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STRATĒĢISKĀ DAĻA 

Attīstības programmas Stratēģiskā daļa ir viena no Attīstības programmas sastāvdaļām.  

Attīstības programmas Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz jautājumiem, ko Naukšēnu novads vēlas 

sasniegt tuvākajā nākotnē – laika posmā no 2019. līdz 2025.gadam.  

Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi – vidēja termiņa prioritāte, attīstības virzieni un stratēģiskie 

mērķi noteikti Naukšēnu novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam un Naukšēnu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, kas konceptuāli tiek saglabāti arī Naukšēnu 

novada Attīstības programmā 2019.-2025.gadam.  

Novada nozaru stratēģijas, koncepcijas un rīcības plāni, kas ir detalizētāki, konkrētāki un 

realizējami laikā, ir viens no instrumentiem novada attīstības stratēģisko mērķu un uzdevumu 

realizācijai. 

Attēls 1: Naukšēnu novada pašvaldības plānošanas dokumentu hierarhija 

  

Naukšēnu 

novada 

ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija

Naukšēnu novada 

attīstības 

programma

(7 gadi)

nosaka novada 

vīziju un 

stratēģiskos 

mērķus, uzdevumus 

un rīcības

Nozaru 

plānošanas 

dokumenti

(3-5 gadi)

definē konkrētās 

nozares stratēģisko 

attīstību

Iestādes rīcības 

plāns

(1-3 gadi)

darbību 

uzskaitijums, kas 

tiek virzīts uz 

nozares plānošanas 

dokumentā 

noteikto mērķu 

sasniegšanu



 4 

 

 

 

•Latvijas-Igaunijas pierobežā, Rūjas upes caurvīts attīstās Naukšēnu novads –

paugurainā lauku ainavā strādā apņēmīgi un stipri ļaudis, turot godā savas 

mājas un Latviju. 
VĪZIJA

•Naukšēnu novads – pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai

Ziemeļvidzemē.

STRATĒĢISKAIS

MĒRĶIS

•Vidzemē: Lauksaimnieciskā ražošana

•Latvijā: Latvijas/Igaunijas pārrobežu sadarbības labas prakses piemērs

•Eiropā, Pasaulē: Mākslinieka Gustava Kluča dzimtā vieta

NOVADA

SPECIALIZĀCIJA

•SABIEDRĪBA - ar dzīvi pašvaldībā apmierināti un saliedēti novada iedzīvotāji.

•UZŅĒMĒJDARBĪBA – agrārā vidē attīstīta lauksaimniecība, apstrādes 

rūpniecība, vietēja līmeņa pakalpojumi un tūrisms

•DZĪVES VIDE - ainaviskā dabas vidē nodrošinātas cilvēku pamata vajadzības

PRIORITĀTES

•Konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteiktās vidēja termiņa

prioritātes sasniegšanai
RĪCĪBAS VIRZIENI

•Izvirzīti Naukšēnu novada stratēģisko mērķu īstenošanai, ņemot vērā

integrētās pieejas dimensijas un nodrošinot savstarpēji papildinoša un

kompleksa atbalsta mehānisma izveidi
UZDEVUMI

•Konkrētu pasākumu kopums, kas noteikts izvirzīto uzdevumu izpildeiPASĀKUMI / 

AKTIVITĀTES

•Rādītāji apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildi un Naukšēnu

novada attīstības tendencesRĀDĪTĀJI

•lauksaimniecība (lopkopība un zemkopība); 

•apstrādes rūpniecība (biodegvielas ražošana, ar kokmateriālu apstrādi 

saistīta rūpniecība); 

•būvniecība un elektroenerģijas ražošana.

EKONOMISKĀ

SPECIALIZĀCIJA

Attēls 2: Attīstības programmas stratēģiskā daļa/stratēģiskā matrica 
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1. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

1.1. ILGTERMIŅA VĪZIJA 

Latvijas-Igaunijas pierobežā, Rūjas upes caurvīts attīstās Naukšēnu novads – paugurainā 

lauku ainavā strādā apņēmīgi un stipri ļaudis, turot godā savas mājas un Latviju.  

