Valmieras pilsētas
attīstības programmas
2015.-2020.gadam

Rīcības plāns
2015.-2020.gadam

1

Stratēģiskais mērķis (SM) – PERSONĪBAS IZAUGSME
Rīcības virziens (S-1) – IZGLĪTĪBA - Pieejama konkurētspējīga un vispusīga visu līmeņu izglītība
Uzdevuma
Nr.
S-1-1

Uzdevums
Kvalitatīvas izglītības
satura nodrošināšana,
kompetences centru
attīstība
un
ekselences tīklojums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-1-1

Izglītības kvalitātes monitorings visās
izglītības pakāpēs, īpaši uzsverot zinātni,
tehnoloģijas,
inženierzinātnes
un
matemātiku (STEM)
Izglītības iestāžu labās prakses piemēru
popularizēšana un pārnese

VIP

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

VIP

2015-2020

PB, VB, ES, C

S-1-1-3

Izglītības iestāžu nodrošināšana ar
mūsdienu prasībām atbilstošu kvalificētu
atbalsta personālu, finansēto likmju skaita
palielinājums

VIP, IZM

2015-2020

PB, VB, ES, C

S-1-1-4

Pilnveidot
un
attīstīt
Pedagoģiskā
tālākizglītības
centra
un
reģionālā
metodiskā centra funkcijas

VIP, IZM

2015-2020

PB, VB, ES, C, IZM

S-1-1-2

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, VB, ES, C

Izveidota
un
darbojas
monitoringa sistēma
Notikušas ikgadējas
konferences,
pieredzes apmaiņas
vizītes
Pietiekošs atbalsta
personāla finansēto
likmju
skaits
atbilstoši
pieprasījumam
Pilnveidots
un
darbojas
Pedagoģiskais
tālākizglītības centrs
un
reģionālais
metodiskais centrs

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, IZM – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, KC – Valmieras Kultūras centrs, KM –
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, NĪAP – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, NVO – nevalstiskās organizācijas, Pašvaldība – Valmieras pilsētas pašvaldība, Pašv.policija –
Valmieras pilsētas pašvaldības policija, PB – Pašvaldības budžets, SLP–Sociālo lietu pārvalde, VB – valsts budžets, VBII – Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, ViA – Vidzemes Augstskola,
Vinda – Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, VIP – Valmieras Izglītības pārvalde, VM – Latvijas Republikas Veselības ministrija, VMV – Valmieras Mākslas vidusskola, VOC – sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Vidzemes Olimpiskais centrs, VT – Valmieras tehnikums, VS – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
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Uzdevuma
Nr.

S-1-2

Uzdevums

Daudzveidīgas
interešu
izglītības,
karjeras
izglītības,
mūžizglītības,
tālākizglītības
un
neformālās izglītības
nodrošināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-1-5

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, VM, IZM, VB, ES, C

VIP, Vinda, KC

2015-2020

VB, PB, C

VIP

2015-2020

VB, PB, ES, C

Ieviesta bezmaksas
peldēšanas
apmācība
pirmsskolas
(5-6
g.v. bērniem) un
sākumskolas
audzēkņiem
(1.3.klase)
Īstenota
slidotapmācības
programma
skolu
4.klašu audzēkņiem
Īstenots
projekts
‘Sporto visa klase”
Veloapmācības
nodrošināšana
Finansiāls
un
informatīvs atbalsts
dažādu
veidu
pasākumos
un
aktivitāšu
organizēšanā, kā arī
dalība tajos
Paplašinājies
interešu
izglītības
programmu klāsts
un
palielinājies
izglītojamo
skaits
interešu
izglītības
programmās

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Veselību un aktīvu dzīvesveidu veicinošu
pasākumu organizēšana

VIP, IZM,VOC,
VS, VM

S-1-2-1

Bērnu
un
jauniešu
audzināšanas stiprināšana

S-1-2-2

Attīstīt
tehniskās jaunrades,
vides
izglītības un radošo industriju interešu
izglītības programmas

patriotiskās
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Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-2-3

S-1-2-4

S-1-2-5

S-1-2-6

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

VB, PB, ES, C

Izstrādāta karjeras
izglītības koncepcija
un
izstrādāta
karjeras
izglītības
programma,
apmācīti pedagogi
karjeras konsultanti
un aprīkoti karjeras
konsultantu kabineti
Reģionāla karjeras
centra izveide
Notikušas nometnes

Izstrādāt karjeras izglītības koncepciju,
nodrošināt
karjeras
izglītības
programmas izstrādi un īstenošanu

VIP, uzņēmēji

Sadarbībā
ar
izglītības
iestādēm,
nevalstiskajām organizācijām un citām
organizācijām
organizēt
dažādas
nometnes vasaras periodā
Neformālās
izglītības
koncepcijas
izstrāde un īstenošana

VIP, NVO un
citas
organizācijas

2015-2020

PB, ES, C

VIP

2015-2020

PB, C

Uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu
organizēšana izglītības iestādēs

VIP, uzņēmēji,
VBII

2015–2020

VB, PB, ES, C
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Izstrādāta
un
ieviesta neformālās
izglītības koncepcija
Sadarbībā
ar
vietējiem
uzņēmējiem iegūtas
mūsdienu prasībām
atbilstošas
teorētiskās
un
praktiskās
zināšanas
uzņēmējdarbībā
Izglītības iestādēs
izveidoti
mācību
uzņēmumi

Uzdevuma
Nr.

