultūra un pasākumi 

• Jauno kultūras darbinieku piesaistīšana, nodrošinot prakses iespējas, ļaujot tiem 

aktīvi iesaistīties un izpausties. 



• Atbalsts amatiermākslas kolektīvu dalībai pasākumos, koncertos un  festivālos 

Latvijā un ārvalstīs. 

• Jauno kultūras darbinieku piesaistīšana, nodrošinot prakses iespējas, ļaujot tiem 

aktīvi iesaistīties. 

• Atlaides ieejas biļešu maksai amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem uz 

profesionālo mākslinieku vieskoncertiem un izrādēm. 

 

Sports 

• Vieta, kur sportot un atpūsties visa ģimenei, vieta profesionālajam sportam – 

multifunkcionālā halle. 

• Infrastruktūras sakārtošana sportisko aktivitāšu nodrošināšanai plašam iedzīvotāju 

lokam. 

• Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu uzņemšana un organizēšana. 

• Mežaparka teritorijas pielāgošana sporta un aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējām: 

BMX trase, veloceliņi, distanču slēpošanas trase u.c. 

 

Uzņēmējdarbība 

• Pašvaldība kā spēcīgs uzņēmējdarbības atbalsta punkts. 

• Jēkabpils uzņēmēju vienota datu bāze ar pakalpojumiem, ko tie sniedz un ko 

iedzīvotāji varētu izmantot, esot pārliecināti, ka pērk vietējo produktu. 

• Degradēto industriālo teritoriju pielāgošana uzņēmējdarbībai. 

• Jauno speciālistu piesaiste sadarbībā ar darba devējiem. 

 

Pilsētvide un pilsētsaimniecība 

• Veselīga pilsētvide - dabas vērtību saglabāšana, degradētās vides atjaunošana un 

pilnveidošana. 

• Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, atpūtas infrastruktūras atjaunošana un 

izveide (parku, svēru, pastaigu vietu sakopšana un labiekārtošana). 

• Pilsētas ceļu infrastruktūras uzlabošana. 

• Satiksmes drošības uzlabošana, pilnveidojot gājēju - velobraucēju celiņus, un 

izveidojot jaunu gājēju - velobraucēju celiņu līdz Krustpils novada Zīlāniem. 

• Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas veicināšana. 

• Daugavas kā svarīga elementa integrācija pievilcīgas pilsētvides un aktīvās atpūtas 

veicināšanai, labā krasta aizsargdambja un piekrastes labiekārtošana. 

• Kārtības un drošības uzlabošana pilsētā, videonovērošanas nodrošināšana 

(izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, sporta atpūtas kompleksu teritorijās). 

• Atkritumu apsaimniekošanas koncepcijas maiņa, atkritumu šķirošanas veicināšana. 

• Trotuāru (arī privātmāju teritorijās) tīrīšana un uzturēšana jāuzņemas pašvaldībai. 

• Vides uzlabošana mikrorajonos – spēļu laukumu, sporta laukumu izveide. 

Iedzīvotāju iesaistīšana vides uzlabošanā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos. 