1.2. ILGTERMIŅA STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 

Naukšēnu novada izteiktā lauku vide veicina lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru 

attīstību. Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenārijiem, iedzīvotāji 

laukos iedalāmi trīs grupās:  

 iedzīvotāji, kas dzīvo un strādā uz vietas laukos;  

 iedzīvotāji, kas dzīvo laukos, bet strādā pilsētās;  

 iedzīvotāji, kas dzīvo pilsētās, bet laukos pavada nedēļas nogales vai vasaras.  

Ja infrastruktūras problēmas tiks risinātas, laukos varētu palielināties labi situēto, pilsētās 

strādājošo iedzīvotāju skaits, kas Vidzemes laukus izmantos kā modernu dzīvesvietu tīrā un 

mierīgā vidē - vides kvalitāte kļūst aizvien nozīmīgāks aspekts dzīves vietas izvēlē.  

Salīdzinoši mazie attālumi līdz Rūjienai un Valmierai ļauj Naukšēniem attīstīties par kvalitatīvu, zaļu 

un mierīgu dzīves vidi.  

1.3. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

Ilgtermiņa stratēģiskā mērķa sasniegšanai izvirzītas trīs ilgtermiņa prioritātes:  

 IP1: SABIEDRĪBA,  

 IP2: UZŅĒMĒJDARBĪBA,  

 IP3: DZĪVES VIDE.  

IP1: SABIEDRĪBA – ar dzīvi pašvaldībā apmierināti un saliedēti novada iedzīvotāji. 

Pašvaldības darbs tiek organizēts, balstoties uz novada iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm, aktīvi 

veidojot vienotu Naukšēnu novada kopienu. Pašvaldība reizi trīs gados veic iedzīvotāju aptauju un 

uztur regulāru saziņu ar cilvēkiem caur mūsdienīgu mājas lapu, sociālajiem tīkliem, novada avīzi 

un tiekoties klātienē. Ik gadu novadā notiek dažādi kultūras, sporta un novadpētniecības 

pasākumi, kas veicina iedzīvotāju saliedētību un Naukšēnu novada atpazīstamību.  

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros: 

 aktīvas pilsoniskās līdzdarbības veicināšana;  

 kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana; 

 pašvaldības darba efektivitātes paaugstināšana,  

 pasākumi un aktivitātes, kas motivē esošo iedzīvotāju skaita saglabāšanos un jaunu 

iedzīvotāju piesaisti novadam. 
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IP2: UZŅĒMĒJDARBĪBA – agrārā vidē attīstīta lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, vietēja 

līmeņa pakalpojumi un tūrisms.  

Naukšēnu novadā būtiskākā nozare ir lauksaimniecība – veiksmīgi darbojas virkne uzņēmumu un 

zemnieku saimniecību. Labā līmenī attīstīta vietēja līmeņa apstrādes rūpniecība, kas nodrošina 

papildus darba vietas. Iedzīvotāji labā kvalitātē saņem pamata nepieciešamos pakalpojumus 

Naukšēnu novada teritorijā (pārtikas mazumtirdzniecība, sīkie remontdarbi, sabiedriskā ēdināšana 

u.tml.). Pašvaldība aktīvi strādā pie novada tēla veidošanas un investīciju piesaistes, veicinot 

uzņēmēju aktivitāti un iedzīvotāju skaita stabilizēšanos. Tiek veidoti kopīgi uzņēmējdarbību 

veicinoši projekti ar pašvaldībām Latvijā (tūrisma koridors „Ziemeļu stīga” u.c.) un Igaunijā.  

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:  

 sakārtotas un aktīvas uzņēmējdarbības atbalsta vides izveide,  

 atpazīstama un attīstību veicinoša novada tēla veidošana,  

 jauno tehnoloģiju izmantošanas iespēju veicināšana,  

 preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstības veicināšana,  

 Latvijas iestājas eirozonā iespēju un priekšrocību izmantošana.  

IP3: DZĪVES VIDE - ainaviskā dabas vidē nodrošinātas cilvēku pamata vajadzības. 