S-1-3

S-1-4

Uzdevums

Izglītības
iestāžu
darbinieku
kompetences
un
izaugsmes
veicināšana

Mūsdienīga izglītības
iestāžu infrastruktūra,
kvalitatīvas izglītības
vides un materiāli
tehniskās
bāzes
nodrošināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-2-7

kultūrizglītības

VIP

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

S-1-3-1

Nodrošināt nepieciešamo pedagogu un
saimnieciski administratīvā personāla
profesionālās kompetences pilnveidi

VIP

2015-2020

PB, C, IZM, ES

S-1-3-2

Motivēšanas sistēmas izveide kvalificētu
jauno pedagogu piesaistei

Pašvaldība,
VIP

2015-2020

PB, C, ES

S-1-3-3

Profesionālās kompetences pilnveides
pasākumu organizēšana pedagogiem,
kas strādā ar talantīgiem bērniem
Atsevišķu izglītības iestāžu iekšpagalmu
un teritorijas labiekārtošana

VIP

2015-2020

PB, C, ES

NĪAP, VIP, ViA

2015-2020

PB, C, IZM, ES, ViA,
VB

S-1-4-1

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Bērnu
un
jauniešu
programmu stiprināšana
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Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

VB, PB, C

Izglītojamie
piedalījušies dažādu
veidu kultūrizglītības
konkursos
un
skatēs
Notikusi
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi
Izstrādāta
un
darbojas
motivēšanas
sistēma
Piesaistīti
jaunie
pedagogi
Notikuši semināri un
pieredzes apmaiņas
vizītes
Izveidoti un uzlaboti
rotaļu
laukumi,
pārbūvēti pievadceļi
un
celiņi,
autostāvietas,
saimniecības ēkas,
atjaunots teritorijas
nožogojums
un
apgaismojums,
veikta
teritoriju
apzaļumošana
Izveidots Vidzemes
Augstskolas
ekobūvju
celtniecības
laukums

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-4-2

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, C, IZM, ES

Ceļu
satiksmes
noteikumu apguves
metodikas izstrāde
un apguve izglītības
iestādēs
Uzstādītas
video
novērošanas
sistēmas,
trauksmes pogas,
ugunsdrošības un
balss
izziņošanas
sistēmas, uz ielām
uzstādīti ātrumvaļņi
Visas
izglītības
iestādes
nodrošinātas
ar
mūsdienu prasībām
atbilstošām IKT un
aprīkojumu
(mēbeles u.c.)
Pieejama
bezmaksas
bezvadu interneta
punktu
un
tīkla
izveidošana
un
pilnveidošana

Nodrošināt drošu vidi bērniem izglītības
iestādēs un to teritorijās

NĪAP, VIP,
Pašvaldība,
Pašv.policija

S-1-4-3

Inovatīva IKT risinājuma ieviešana
mācību procesā un mācību vides
ergonomiska
iekārtošana
izglītības
iestādēs

VIP,
Pašvaldība

2015-2020

PB, C, IZM, ES

S-1-4-4

Bezmaksas bezvadu interneta punktu un
tīkla izveidošana un pilnveidošana,
pieejamība izglītības iestādēs

VIP,
Pašvaldība

2015-2020

PB, C, IZM, ES
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Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-4-5

Sporta internāta un dienesta viesnīcas
pakalpojumu nodrošināšana Valmieras
vispārējo
izglītības
iestāžu
izglītojamajiem

NĪAP, VIP

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Izglītības
iestāžu
inženiertehnisko
komunikāciju stāvokļa novērtēšana un to
atjaunošana
Izglītības
iestāžu
infrastruktūras
modernizācija

NĪAP, VIP

2015-2020

PB, C, IZM, ES

NĪAP, VIP

2015-2020

PB, C, IZM, ES

S-1-4-8

Vides un informācijas pieejamības
pielāgošana izglītības iestādēs cilvēkiem
ar speciālām vajadzībām

VIP,
Pašvaldība,
NĪAP

2015-2020

PB, C, IZM, ES

S-1-4-9

Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras
izveide un atjaunošana

NĪAP, VIP

2015-2020

PB, C, IZM, ES

S-1-4-6

S-1-4-7

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
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Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, C, IZM, ES

Atjaunotas
ēkas
Ausekļa ielā 25B un
25C, Valmierā un
mūsdienu prasībām
atbilstošā
līmenī
uzturēta ēka Jāņa
Enkmaņa ielā 14,
Valmierā,
kas
nodrošina
sporta
internāta
un
dienesta viesnīcas
pakalpojumus
Valmieras vispārējo
izglītības
iestāžu
audzēkņiem
Atjaunotas
inženiertehniskās
komunikācijas
Modernizēta
izglītības
iestāžu
infrastruktūra
Pielāgota vides un
informācijas
pieejamība
izglītības iestādēs
cilvēkiem
ar
speciālām
vajadzībām
Izveidota
un
atjaunota atbilstoša
sporta infrastruktūra

Uzdevuma
Nr.

