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Ērberģe (08.09.2021.)

Tikšanās Mazzalves pamatskolā
Zemāk aprakstītie SVID ir informatīvi un balstīti uz konkrētā pasākuma dalībnieku pasākumā
pausto viedokli par vietu, no kuras tie nāk.

S (stiprās puses)

 Apkaimē ir Neretas vidusskola
 Lai arī ne visi ceļi ir asfaltēti, tie
tomēr tiek greiderēti
 Pieejamas sporta aktivitātes un
dažādu treniņu grupas
 Ir attīstīts privātais transports, tai
skaitā kopbraukšana
 Atsaucīgi kaimiņi
 Pensionāriem ir ko darīt – tiek
organizēti pasākumi, ekskursijas
 Ir pieejami dzīvokļi, lai arī sliktā
stāvoklī
 Uzņēmējiem pieejamas brīvās telpu
 Ir izstrādāti tūrisma maršruti
 Ir kultūras nami un saietu centri

I (iespējas)

 Atjaunot dzīvojamo fondu
 Kopā ar atsaucīgajiem kaimiņiem
rīkot pasākumus un talkas
 Piedāvāt telpas uzņēmējiem – tai
skaitā dzīvās koprades telpas
 Vairāk popularizēt tūrisma iespējas
teritorijā
 Novērtēt teritorijas aktīvos cilvēkus
 Sadarbības veidošana kopējam
labumam
 Izvirzīt pagastu pārstāvjus vajadzību
paušanai jaunajā novadā

V (vājās puses)

 Ir daudz sliktas kvalitātes ceļu
 Nav mazo skolu tuvāk dzīvesvietai
 Jauniešiem praktiski nav interešu
izglītības
 Reti kursē sabiedriskais transports
 Ne visi pensionāri ir iesaistīti
aktivitātēs
 Jaunajām ģimenēm nav kur dzīvot
 NVO netiek sasauktas kopā

D (draudi)

 Neziņa par nākotni
 Pagasta pārvalžu likvidēšana
 Aizkraukle var uzskatīt šo vietu par
tālu Leišmali
 Nepietiekama paaudžu maiņa
 Nepietiekama komunikācija
 Citas jaunā novada prioritātes
 Pašvaldību ierobežo likums

Sece (08.09.2021.)

Tikšanās Seces pagasta
Atpūtas kompleksā „Lapsu ciems“

Zemāk aprakstītie SVID ir informatīvi un balstīti uz konkrētā pasākuma dalībnieku pasākumā
pausto viedokli par vietu, no kuras tie nāk.

S (stiprās puses)

 Jauns, moderns mājturības kabinets
skolā
 Ir jauna kafejnīcā Jaunjelgavā
 Jaunais asfalts – Sēlijas Ceļš
 Ienāk jauni uzņēmēji
 Pensionāri ar stabiliem ienākumiem
 Daugava, kas apvieno novadus
 Mežs ar visām tās dabas veltēm
 Aktīva pašdarbība
 Sastādītas jaunas priedītes
 Apsaimniekotas tēvu sētas
 Visi zina, kas ir kaimiņi
 Visiem, kas grib, ir darbs

V (vājās puses)














I (iespējas)

 Veicināt informācijas apmaiņu
 Veicināt cilvēku uzņēmējspēju
 Piesaistīt jaunus iedzīvotājus, attīstot
nekustamā īpašuma tirgu
 Attīstīt sociālos tīklus ar info
apmaiņu
 Sēliskā attīstīšana

Nav skolas un ceļu
Īss veikala darba laiks
Ziemā netīrīti ceļi
Maza dzimstība
Sabiedrība noveco
Nav jaunu dzīvokļu
Ērces
Mežu izzāģēšana
Nepazīst jaunienācējus
Nav ģimenes ārstu
Tiek izskaloti Daugavas krasti
Trūkst labu darbinieku

D (draudi)







Nav zināms, pie kā griezties
Kaitina uzņēmējdarbība
Iedzīvotāju kūtrums
Finansējuma trūkums
Cilvēciskais faktors jaunajā novadā

Skrīveri (09.09.2021.)

Tikšanās Skrīveros
LLU Zemkopības institūtā

Zemāk aprakstītie SVID ir informatīvi un balstīti uz konkrētā pasākuma dalībnieku pasākumā
pausto viedokli par vietu, no kuras tie nāk.

S (stiprās puses)

Darbojas Zemkopības institūts
Ir augsts intelektuālais kapitāls
Daugava un tās krasts
Dendroloģiskais parks ar svešzemju
koku stādījumiem
 LAD finansējums
 Rīga-Daugavpils šoseja
 Rīgas tuvums





I (iespējas)

 Jauno speciālistu piesaiste
 Jaunu projektu izstrāde – jaunu
iespēju meklēšana
 Kopbraukšanas atjaunošana
 Elektroautomobiļu lādētāju
uzstādīšana
 Attīstīt sadarbību ar pašvaldību
 Zemnieku izglītošana
 Zinātnes sasniegumu popularizēšana
 Sadarbības veidošana ar luterāņu
draudzi
 Biedrības veidošana
 Skolu un Institūta sadarbība
 Atjaunot kempingu pie Daugavas
 Dendroloģiskā parka attīstīšana
 Patriotisma veicināšana
 Slēpošanas trases izveide
 Institūta telpu/ īpašumu
izmantošana sabiedrības vajadzībām

V (vājās puses)









Maza pašiniciatīva
Nesakārtota Daugavas piekraste
Nesakārtota baznīcas apkaime
Nav līderu
Priežu kalniņš izskatās pēc Getliņiem
Neasfaltēti ciema ceļi
Sabiedriskais transports – nesavieno
efektīvi ar citām novada vietām

D (draudi)

 Speciālistu aizvilināšana no
Skrīveriem
 Pašvaldība bez augsta intelektuālā
kapitāla
 Jautājumu politizēšana
 Slikti attīstīts elektroauto uzlādes
tīkls
 Sadarbības trūkums starp
institūcijām un pašvaldību

Aizkraukle (09.09.2021.)