 Naukšēnu novadā ir radīta visa veida pamata infrastruktūra, kas ļauj pašvaldības iedzīvotājiem 

dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošos mājokļos, baudīt kultūru un novada teritorijā esošās dabas 

vērtības, nodarboties ar sportu, saņemt primāro veselības aprūpi un citus pakalpojumus labā 

kvalitātē.  

Galvenie rīcības virzieni ilgtermiņa prioritātes ietvaros:  

 augstas kvalitātes vispārējās infrastruktūras nodrošinājums, 

 sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība,  

 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība,  

 mobilitātes un ilgtspējīga transporta iespēju nodrošināšana,  

 veselīgas dzīves vides apstākļu un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespēju 

nodrošināšana. 

1.4. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM IZVĒRTĒJUMS 

Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izvērtējums balstīts uz pieejamajiem datiem par vidēja 

termiņa sasniedzamajiem rezultātiem plānoto vidēja termiņa prioritāšu ietvaros. Jāatzīst, ka daži 

no Attīstības programmā 2012.-2018.gadam plānotajiem rādītājiem nav dinamiski un to analīze 

neļauj vērtēt novada attīstību konkrētā laika periodā, tāpēc darbības sekmju izvērtējumam izvēlēti 

atsevišķi rādītāji, kas vislabāk ļauj novērtēt paveikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanā. 

  



 7 

 

 

Tabula 1: Naukšēnu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izvērtējums 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 

2012.-2018.GADAM 

IEKĻAUTĀS VIDĒJA TERMIŅA 

PRIORITĀTES 

DARBĪBAS SEKMJU IZVĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI IZVĒLĒTAJIEM 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 2012.-2018.GADAM  IEKĻAUTAJIEM 

VIDĒJA TERMIŅA SASNIEDZAMAJIEM RĀDĪTĀJIEM 

1.1.Aktīva pilsoniskā 

līdzdarbība 

Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis ir daļēji sasniegts:  

- fondu, nodibinājumu un biedrību skaits laika periodā no 2013. līdz 

2017. gadam (CSP dati) ir samazinājies no 11 līdz 10; 

 - vēlēšanu aktivitāte no 48,43% 2009.gadā samazinājās līdz 40,99% 

2013.gadā, bet pieauga līdz 52,43% 2017. gadā; 

- 2009.gadā pašvaldību vēlēšanās piedalījās 1 saraksts ar 16 

kandidātiem, 2013.gadā 1 saraksts ar 12 kandidātiem, bet 2017.gadā 

jau 2 saraksti ar 22 kandidātiem. 

1.2.Kultūrvēsturiskā 

mantojuma apzināšana, 

saglabāšana un attīstīšana 

Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis ir daļēji sasniegts: 

- ir uzlabota nacionālas nozīmes kultūras pieminekļu infrastruktūra, 

tomēr joprojām ir nepieciešami līdzekļi to turpmākai uzturēšanai un 

attīstībai; 

- lai gan Cilvēkmuzeja apmeklētāju skaits ir bijis mainīgs, tomēr 

tendence ir pozitīva (2011.gadā – 2000 apmeklētāji1, 2017.gadā - 2876 

apmeklētāji). 

1.3.Efektīvs pašvaldības darbs Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis ir daļēji sasniegts: 

- Pašvaldības struktūrā strādājošo skaits, laika periodā no 2012.-

2017.gadma ir pieaudzis no 124 līdz 142 darbiniekiem; 

- Vispārējo valdības dienestu nodrošināšanai patērētie līdzekļi uz vienu 

iedzīvotāju ir pieauguši no 186 EUR (131 LVL) 2011. gadā1 līdz 216 EUR 

uz iedzīvotāju 2017.gadā (+16%); 

- Ievērojami ir samazinājies vispārējo izdevumu īpatsvars izdevumu 

struktūrā no 20% 2012.gadā līdz 13% 2017.gadā. 

2.1.Sakārtota un aktīva 

uzņēmējdarbības atbalsta vide 

Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis ir sasniegts: 

- Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits no 2013.-2016.gadam (pieejami 

CSP dati) ir palicis nemainīgs; 

-Uzņēmumu skaits, kuru apgrozījums pārsniedz 140 000 EUR (100 000 

LVL)1 ir palielinājies no 16 2010.gadā līdz 17 2017.gadā; 

- Bruto darba samaksa ir pieaugusi no 583 EUR 2012.gadā līdz 778 

EUR 2017.gadā. 