S-1-5

Uzdevums

Profesionālās
un
augstākās izglītības,
kompetences centru
un
zinātniskās
pētniecības attīstība,
izglītības sasaiste ar
darba
tirgus
vajadzībām
un
zināšanu pārnesi

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-4-10

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

NĪAP, VIP

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

PB, C, ES

ViA

2016-2017

ViA, ES

Visās iestādēs ir
veikti
energoefektivitātes
pasākumi
Izveidots Studentu
un jauniešu centrs
Izveidoti
un
darbojas
divi
profesionālās
izglītības
kompetences centri
Izstrādātas un tiek
īstenotas izglītības
programmas
atbilstoši
darba
tirgus prasībām
Izstrādātas,
ieviestas
un
pilnveidotas darba
vidē
balstītas
profesionālās
izglītības
programmas
Pilnveidota
Vidzemes
Augstskolas
Zināšanu
un
tehnoloģiju centra
darbība
Veicināta zināšanu
pārnese
Attīstīta pētniecība
un inovācijas

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Turpināt
īstenot
energoefektivitātes
pasākumus izglītības iestādēs

S-1-4-11

Studentu un jauniešu centra izveide

S-1-5-1

Profesionālās izglītības
centru izveide un attīstība

kompetences

VIP, VT, IZM,
VMV, KM

2015-2020

PB, C, IZM, KM, ES

S-1-5-2

Paplašināt augstākās un profesionālās
izglītības
programmu
piedāvājumu
atbilstoši darba tirgus prasībām

VT, VMV, ViA,
uzņēmēji, IZM,
KM

2015-2020

ViA, VT, IZM, KM, PB,
C

S-1-5-3

Sadarbībā ar darba devējiem un nozaru
uzņēmumiem, izstrādāt, ieviest un
pilnveidot
darba
vidē
balstītas
profesionālās izglītības programmas

VIP, VT, VMV,
ViA,
uzņēmumi,
IZM, KM

2015-2020

ES, ViA, VT, IZM, KM,
PB, C

S-1-5-4

Attīstīt Zināšanu un tehnoloģiju centra
darbību, veicinot zināšanu pārnesi

ViA

2015-2020

ViA, VB, ES, C

S-1-5-5

Attīstīt pētniecību un inovācijas, orientējot
to uz reģiona viedo specializāciju

ViA

2015-2020

ViA, VB, ES, C
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Uzdevuma
Nr.

S-1-6

S-1-7

Uzdevums

Talantīgo bērnu spēju
attīstīšana un izcilības
veicināšana

Izglītības
nodrošināšana
cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-5-6

Inženierzinātnēm atbilstošas augstākās
izglītības vides veicināšana
Sistēmas pilnveide talantīgo (izcilāko)
bērnu atbalstam/motivācijai

ViA, VIP, Vinda

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

VIP

2015-2020

PB, C

S-1-6-2

Mācību
priekšmetu
nometņu
organizēšana talantīgiem bērniem

VIP

2015-2020

PB, C

S-1-6-3

Talantīgo bērnu skolas izveide sadarbībā
ar uzņēmējiem (mecenātisms)
Izveidot un attīstīt profesionālās izglītības
programmas cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām

VIP

2015-2020

PB, C

VIP, VT

2015-2020

PB, ES, IZM, C

VIP, SLP

2015-2020

PB, ES, IZM, C

VIP

2015-2020

PB, ES, IZM, C

VIP

2015-2020

PB, ES, IZM, C

S-1-6-1

S-1-7-1

S-1-7-2

S-1-7-3

S-1-7-4

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

Speciālo pedagogu un pedagogu palīgu
nodrošinājums
vispārējās
izglītības
iestādēs, kas īsteno speciālās izglītības
programmas
Izglītības iestāžu administrācijas un
atbalsta personāla profesionālā pilnveide,
lai
izglītojamie
ar
dažāda
veida
speciālajām
vajadzībām
saņemtu
nepieciešamos atbalsta pasākumus
Pilnveidot speciālās izglītības programmu
pēctecību skolās visās izglītības pakāpēs
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Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

ViA, PB, VB, ES, C

Palielinās studentu
skaits
Pilnveidota sistēma
darbam
ar
talantīgiem bērniem
Notikušas mācību
priekšmetu
nometnes noteiktā
vecuma grupā
Izveidota talantīgo
bērnu skola
Izveidotas
un
attīstītas
profesionālās
izglītības
programmas
cilvēkiem
ar
speciālām
vajadzībām
Nodrošināti
speciālie pedagogi
vispārējās izglītības
iestādēs
Notikuši
ikgadēji
semināri izglītības
iestāžu
administrācijai
un
atbalsta personālam
Speciālās izglītības
programmas
pieejamas
visās
izglītības pakāpēs

Uzdevuma
Nr.
S-1-8

Uzdevums
Starptautiskās
sadarbības
veicināšana izglītībā,
zinātnē un pētniecībā

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-1-8-1

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Atbalsts
izglītojamo
un
pedagogu
starptautiskās apmaiņas programmu
īstenošanai
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VIP

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi un
avoti*
PB, ES, IZM, C

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji
Notikušas
starptautiskās
apmaiņas
programmas

Rīcības virziens (S-2) – KULTŪRVIDE - Iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte un radošums, kultūras piedāvājumu daudzveidība, kultūras vērtību saglabāšana un
attīstīšana
Uzdevuma
Nr.
S-2-1

Uzdevums
Daudzveidīgs
augstvērtīgs
pakalpojumu
piedāvājums
attīstīšana

un
kultūras

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-2-1-1

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB

2015-2020

PB, VB

Tradicionālu pilsētas kultūras pasākumu
organizēšana
Kvalitatīvu kultūras piedāvājumu attīstīšana
kultūras
iestādēs
dažādām
mērķa
auditorijām

Kultūras
iestādes
Kultūras
iestādes

S-2-1-3

Profesionālās
mūzikas
un
mākslas
pasākumu, koncertu, izstāžu organizēšana
un atbalstīšana

Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB,
uzņēmēji

S-2-1-4

Jaunradītu, inovatīvu kultūras un mākslas
pasākumu, starptautiskas un nacionālas
nozīmes kultūras un mākslas pasākumu
organizēšana un attīstīšana

Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB,
ES, C

S-2-1-5

Kultūras un kultūrizglītības iestāžu darbības
un attīstības atbalstīšana

Pašvaldība,
Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB,
ES, C

S-2-1-2
un

Pasākums, aktivitāte

tā

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Noorganizēti kultūras pasākumi
Noorganizēti
un
atbalstīti
tematiski
pasākumi,
programmas
un
muzeja
pedagoģiskās programmas
Noorganizēti
un
atbalstīti
profesionālās
mūzikas
un
mākslas pasākumi, koncerti
Noorganizētas
profesionālās
mākslas izstādes
Atbalsts
jauniestudējumiem
Valmieras Drāmas teātrī
Noorganizēti
un
atbalstīti
starptautiskas nozīmes kultūras
pasākumi
Noorganizēts
un
atbalstīts
jaunradīts kultūras pasākums
Noorganizēti
un
atbalstīti
starptautiski vai nacionālas
mākslas pasākumi
Nodrošināts
finansiāls,
informatīvs un cita veida
atbalsts Valmierā esošajām
kultūras
un
kultūrizglītības
iestādēm

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: Bibliotēka – Valmieras bibliotēka, Būvvalde – Valmieras pilsētas būvvalde, C – cits finansējums, EK – Eiropas Komisija, ES – Eiropas Savienības finansējums,
KISC – Kultūras informācijas sistēmu centrs, LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka, Muzejs – Valmieras muzejs, NĪAP – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, Pašvaldība – Valmieras
pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības budžets, VB – valsts budžets, VDT – Valmieras Drāmas teātris, ViA – Vidzemes Augstskola, VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra, VMV – Valmieras
Mākslas vidusskola
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Uzdevuma
Nr.

S-2-2

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-2-1-6

Uzdevums

Materiālā
nemateriālā
mantojuma
saglabāšana
attīstīšana

un
kultūras

S-2-2-1

un

S-2-2-2

S-2-2-3

S-2-3

Radošo industriju un
laikmetīgās
mākslas
piedāvājumu attīstīšana

Pasākums, aktivitāte
Pilsētas kultūras pasākumu popularizēšana

Atbalsts tautas mākslas kolektīvu darbībai,
attīstībai un jaunu kolektīvu veidošanai,
pieejamības veicināšana
Ikgadēju un jaunu pasākumu organizēšana
un atbalstīšana, sekmējot ar nemateriālā
kultūras mantojuma izpausmēm saistīto
kopienu
iesaisti
nemateriālā
kultūras
mantojuma saglabāšanā
Ar materiālā un nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšanu
saistītās
infrastruktūras attīstība

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB, ES

Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB

Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB

Pašvaldība,
Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB, ES

Atbildīgais
2
izpildītājs*
Pašvaldība,
Kultūras
iestādes

S-2-2-4

Materiālā
un
nemateriālā
kultūras
mantojuma
zinātniskā
pētniecība
un
rezultātu popularizēšana

Muzejs

2015-2020

PB, VB, ES

S-2-3-1

Radošo industriju un laikmetīgās mākslas
centra izveide uz Valmieras Mākslas
vidusskolas un Valmieras biznesa un
inovāciju inkubatora bāzes

Pašvaldība

2015-2020

PB, VB, ES
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izveidota Valmieras Kultūras
centra mājaslapa
Izveidota un ieviesta lojalitātes
programma
Atbalstīta
tautas
mākslas
kolektīvu darbība
Nodibināti jauni kolektīvi
Noorganizēti pasākumi

Valmieras
pilsdrupu
un
viduslaiku
nocietinājumu
konservācija
Senpilsētas
kultūrvides
integrācija muzeja un tūrisma
infrastruktūrā
Izveidota Amatu māja
Atjaunotas
un
pieejamas
kultūras norišu vietas
Veikti arheoloģiskie izrakumi
Valmieras Livonijas ordeņa pils
teritorijā
Restaurēti
arheoloģiskie
materiāli
Izdotas grāmatas
Muzeja krājumu un ekspozīciju
digitalizācija
Izveidots Radošo industriju
centrs

Uzdevuma
Nr.

S-2-4

S-2-5

Uzdevums

Kultūras un mākslas
jomas
speciālistu
kompetences
un
izaugsmes veicināšana

Valmieras kā kultūras
centra stiprināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-2-3-2

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB, ES

2015-2020

PB, VB

Izveidota programma

2015-2020

PB, VB

Pašvaldība

2015-2020

PB

Kultūras
iestādes,
VDT

2015-2020

PB, VB, ES

Noorganizētas
apmācību
programmas
un/vai
meistarklases
Nodrošināts
tālākizglītības
apmācības
kurss
kultūras
darbiniekiem
Noorganizēta un atbalstīta
apmācību
programma
kultūrvēstures
un
novadpētniecības speciālistiem
Nodrošināts atbalsts jaunajiem
talantiem
skatuves
māksliniekiem no Valmieras
Noorganizēti reģionālas un/vai
valsts nozīmes pasākumi
Noorganizēti ar teātra mākslu
saistīti pasākumi
Izveidota
kultūrpārvaldības
sistēma, Valmieras Kultūras
padome
Izstrādāta Valmieras pilsētas
Kultūras stratēģija
Izstrādāts un īstenots kopīgs
mārketinga plāns
Pasākumu
iekļaušana
informatīvā
izdevumā
starptautiskajai auditorijai

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Radošo industriju atbalsta sistēmas izveide