Tikšanās Aizkrauklē “Krasta krogā”
Zemāk aprakstītie SVID ir informatīvi un balstīti uz konkrētā pasākuma dalībnieku pasākumā
pausto viedokli par vietu, no kuras tie nāk.

S (stiprās puses)

 Ģimenēm draudzīga vide
 Daugavas tuvums
 Attīstīta interešu izglītība un
amatierkolektīvi
 Tuvu Koknese (baseins, tūrisms) un
Rīga (dzelzceļš)
 Pilsēta kļūst aizvien sakoptāka
 Vissvarīgākais ir tuvu, t.sk. daba
 Garšīgs dzeramais ūdens
 Mūzikas skola
 Labi pasākumi
 Laba kapsētas apsaimniekošana

I (iespējas)

















Velo celiņu izveide
Novadam tagad ir robeža ar Lietuvu
Vieglāk konkurēt ar citiem novadiem
Sadarbības iespējas tūrismā
Lielāks budžets
Vairāk cilvēku – ekonomiskā
aktivitāte
Dalīties ar labajām praksēm
Sadarbība sportā, jauniešiem,
pensionāriem, biedrībām utt.
Uzņēmēju piesaiste
Viesnīcas izveide
Tradicionālu pasākumu rīkošana
Domes fasādes atjaunošana
Autoostas sakārtošana
Pagasta ceļu uz Daugavas ieleju
sakārtošana, arī velosipēdiem
Vairāk kultūras pasākumu: koncerti,
teātra izrāde, leļļu teātra izrādes

V (vājās puses)














Aktivitātes trūkums – vienaldzība
Orientējas tikai uz pilsētu
Lauku ceļu slikta kvalitāte
Sliktas kvalitātes dzīvojamais fonds
Lēna atgriezeniskā saite ar
pašvaldību
Nav zināms, kas par ko atbild
Nesakopta autoosta un tās teritorija
Speciālistu trūkums
Pašlepnuma trūkums
Nav garu pastaigu taku
Grūti biznesam
Nav brīvdabas estrādes, vietējās TV

D (draudi)

 Cilvēki turpina palikt kūtri un
vienaldzīgi
 Nacionālie “burbuļi”
 Neveidojas pašlepnums par novadu
un pilsētu
 Lielas kredītsaistības

 Dizaina domāšanas ieviešana
 Industriālā māksla pilsētvidē
 Piederības sajūtas veidošana

Irši (10.09.2021.)

Tikšanās Iršu pagastā
Zemāk aprakstītie SVID ir informatīvi un balstīti uz konkrētā pasākuma dalībnieku pasākumā
pausto viedokli par vietu, no kuras tie nāk.

S (stiprās puses)










Idejām bagāti cilvēki
Dzīves ziņas bagāti seniori
Aktīva biedrība Iršos
Novadam būs nauda lielākiem
projektiem
Daudz zemnieku
Var iepirkties internetā
Tīrs gaiss
Biedrība, kas rada darba vietas

I (iespējas)

 Mūžizglītība
 Degradēto vietu sakārtošana
 Pakalpojumu un preču pieejamības
attīstīšana caur digitālo vidi
 Uzņēmējdarbību ar augstāku
pievienoto vērtību attīstīšana
 Aktīvo cilvēku (tos, kas rosina
“vārīšanos”) atbalstīšana
 Sadarbības attīstīšana ar citām NVO
gan jaunajā novadā, gan citos
novados

V (vājās puses)











Slikts ceļš uz centriem
Vieglprātīgi cilvēki
Maza dzimstība, sabiedrība noveco
Daudz cauru jumtu
Nesakoptas mājas un sētas
Nav lielveikala
Nav bankomāta un pakomāta
Mazas algas
Nav skaidras vīzijas par nākotni

D (draudi)

 Neziņa
 Bailes kļūt nesadzirdētiem

Pļaviņas (10.09.2021.)

Tikšanās Pļaviņās
Pļaviņu novada muzejā
SVID analīzi nebija iespējams veikt sekojošu iemeslu dēļ:
 Lielākais sarunu laiks tika veltīts diskusijai par Iedzīvotāju padomēm un iespējamā
modeļa izstrādei;
 Lielu daļu diskusijas aizņēma destruktīva saruna par, dalībnieku prāt, “slikto”
reformu un savas pozīcijas paušana, balstoties uz tās “Latvijas atjaunošanu” kādai tai
bija jābūt līdz 1940. gadam, kā arī atsaukšanās uz Igaunijas labo praksi;
 Kopumā cilvēki jūtas nedroši par nākotni, īpaši tie, kas nāk ne no Pļaviņām;
 Satrauc, ka ievēlētie deputāti, iespējams nespēs, nepārstāvēs viņu apdzīvotās vietas
intereses;
 Pagastu cilvēki satraucas par to pakalpojumu un tās infrastruktūras saglabāšanu, kas
ir bijusi līdz šim, piemēram Odzienas skolas telpas;
 Uzskata, ka ir jāveido uzticības pilna attieksme vienam pret otru;
 Svarīgi veidot domubiedru grupas un izvirzīt līderi vai līderus savai pārstāvniecībai
jaunajā novadā.