2.2.Atpazīstams un attīstību 

veicinošs novada tēls 

Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis nav sasniegts, joprojām nav 

izstrādāts novada logo un devīze, nav izstrādāti mārketinga materiāli. 

3.1.Augstas kvalitātes 

vispārējās infrastruktūras 

nodrošinājums 

Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis ir daļēji sasniegts: 

- Asfaltēto pašvaldības ceļu un ielu garums nav palielinājies, tomēr ir 

palielinājusies grants ceļu kvalitāte; 

- Daļā pašvaldības teritorijas joprojām nav pieejami kvalitatīvs mobilo 

tīklu pārklājums, līdz ar to arī internets. 

3.2.Sociālās infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība 

Vidēja termiņa stratēģiskais mērķis ir daļēji sasniegts: 

- Skolēnu skaits 2018.gadā ir lielāks kā plānots 2011.gadā1 (195 skolēni 

plānoto 165 vietā); 

- Naukšēnu novada vidusskolas absolventu skaits 2018.gadā ir mazāks 

kā plānots 2011.gadā1 (11 absolventi plānoto 15 vietā); 

- Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits 2017.gadā ir mazāks kā 

plānots 2011.gadā1 (5210 apmeklējumi plānoto 7500 vietā 

(2018.gadā)); 

                                                 
1 Naukšēnu novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 

2012.-2018.GADAM 

IEKĻAUTĀS VIDĒJA TERMIŅA 

PRIORITĀTES 

DARBĪBAS SEKMJU IZVĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI IZVĒLĒTAJIEM 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 2012.-2018.GADAM  IEKĻAUTAJIEM 

VIDĒJA TERMIŅA SASNIEDZAMAJIEM RĀDĪTĀJIEM 

- Novadā joprojām ir pieejams tikai ģimenes ārsts un zobārsts; 

- Garantētā minimālā ienākuma līmeņa saņēmēju skaits 2018.gadā ir 

būtiski zemāks kā plānots 2011.gadā2 (102 personas plānoto 270 

personu vietā (2018.gadā)); 

- Dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits ir būtiski zemāks kā plānots 

2011.gadā2 (112 personas plānoto 270 personu vietā (2018.gadā)). 

 

1.5. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

VP1 SABIEDRĪBA  

Mērķis - aktīva, iekļaujoša kopiena ar veiksmīgu sadarbību un efektīvu pārvaldību 

Prioritātes ietvaros plānots veicināt sabiedrības pašiniciatīvu, kopienu sadarbību un organizāciju 

ilgtspēju, kā arī īstenot jaunatnes politiku, atbalstot jauniešu iniciatīvas, un ģimenes politiku, 

īstenojot dažāda veida atbalsta pasākumus. Efektīva pārvaldība plānota, nodrošinot efektīvu 

pašvaldības darbību un resursu lietojumu, pilnveidojot pašvaldības sniegto pakalpojumu un 

informācijas kvalitāti un pieejamību, pilnveidojot sabiedrības iesaistes un sadarbības procesus, kā 

arī veicinot novada atpazīstamību un iedzīvotāju piesaisti novadam. 

VP2 UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Mērķis - saimniecisko darbību atbalstoša vide, kas rada priekšnosacījumus konkurētspējīgu 

preču un pakalpojumu radīšanai 

Prioritātes ietvaros plānots veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā, attīstīt Naukšēnu novada 

zīmolu, veicināt tūrisma uzņēmēju sadarbību kompleksa piedāvājuma nodrošināšanā un veicināt 

tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi. 