Kultūras
iestādes
Kultūras
iestādes,
ViA,
VMV
Kultūras
iestādes

S-2-3-3

Sadarbības
tīklojuma
izveide
radošo
industriju izglītības programmu un projektu
attīstībai

S-2-4-1

Kultūras darbinieku izaugsmes veicināšana

S-2-4-2

Jauno
talantu
mākslinieku)

S-2-5-1

Valmieras kā teātra un pasākumu pilsētas
atpazīstamības veidošana un stiprināšana

S-2-5-2

Pilsētas kultūrpārvaldības sistēmas izveide

Pašvaldība

2015-2020

PB

S-2-5-3

Vienoti mārketinga pasākumi
piedāvājuma popularizēšanai

Pašvaldība

2015-2020

PB, VB, ES

(Valmieras

skatuves

13

kultūras

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Noorganizēti atbalsta pasākumi

Uzdevuma
Nr.
S-2-6

S-2-7

Uzdevums
Starptautiskās
sadarbības veicināšana
kultūras projektu un
aktivitāšu īstenošanai

Kultūras iestāžu un
pasākumu norises vietu
infrastruktūras
attīstīšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-2-6-1

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, ES, C

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Kultūras
un
mākslas
sadraudzības
programmas ar Valmieras sadraudzības
pilsētām ārzemēs
Starptautisku kultūras un mākslas projektu
izstrāde un īstenošana

Kultūras
iestādes
Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, ES

S-2-6-3

Dalība
nacionālās
un
starptautiskās
profesionālās organizācijās un tīklojumos

Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, ES

S-2-7-1

Kultūras iestāžu infrastruktūras pārbūve
(t.sk. jaunas kamerzāles izbūve tautas un
profesionālās
mākslas
aktivitātēm,
energoefektivitātes paaugstināšana visās
kultūras iestādēs)

Kultūras
iestādes,
Pašvaldība,
NĪAP

2015-2020

PB, VB, ES

S-2-7-2

Kultūras iestāžu pielāgošana cilvēkiem ar
speciālām vajadzībām

2015-2020

PB, VB, ES

S-2-7-3

Valmieras brīvdabas pasākumu norises
vietu
pārbūve
un
to
apkārtnes
labiekārtošana

2015-2020

PB, VB, ES

Pārbūvētas
un
izveidotas
brīvdabas pasākumu norises
vietas un to apkārtne

S-2-7-4

Kultūras un kultūrizglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana, informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju
izmantošana
kultūras
piedāvājuma
veidošanā
un
attīstīšanā

Kultūras
iestādes,
Pašvaldība,
NĪAP
Kultūras
iestādes,
Pašvaldība,
NĪAP
Kultūras
iestādes

2015-2020

PB, VB, ES

Uzlabota materiāli tehniskā
bāze
Valmieras
kultūras
iestādēm
Valmieras kultūras iestāžu
digitalizācija
Modernizētas
Valmieras
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
un pabeigta digitālā ekspozīcija

S-2-6-2
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Īstenoti sadarbības projekti un
aktivitātes
Iesniegti
(apstiprināšanas
gadījumā – īstenoti) projektu
pieteikumi
Pilnveidota kultūras darbinieku
kvalifikācija,
popularizēts
Valmieras
tēls
Eiropas
Savienībā un pasaulē
Atjaunotas
un
pieejamas
kultūras norišu vietas
Valmieras
Drāmas
teātra
atjaunošana
Pārbūvēts Valmieras Kultūras
centrs
Nodrošināta kultūras iestāžu
pieejamība

Uzdevuma
Nr.
S-2-8

Uzdevums
Modernu
un
ērtu
bibliotēku pakalpojumu
nodrošinājums
iedzīvotājiem

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-2-8-1

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB, ES

pieejamības

Bibliotēka

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

S-2-8-2

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība, dalība
mūžizglītības
procesā
un
kopienas
veidošanā,
informācijas
nodrošināšana
sabiedrībai par Eiropas Savienību, jaunu
pakalpojumu ieviešana un lasītāju skaita
palielināšana

Bibliotēka

2015-2020

PB, VB, ES

S-2-8-3

Valmieras
bibliotēkas
infrastruktūras
attīstība, telpu paplašināšana

ViA,
Bibliotēka

2015-2020

ViA, PB,
VB, ES

Pasākums, aktivitāte
Bibliotēkas
pakalpojumu
paplašināšana
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Atbildīgais
2
izpildītājs*

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Pieejami Valmieras bibliotēkas
pakalpojumi
pilsētas
mikrorajonos
Tiek izmantotas inovatīvas
tehnoloģijas
Nodrošināts atbalsts vispārējai,
akadēmiskai
izglītībai
un
mūžizglītībai
Lasīšanas
veicināšana
programmas (t.sk. izmantojot
informācijas
tehnoloģijas),
informācijpratības programmas
un radošās aktivitātes
Novadpētniecības datu bāzes
uzturēšana, attīstība
Kultūrvides, literatūras, mediju
lietotprasmes pasākumi
Dalība sadarbības projektos,
pakalpojumi
īpašām
mērķgrupām
Veikta
pārbūve,
uzlabota
ventilācija, ierīkoti verami logi,
ierīkotas mobilās sistēmas
grāmatu
krātuvē,
izbūvēta
terase uz Gaujas pusi

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-2-8-4

S-2-8-5

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Bibliotēkas metodisko un konsultatīvo
pakalpojumu pilnveide un Mācību centra
attīstība

Bibliotēka
KISC

Bibliotēkas krājuma attīstība

Bibliotēka,
ViA
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Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB,ES

2015-2020

PB, VB,
ES, C, ViA

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Regulāri atjaunota Mācību
centra infrastruktūra, mācību
programmas un pakalpojumi
Organizēti
tālākizglītības
pasākumi
Burtnieku,
Beverīnas,
Kocēnu,
Mazsalacas,
Rūjienas,
Naukšēnu
novadu
un
Vidzemes reģiona bibliotēku
u.c.
kultūras
iestāžu
un
pašvaldību darbiniekiem
Bibliotēkas
esošā
krājuma
(grāmatu, periodisko izdevumu,
DVD kolekcijas) pilnveide
Abonēto datu bāzu skaita
palielinājums
Jauno informācijas nesēju - egrāmatu kolekcijas izveide

Rīcības virziens (S-3) – VESELĪGS DZĪVESVEIDS, AKTĪVĀ ATPŪTA UN SPORTS - Veselīgs dzīvesveids, tautas un profesionālā sporta un aktīvās atpūtas
attīstība
Uzdevuma
Nr.
S-3-1

Uzdevums
Tautas sporta attīstība,
veselīga
un
aktīva
dzīvesveida
(t.sk.
rekreācija)
popularizēšana
iedzīvotāju vidū

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-3-1-1

Atbalsta sistēma
biedrībām
to
nodrošināšanai

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB

Pašvaldība,
VOC, VBSS,
sporta
organizācijas
Pašvaldība,
VOC, VBSS,
VIP, sporta
organizācijas

2015-2020

PB, VB, ES

2015-2020

PB, VB, ES

Atbildīgais
3
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
sporta organizācijām un
attīstībai
un
darbības

Pašvaldība,
KC, VOC

S-3-1-2

Daudzveidīgu sporta (veselīga dzīvesveida, masu
sporta, tautas sporta u.c.) pasākumu pieejamības
nodrošināšana iedzīvotājiem

S-3-1-3

Iedzīvotāju, t.sk. bērnu un jauniešu, līdzdalības
sportā sekmēšana

S-3-1-4

Veselīga dzīvesveida un pilsētas sporta iespēju
popularizēšana

Pašvaldība,
VOC

2015-2020

PB, VB

S-3-1-5

Veicināt
skolu
pieejamību

Pašvaldība,
VIP

2015-2020

PB, VB, ES

sporta

laukumu

publisku

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji*
Finansiāls un cita
veida atbalsts sporta
biedrībām
un
organizācijām
Noorganizēti sporta
pasākumi

Sporta
nometņu
organizēšana
bērniem
un
jauniešiem
VBSS
darbības
nodrošināšana
Jaunu
sporta
programmu
veidošana VBSS
Informatīva bukleta
sagatavošana
par
sporta un aktīvās
atpūtas iespējām
Pieaug iedzīvotāju
aktīvā dzīvesveida
īstenotāju skaits

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, KC – Valmieras Kultūras centrs, NĪAP – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, Pašvaldība
– Valmieras pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības budžets, VB – valsts budžets, VBSS – Valmieras Bērnu sporta skola, VIP – Valmieras Izglītības pārvalde, VOC – sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Vidzemes Olimpiskais centrs, VS – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”
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Uzdevuma
Nr.

S-3-2

S-3-3

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-3-1-6

Uzdevums

Profesionālā
attīstība

sporta

Valmieras
kā
starptautisku, nacionālu
un
reģionālu
sporta
pasākumu
centra
attīstība

Atbildīgais
3
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

Finanšu
resursi un
avoti*
PB

sporta

Pašvaldība,
VS, VOC

Pašvaldība,
VOC, valsts

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-2-2

Atbalstīt nacionālās nozīmes sporta bāzes
darbību Valmierā, nodrošinot bāzi profesionālo
sporta komandu un individuālo sportistu
treniņiem, sacensībām
Atbalsts augstas klases sportistiem un komandām

Pašvaldība,
VOC

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-2-3

Sporta internāta izveide

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-2-4

Augstas klases sportistu
piesaiste un organizēšana

Pašvaldība,
NĪAP, VOC
VOC

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-3-1

Tradicionālo un jaunu starptautisku, nacionālas
un reģionālas nozīmes sporta pasākumu
organizēšana dažādām mērķa grupām

VOC, VBSS,
sporta
organizācijas

2015-2020

PB, VB

S-3-3-2

Pilsētas sporta iespēju popularizēšana dažādām
mērķauditorijām

Pašvaldība,
VOC

2015-2020

PB

S-3-3-3

Starptautiskām
un
nacionālas
nozīmes
sacensībām atbilstošas sporta infrastruktūras
nodrošinājums

VOC, NĪAP,
Pašvaldība

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-2-1

Iedzīvotāju informēšana par tautas
iespējām un aktīvā dzīvesveida nozīmi

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

sporta
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nometņu

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji*
Pieaug iedzīvotāju
aktivitāte (dalībnieku
skaits pasākumos,
informatīvā materiāla
pieejamība u.c.)
Atbalstīta nacionālas
nozīmes
sporta
bāzes darbība
Atbalsts
augstas
klases sportistiem un
sporta komandai
Izveidots
sporta
internāts
Piesaistītas
un
organizētas sporta
nometnes
Noorganizēti
starptautiskas,
nacionālas
un
reģionālas nozīmes
sporta pasākumi
Izstrādāts
un
īstenots
kopīgs
mārketinga plāns
Nodrošināta
nepieciešamā sporta
infrastruktūra
Uzbūvēti
sporta
objekti
Pārbūvēts J.Daliņa
stadions