VP3 DZĪVES VIDE 

Mērķis - iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa un cilvēkorientēti 

sociālie pakalpojumi 

Prioritātes ietvaros plānots nodrošināt pieejamus un kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, uzlabot 

pakalpojumu sniegšanas iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, saglabāt un attīstīt 

kultūras mantojumu un tradīcijas, veicināt veselīgu dzīvesveidu un sociālo uzņēmējdarbību, 

veicināt mājokļu pieejamību, ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, neapsaimniekoto ēku un 

teritoriju sakārtošanu, nodrošināt vides pieejamību un publiskās ārtelpas teritoriju un zaļo zonu 

labiekārtošanu. Papildus plānota arī transporta infrastruktūras un satiksmes drošības,  sabiedriskā 

                                                 
2 Naukšēnu novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam 
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transporta pieejamības un mobilitātes uzlabošana, ūdenssaimniecības un siltumapgādes 

infrastruktūras attīstība un meliorācijas sistēmu pilnveidošana, u.c. 

1.6. VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS VIRZIENI UN RISINĀMIE UZDEVUMI 

Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto attīstības virzienu un 

prioritātes sasniegšanai. Savukārt risināmie uzdevumi izvirzīti noteikto rīcību virzienu sasniegšanai. 

Rīcības virziens sevī ietver konkrētās jomas attīstību. 

Tabula 2: Rīcības virzieni un uzdevumi 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 

(VP) 

RĪCĪBAS 

VIRZIENS (RV) 
UZDEVUMI (U) 

VP1 SABIEDRĪBA  

Aktīva, iekļaujoša kopiena ar 

veiksmīgu sadarbību un 

efektīvu pārvaldību 

 

RV1 Kopienas  U.1.1. Veicināt kopienu sadarbību un organizāciju 

ilgtspēju 

U.1.2. Īstenot jaunatnes politiku 

U.1.3. Īstenot ģimeņu politiku 

RV2 Pašvaldības 

pārvaldība 

U.2.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un 

resursu lietojumu 

U.2.2. Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu un 

informācijas kvalitāti un pieejamību 

U.2.3. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un sadarbības 

procesus 

U.2.4. Veicināt novada atpazīstamību un iedzīvotāju 

piesaisti novadam 

VP2 UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Saimniecisko darbību 

atbalstoša vide, kas rada 

priekšnosacījumus 

konkurētspējīgu preču un 

pakalpojumu radīšanai 

RV3 

Uzņēmējdarbība 

U.3.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā 

U.3.2. Attīstīt Naukšēnu novada zīmolu 

RV4 Tūrisms U.4.1. Veicināt tūrisma uzņēmēju sadarbību kompleksa 

piedāvājuma nodrošināšanā 

U.4.2. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares 

izaugsmi 

VP3 DZĪVES VIDE 

Iedzīvotājiem, saimnieciskajai 

darbībai un dabai labvēlīga 

telpa un cilvēkorientēti 

sociālie pakalpojumi 

RV5 Izglītība U.5.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmskolas 

un vispārējo izglītību 

U.5.2. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

U.5.3. Nodrošināt pieejamus un kvalitatīvus skolēnu 

pārvadājumus 

U.5.4. Nodrošināt daudzveidīgas interešu un 

mūžizglītības iespējas 

RV6 Kultūra un 

kultūrvēsturiskai

s mantojums 

U.6.1. Nodrošināt daudzpusīgu kultūras pasākumu 

piedāvājumu 

U.6.2. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

U.6.3 Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un 

tradīcijas 

U.6.4. Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma 

apsaimniekošanu un aizsardzību 

RV7 Sports U.7.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika 

aktivitātes 

U.7.2. Uzlabot sporta infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi 

RV8 Veselības 

aprūpe 

U.8.1. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti 

un pieejamību 
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VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 

(VP) 

RĪCĪBAS 

VIRZIENS (RV) 
UZDEVUMI (U) 

U.8.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

RV9 Sociālie 

pakalpojumi 

U.9.1. Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

U.9.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

U.9.3. Veicināt sociālo uzņēmējdarbību 

RV10 Mājokļi, 

nekustamais 

īpašums un 

publiskā ārtelpa 

U.10.1. Veicināt mājokļu pieejamību 

U.10.2. Veicināt ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

U.10.3. Veicināt neapsaimniekoto ēku un teritoriju 

sakārtošanu 

U.10.4. Nodrošināt vides pieejamību 

U.10.5. Nodrošināt publiskās ārtelpas teritoriju un zaļo 

zonu labiekārtošanu 

RV11 

Inženierinfrastru

ktūra un 

mobilitāte 

U.11.1. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes 

drošību 

U.11.2. Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību 

un mobilitāti 

U.11.3. Attīstīt ūdenssaimniecības un siltumapgādes 

infrastruktūru 

U.11.4. Pilnveidot meliorācijas sistēmas 

U.11.5. Veicināt elektronisko un mobilo sakaru 

pieejamību un kvalitāti 

RV12 Drošība U.12.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

RV13 Vide un 

dabas resursi  

U.13.1. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu pieejamību 

U.13.2. Īstenot dabas resursu pārvaldību 
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2. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

Naukšēnu novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam tiek izstrādāta saskaņā ar Naukšēnu 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajiem ilgtermiņa uzstādījumiem, 

izvērtējot vidēja termiņa nacionālā līmeņa, Vidzemes plānošanas reģiona, Naukšēnu novada un 

vietējo kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

2.1. ATBILSTĪBA VIDĒJA TERMIŅA NACIONĀLĀ LĪMEŅA TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam3 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir valsts galvenais nacionāla līmeņa 

vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums, prioritātes 

un būtiskākie to rīcību virzieni (RV). 

Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā ir "Ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un valsts 

labklājības pieaugumam!".  

Lai sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes: tautas saimniecības izaugsme, cilvēka 

drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas.  

Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas 

pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.  

Tabula 3: Saskaņotība ar NAP2020 

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 

2020.GADAM 

NAUKŠĒNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

2019. - 2025.GADAM 

PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme”  

RV “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 

starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

RV4 Tūrisms 

RV “Izcila uzņēmējdarbības vide” 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV11 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā 

izglītība” 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV5 Izglītība 

RV “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana” 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV10 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā 

ārtelpa 

PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja”  

RV “Cienīgs darbs” 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV5 Izglītība 

RV “Stabili pamati tautas ataudzei” 

Prioritāte: SABIEDRĪBA 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA  

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

                                                 
3 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra Latvijas 
Republikas Saeimas lēmumu 
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NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 

2020.GADAM 

NAUKŠĒNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

2019. - 2025.GADAM 

RV “Kompetenču attīstība” 

Prioritāte: SABIEDRĪBA 

RV1 Kopienas 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV5 Izglītība 

RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks” 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV7 Sports 

RV8 Veselības aprūpe 

RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības” 

Prioritāte: SABIEDRĪBA 

RV1 Kopienas 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas 

teritorijas” 

 

RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos 

– teritoriju potenciāla izmantošana” 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

RV4 Tūrisms 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV10 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā 

ārtelpa  

RV11 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

RV13 Vide un dabas resursi 

RV “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves apstākļu radīšanai” 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

RV4 Tūrisms 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana” 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

RV13 Vide un dabas resursi 

2.2. ATBILSTĪBA VIDĒJA TERMIŅA REĢIONĀLĀ LĪMEŅA TERITORIJAS 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. - 2020.gadam 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) vidēja termiņa attīstības redzējums ietverts VPR Attīstības 

programmā 2015.-2020. gadam.  

Tabula 4: Saskaņotība ar VPR Attīstības programmu 2015.-2020.gadam 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMA 2015. - 2020.GADAM 

NAUKŠĒNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

2019. - 2025.GADAM 

1.1. prioritāte. Darba tirgus prasmju un 

uzņēmējspējas attīstība 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV5 Izglītība 

RV11 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

2.1. prioritāte. Veselība Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV7 Sports 

RV8 Veselības aprūpe 
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VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMA 2015. - 2020.GADAM 

NAUKŠĒNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

2019. - 2025.GADAM 

2.2. prioritāte. Sociālā drošība Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV9 Sociālie pakalpojumi 

3.1. prioritāte. Tematiskie tīklojumi un zināšanu 

pārnese 

Prioritāte: UZŅĒMĒJDARBĪBA 

RV3 Uzņēmējdarbība 

RV4 Tūrisms 

3.2. prioritāte. Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta 

sistēma 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV9 Sociālie pakalpojumi 

RV11 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

4.1. prioritāte. Ilgtspējīga energosistēma Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV10 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā 