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

S-3-4

Sporta
un
aktīvās
atpūtas
aktivitāšu
paplašināšana
un
integrēšana
izglītības
programmās

S-3-5

Sporta
un
aktīvās
atpūtas
infrastruktūras
nodrošināšana
un
pilnveide visām vecuma
grupām

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-3-4-1

Atbildīgais
3
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Atbalsts interešu izglītības
ievirzes sporta programmām

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB, ES

profesionālās

Pašvaldība,
VBSS

S-3-5-1

Esošo sporta objektu atjaunošana, labiekārtošana
un pārbūve

Pašvaldība,
NĪAP, VIP

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-5-2

Sadarbības tīklojuma, starpinstitucionālās
starpnozaru sadarbības veidošana

un

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

S-3-5-3

Brīvi
pieejamas
aktīvās
atpūtas
sporta
infrastruktūras atjaunošana un attīstība, dabas
teritoriju potenciāla izmantošana aktīvās atpūtas
veicināšanai

Pašvaldība,
NĪAP, VOC,
VIP

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-5-4

Sporta objektu materiāltehniskās bāzes attīstība

Pašvaldība,
VOC, VIP

2015-2020

PB, VB, ES

S-3-5-5

Nacionālās
Valmierā

VOC

2015-2020

PB, VB, ES

nozīmes

un

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

sporta

bāzes
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attīstība

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji*
Finansiāls un cita
veida
atbalsts
interešu
izglītības
sporta programmu
un
profesionālās
ievirzes
sporta
izglītības programmu
darbībai
Atjaunota,
labiekārtota
un
pārbūvēta sporta un
aktīvās
atpūtas
infrastruktūra
Izveidots
efektīvs
sadarbības tīklojums
un sadarbība sporta
jomā
Atjaunota un no
jauna izveidota brīvi
pieejamas
aktīvās
atpūtas
infrastruktūra
Iegādāts
nepieciešamais
sporta aprīkojums
Attīstīta
nacionālā
sporta
bāze
Valmierā

Rīcības virziens (S-4) – VIDES APZIŅA - Vides apziņas veicināšana
Uzdevuma
Nr.
S-4-1

S-4-2

Uzdevums
Sabiedrības
informēšana,
izglītošana
un
izpratnes
veidošana
par vides jautājumiem
un videi draudzīgu
dzīvesveidu

Sabiedrības līdzdalība
vides pārvaldībā un

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-4-1-1

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
4
izpildītājs*

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi
un avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, ES, C

Paaugstinājusies
iedzīvotāju
informētība,
izpratne
un
zināšanas (aptauja
u.c.)
Palielinājusies vides
izglītības un vides
interešu
izglītības
popularitāte,
izglītības iespējas
(tematisko pulciņu
skaits,
dalība
konkursos
un
projektos, ekoskolu
programmā u.c.)
Izveidots
efektīvs
sadarbības
tīklojums
un
sadarbība
vides
jomā
(kopīgi
projekti, regulāras
tikšanās u.c.)
Vienu reizi 2 gados
veikta aptauja
Palielinās aktivitāšu
un dalībnieku skaits

Nodrošināta pieejama, saprotama un
aktuāla
informācija
vides
apziņas
veidošanai

Pašvaldība, VIP,
ZAAO, VŪ

S-4-1-2

Veicināt vides izglītības, vides interešu
izglītības popularitāti un izglītības iespējas
visu līmeņu izglītības iestādēs

Pašvaldība, VIP,
ZAAO, VŪ

2015-2020

PB, ES, C

S-4-1-3

Sadarbības tīklojuma, starpinstitucionālās
un starpnozaru sadarbības veidošana

Pašvaldība, VIP,
ZAAO, VŪ

2015-2020

PB, ES, C

S-4-1-4

Vides apziņas pētījumu veikšana un
regulārs monitorings
Uz sabiedrību vērstu vides interešu grupu
iniciatīvu veicināšana

Pašvaldība, VIP

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība, ZAAO,
VŪ

2015-2020

PB, ES, C

S-4-2-1

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, DAP – Dabas aizsardzības pārvalde, ES – Eiropas Savienības finansējums, Pašvaldība – Valmieras pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības
budžets, VB – valsts budžets, ViA – Vidzemes Augstskola, VIP – Valmieras Izglītības pārvalde, VŪ - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras ūdens”, ZAAO – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ZAAO”
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Uzdevuma
Nr.

Uzdevums
videi
draudzīgas
rīcības veicināšana

S-4-3

Multifunkcionāla vides
un zinātnes centra
izveidošana
un
infrastruktūras attīstība

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-4-2-2

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi
un avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, ES, C

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība, DAP

2015-2020

PB, ES, C

Noorganizēti vides
pasākumi
Veicināta ilgtspējīga
uzņēmējdarbība un
vides
aktivitātes
uzņēmumos
Palielinājusies
sabiedrības,
publiskā
un
nevalstiskā sektora
līdzdalība,
uzlabojas
vides
kvalitāte (pasākumi,
aktivitātes, projekti,
informatīvi izdevumi
u.c.)
Palielinās
bioloģiskā
daudzveidība
pilsētā
Izstrādāta
vides
politika
Dalība
starptautiskos vides
projektos
Izstrādāta
koncepcija, tehniski
ekonomiskais
pamatojums,
tehniskais projekts

Atbildīgais
4
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Daudzveidīgu vides pasākumu rīkošana
uzņēmējdarbības

Pašvaldība,
kapitālsabiedrības
Pašvaldība,
uzņēmēji

S-4-2-3

Videi
draudzīgas
veicināšana

S-4-2-4

Sabiedrības, publiskā un nevalstiskā
sektora līdzdalības nodrošināšana vides
pārvaldībā, vides jautājumu risināšanā

S-4-2-5

Dabas teritoriju izpēte un
daudzveidības veicināšana

S-4-2-6

Pašvaldības kompetences celšana vides
pārvaldībā un vides politikas izstrāde

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

S-4-3-1

Multifunkcionāla vides un zinātnes centra
koncepcijas un tehniskā projekta izstrāde

Pašvaldība, ZAAO,
VŪ

2015-2020

PB, VB, ES,
kapitālsabiedrības

bioloģiskās
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Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-4-3-2

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
4
izpildītājs*

Interaktīva un inovatīva Multifunkcionālā
vides un zinātnes centra satura izstrāde

Pašvaldība, ZAAO,
VŪ

S-4-3-3

Sadarbības tīklojuma izveide ar zinātnes
un vides centriem pasaulē

Pašvaldība, ZAAO,
VŪ

2015-2020

PB, VB, ES,
kapitālsabiedrības

S-4-3-4

Pētniecības veicināšana vides jomā

Pašvaldība, ViA,
DAP

2015-2020

PB, VB, ES, C
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Finanšu resursi
un avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, VB, ES,
kapitālsabiedrības

Izstrādāts
centra
saturs, tā pilnveides
iespējas
un
ekonomiskais
pamatojums
Izveidots
sadarbības
tīklojums
Izstrādāti pētījumi
vides jomā

Rīcības virziens (S-5) – SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE - Sabiedrības iniciatīvu, līdzdalības un iekļaušanas veicināšana
Uzdevuma
Nr.
S-5-1

S-5-2

Uzdevums
Nevalstisko
organizāciju
lomas
stiprināšana,
iedzīvotāju
sabiedriskās
aktivitātes veicināšana

Dažādu sabiedrības
grupu
iekļaušana,
sociāli vienotas un
patriotiskas

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-5-1-1

Veicināt
Valmieras
nevalstisko
organizāciju dažādu aktivitāšu īstenošanu

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

S-5-1-2

Iesaistīt nevalstiskās organizācijas dažādu
pilsētas pasākumu organizēšanā un
īstenošanā

VOC, Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

S-5-1-3

Veicināt kopīgu sadarbību starp dažādām
nevalstiskajām organizācijām un valsts un
pašvaldības institūcijām

Pašvaldība

2015-2020

PB

S-5-1-4

Brīvprātīgā darba popularizēšana un ar to
saistītās informācijas nodrošināšana

NVO, NVA,
Pašvaldība,
Vinda, VIP

2015-2020

PB

S-5-2-1

Atbalsta sistēmas izveide pasākumu
apmeklētības nodrošināšanai personām ar
speciālām vajadzībām

NĪAP, SLP

2015-2020

ES, C, PB

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
5
izpildītājs*

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

C, PB, ES

Finansiāls, tehnisks
un
cita
veida
atbalsts nevalstisko
organizāciju
iniciatīvām
Iesaistītas
nevalstiskās
organizācijas
pasākumu
organizēšanā
un
īstenošanā
Sadarbības
aktivitātes
(pasākumi, akcijas
u.c.)
Palielinās
brīvprātīgo
darbā
iesaistīto personu
skaits
Personām
ar
speciālām
vajadzībām
pieejami pasākumi

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, KC – Valmieras Kultūras centrs, NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra, NVO – nevalstiskās
organizācijas, Pašvaldība – Valmieras pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības budžets, SLP –Sociālo lietu pārvalde, VB – valsts budžets, Vinda – Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, VIP –
Valmieras Izglītības pārvalde, VOC – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes Olimpiskais centrs”
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Uzdevuma
Nr.

Uzdevums
sabiedrības veidošana

S-5-3

Jauniešu pašiniciatīvu
un
organizāciju
darbības veicināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
S-5-2-2

Veicināt sociālās atstumtības riskam
pakļauto
personu
informēšanu
un
iesaistīšanu aktivitātēs

apziņas

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB

KC, NVO

2015-2020

VB, PB

Aktivitātes,
kas
veicina
sociālās
atstumtības riskam
pakļauto personu
iesaistīšanu
(informatīvi
materiāli, pasākumi
u.c.)
Finansiāls,
informatīvs un cita
veida
atbalsts
dažāda
veida
pasākumiem
un
aktivitātēm
Tehnisks
un
informatīvs atbalsts
jauniešu
organizācijām
un
iniciatīvas grupām
Organizēti
pasākumi
un
projektu konkursi
Pilnveidota
starpinstitucionālā
sadarbība

Atbildīgais
5
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

veidošana

S-5-2-3

Patriotiskās
stiprināšana

S-5-3-1

Veicināt Valmieras jauniešu organizācijas
un iniciatīvu grupu aktivitāti

Vinda, NVO, VIP,
Pašvaldība

2015-2020

PB, VB, ES, C

S-5-3-2

Organizēt
pasākumus
un
projektu
konkursus jauniešu mērķauditorijai

VJC Vinda, NVO,
VIP, Pašvaldība

2015-2020

PB, VB, ES, C

S-5-3-3

Starpinstitucionālās
un
starpnozaru
sadarbības pilnveide jaunatnes politikas
jomā

Vinda, NVO, VIP,
Pašvaldība

2015-2020

PB, VB, ES, C
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un

SLP, Vinda, VOC,
KC, VIP