ārtelpa 

4.2. prioritāte. Dabas kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

RV10 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā 

ārtelpa  

RV13 Vide un dabas resursi 

5.1. prioritāte. Sabiedriskais transports un ceļi Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV11 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

6.1. prioritāte. Ilgtspējīga un  

pievilcīga dzīves vide 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV10 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā 

ārtelpa 

RV11 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra 

RV13 Vide un dabas resursi 

6.2. prioritāte. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un 

iesaistoša kultūrvide 

Prioritāte: SABIEDRĪBA 

RV1 Kopienas 

Prioritāte: DZĪVES VIDE 

RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

RV13 Vide un dabas resursi 

2.3. ATBILSTĪBA ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA VIETĒJĀ LĪMEŅA 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM  

Naukšēnu novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē ievērota pēctecība, 

izmantoti līdz šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā izmantotie Naukšēnu novada 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

 Naukšēnu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

 Naukšēnu novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam; 

 Naukšēnu novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam. 

Naukšēnu novada Attīstības programmā 2019.-2025.gadam saglabāta Naukšēnu novada 

Attīstības programmas 2012.-2018.gadam struktūra un koncepcija, saglabāti Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā līdz 2030.gadam nodefinētie novada teritorijas ilgtermiņa attīstības uzstādījumi (vīzija, 

prioritāte, ekonomiskā specializācija) un vidēja termiņa teritorijas attīstības uzstādījumi (attīstības 

virzieni un stratēģiskie mērķi). Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē ievērota 

pašvaldības vēsturiskā attīstības specifika. 
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Attēls 3: Naukšēnu novada pašvaldības plānošanas dokumentu saskaņotība un pēctecība 

 

Naukšēnu novada loma un ekonomiskā specializācija: 

 Vidzemē: Lauksaimnieciskā ražošana 

 Latvijā: Latvijas/Igaunijas pārrobežu sadarbības labas prakses piemērs 

 Eiropā, Pasaulē: Mākslinieka Gustava Kluča dzimtā vieta 

Izstrādājot Naukšēnu novada Attīstības programmu 2019.-2025.gadam, izvērtēti arī kaimiņu 

novadu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Ņemot vērā, ka apkārtējo novadu 

pašvaldību vidēja termiņa plānošanas dokumentiem tuvojas to izpildes termiņš, turpmākajā tabulā 

ir apskatīti ilgtermiņa plānošanas dokumenti, uz kuru pamata tiks sagatavoti turpmākie vidēja 

termiņa plānošanas dokumenti. Naukšēnu novads robežojas ar Rūjienas, Burtnieku un Valkas 

novadiem. Naukšēnu novadam ir ļoti spēcīgas funkcionālas saites ar Rūjienas novadu daudzās 

novada attīstībai svarīgās jomās (Tabula 5). 

 

  

Pašvaldības Attīstības 
programma 2012. -

2018.gadam

Pašvaldības Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija un 
teritorijas plānojums

Pašvaldības Attīstības 
programma 2019. -

2025.gadam

Saskaņotība 

Saskaņotība 

Pēctecība 
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Tabula 5: Kaimiņu pašvaldību ekonomiskā specializācija, ilgtermiņa termiņa prioritātes, sadarbība 

KAIMIŅU 

PAŠVALDĪBA 

EKONOMISKĀ 

SPECIALIZĀCIJA 

ILGTERMIŅA TERMIŅA 

TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS NOTEIKTĀS 

PRIORITĀTES 

FUNKCIONĀLĀS SAITES, 

SADARBĪBAS JOMAS AR 

NAUKŠĒNU NOVADU 

Rūjienas novada 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija līdz 

2030.gada 

 

Rūjienas novadā un 

kaimiņu novadiem: 

pakalpojumi (banka, 

sabiedriskā ēdināšana, 

naktsmītnes); 

tirdzniecība 

Vidzemes reģionā: meža 

veltes un medības; 

kokapstrāde, galdniecība 

Latvijā: radošā industrija; 

ogu audzēšana un 

glabāšana, sudraba 

ekonomika – vecāka 

gada gājuma cilvēku 

aprūpe; mežsaimniecība; 

lauksaimniecības 

produkcijas pārstrāde; 

netradicionālas 

lauksaimniecības 

nozares; lauksaimniecība 

Eiropā: tūrisms 

(ekotūrisms, 

nesteidzīgais tūrisms); 

lauksaimniecība 

(aitkopība un 

netradicionālā); pārtikas 

ražošana; tranzīta 

koridors, starptautiskie 

pasažieru pārvadājumi) 

IP1 Rūjienas reģiona 

iedzīvotājiem 

nodrošināta 

profesionālās ievirzes 

un kvalitatīva vispārējā 

izglītība, novadā 

pieejama izglītība 

pieaugušajiem 

atbilstoši 

ekonomiskam profilam 

 

IP2 Moderna un 

optimāla pārvalde 

nodrošina kvalitatīvus 

pašvaldības 

pakalpojumus 

 

IP3 Uzņēmējdarbības 

attīstību veicinoša 

pašvaldības politika un 

tehniskā infrastruktūra 

 

IP4 Kvalitatīva 

infrastruktūra 

nodrošina vidi 

saudzējošas attīstības 

telpas un ērti 

pieejamus 

pakalpojumus 

− Dzīves telpa piepilsētas 

teritorijā 

− Satiksmes infrastruktūra  

− Vides riski 

− Tranzītkoridora attīstība 

− Ražošanas teritoriju attīstība 

− Iekšējie ūdeņi, kā arī tām 

pieguļošās teritorijas un 

ūdensmalas 

− Baznīca 

− Ārsti speciālisti, ārstnieciskie 

pakalpojumi 

− Dabas resursi – Seda un Rūja, 

meži 

− Ceļu un satiksmes 

infrastruktūras uzturēšana 

− Izglītības pakalpojumi 

− Sabiedriskais transports un 

autoosta 

− Darba tirgus 

− Preču noieta tirgus 

− Bankas un bankomāta 

pakalpojumi 

− Kapi un kapliča 

− Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāts 

− Meliorācijas sistēmu objektu 

apsaimniekošana 

− u.c. 

Burtnieku novada 

Ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija 2012.-

2030.gadam 

Ekonomisko attīstību 

veido līdzsvarota 

tradicionālo nozaru – 

lauksaimniecības, 

apstrādes rūpniecības 

un amatniecības nozaru 

attīstība, bet paralēli tiek 

sekmēta moderno 

tehnoloģiju un 

kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanas nozaru 

attīstība. 

IP1: Cilvēkresursu 

attīstība 

IP2: Saimnieciskā 

attīstība 

IP3: Telpiskā attīstība - 

ilgtspējīgas dzīvesvides 

veidošana 

Izglītības iestāžu tīkla un skolēnu 

mobilitātes attīstība 

Tūrisma pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība 

(piemēram, kopējas tūrisma 

stratēģijas izstrāde, velomaršruta 

tīkls, dabas takas u.c.). 

Valkas novada 

ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija 2013.-

2037.gadam 

Mežsaimniecība, 

mežizstrāde un 

kokapstrāde 

Lauksaimnieciskā 

ražošana 

SM1: izglītota un 

integrēta sabiedrība 

SM2: attīstīta 

infrastruktūra un 

pakalpojumi 

Autoceļa “Ziemeļu stīga” 

attīstība. Trošu tilta būvniecība 
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KAIMIŅU 

PAŠVALDĪBA 

EKONOMISKĀ 

SPECIALIZĀCIJA 

ILGTERMIŅA TERMIŅA 

TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS NOTEIKTĀS 

PRIORITĀTES 

FUNKCIONĀLĀS SAITES, 

SADARBĪBAS JOMAS AR 

NAUKŠĒNU NOVADU 

Meliorācijas darbu 

pakalpojumi 

Apstrādājošā rūpniecība 

SM3: vide, kas balstīta 

uz inovācijām un 

zināšanām ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības 

attīstībai 

SM4: dabas un 

kultūrvēsturisko 

resursu saudzīga 

izmantošana 
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Naukšēnu novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam 

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti” sadarbībā ar SIA “Enviroprojekts” 

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV – 1045, Latvija 

Tel.: +371 67 32 08 09, e-pasts: birojs@rp.lv 

www.rp.lv 

 

 


