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1. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Attīstības programmas Stratēģiskā daļa ir viena no Attīstības programmas sastāvdaļām.
Attīstības programmas Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz jautājumiem, ko Mazsalacas 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 Mazsalacas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam un
Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam, kas konceptuāli tiek
saglabāti arī Mazsalacas 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.

Mazsalacas
novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija

Mazsalacas
novada attīstības
programma
(7 gadi)
nosaka novada
vīziju un
stratēģiskos
mērķus, uzdevumus
un rīcības

Nozaru
plānošanas
dokumenti
(3-5 gadi)
definē konkrētas
nozares stratēģisko
attīstību

Attēls 1: Mazsalacas novada pašvaldības plānošanas dokumentu hierarhija

Iestādes rīcības
plāns
(1-3 gadi)
darbību
uzskaitījums, kas
tiek virzīts uz
nozares plānošanas
dokumentā
noteikto mērķu
sasniegšanu
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Mazsalacas novads – pierobežas novads ar skaistu dabu, sakoptu un drošu dzīves vidi un
labu kultūras dzīvi, kurā dzīvo, mācās un strādā uzņēmīgi un atsaucīgi cilvēki un kuru
daudzveidīgā piedāvājuma dēļ apmeklē tuvi un tāli viesi.

2030. GADĀ

•Novada ģeogrāfiskais izvietojums – pierobežas novads ar Igauniju;
•Vērtīgi kultūrvēstures objekti, bagātīgs nemateriālās kultūras mantojums;
•Daudzveidīgi un bagāti dabas resursi

PRIORITĀTES

•Prioritāte – kvalitatīva dzīves vide;
•Prioritāte – uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas

stratēģija 2013.-2030.gadam
programma 2019. – 2025.gadam

Mazsalacas novada attīstības

Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības

VĪZIJA

EKONOMISKĀ
SPECIALIZĀCIJA

•Vidzemē: Kokapstrāde, galdniecība
•Latvijā:
Mežsaimniecība,
lauksaimniecības
produkcijas
pārstrāde,
netradicionālas lauksaimniecības nozares, lauksaimniecība, tūrisms
(ekotūrisms, nesteidzīgais tūrisms)

•SM1 Ražošanas un pakalpojumu attīstība
•SM2 Dzīvesvietas vides attīstība
STRATĒĢISKIE MĒRĶI
•SM3 Pakalpojumu un infrastruktūras attīstība viesiem

RĪCĪBAS VIRZIENI

•Konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteiktās vidēja termiņa
prioritātes sasniegšanai

UZDEVUMI

•Izvirzīti Mazsalacas novada stratēģisko mērķu īstenošanai, ņemot vērā
integrētās pieejas dimensijas un nodrošinot savstarpēji papildinoša un
kompleksa atbalsta mehānisma izveidi

PASĀKUMI /

•Konkrētu pasākumu kopums, kas noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei

AKTIVITĀTES

RĀDĪTĀJI

•Rādītāji apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildi un Mazsalacas
novada attīstības tendences

Attēls 2: Attīstības programmas stratēģiskā daļa/stratēģiskā matrica
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2. VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
2.1. STRATĒĢISKIE MĒRĶI (SM) UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES (IP)1
SM1 Ražošanas un pakalpojumu attīstība
Mērķa sasniegšanas tendences – novada, strādājošu uzņēmumu, ražoto produktu un tūrisma
objektu

atpazīstamības

pieaugums,

infrastruktūras

sakārtošana

uzņēmējdarbības

nodrošināšanai, derīgo izrakteņu izmantošanas apjomu pieaugums, sadarbībā ar kaimiņu
novadiem pašvaldības līdzdalība izstādēs un mūžizglītības piedāvājuma paplašināšana,
pašvaldības atbalsta un veicināšanas pasākumu dažādošana, novada uzņēmējdarbības un
tūrisma zīmolu attīstība.
IP1: Daudzveidīga, ilgtspējīga, inovatīva un konkurētspējīga ražošana un kvalitatīvi
pakalpojumi
SM2 Dzīvesvietas vides attīstība
Mērķa sasniegšanas tendences - uzlabojas mājokļu kvalitāte, dzīves apstākļi un tehniskā
infrastruktūra, optimāla konkurentspējīga izglītība, paaugstinās visa vecuma iedzīvotāju
ekonomiskā un sociālā aktivitāte, dažādojas atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem, pieaug
citu novadu iedzīvotāju skaits, kas izmanto izglītības un medicīnas pakalpojumus novadā,
paplašinās sadarbības jomas ar kaimiņu novadiem, iedzīvotāji atgriežas no darba ārzemēs.
IP2: Izglītota veselīga, radoša, sociāli aktīva un materiāli nodrošināta novada sabiedrība dzīvo,
strādā un atpūšas drošā latviskā, dabiskā, sakoptā un ērti pieejamā dzīves vidē
SM3 Pakalpojumu un infrastruktūras attīstība viesiem
Mērķa sasniegšanas tendences – saglabāti dabas un restaurēti kultūrvēsturiskie objekti,
teritorijas un kompleksi saglabā vērtības un tiek iesaistīti ikdienas saimnieciskajā,
uzņēmējdarbības un tūrisma apritē, pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu,
sekmīga Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sekmīga realizācija,
politiskā stabilitāte un politiskās varas pārmantojamība, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu
un detālplānojumu izstrāde un realizācija, jaunas tūrisma infrastruktūras izveide un informatīvā
nodrošinājuma apjoma palielināšanās, realizēto investīciju apjoma pieaugums.
IP3: Daudzveidīgu, inovatīvu un pievilcīgu pakalpojumu attīstība novada viesiem, ilgtspējīgi
izmantojot tūrisma infrastruktūru un esošos dabas objektus sadarbībā ar kaimiņu novadiem

2.2. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
VP1 Saimniecisko darbību atbalstoša vide un efektīvi izmantots vides un dabas resursu
potenciāls

1

Atbilstoši Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2030.gadam
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Prioritātes ietvaros plānots veicināt uzņēmējdarbību un attīstīt Mazsalacas novada zīmolu,
uzlabot mobilitāti un inženierinfrastruktūru, kā arī nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu vides
aizsardzību un dabas resursu pārvaldību novadā.
VP2 Aktīva, iekļaujoša kopiena ar efektīvu pārvaldību, kas nodrošina iedzīvotājiem
labvēlīgu telpu un cilvēkorientētus sociālos pakalpojumus
Prioritātes ietvaros plānots nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldību un veicināt kopienu
sadarbību, kā arī stiprināt ģimeņu un jaunatnes nozīmību novadā, īstenojot atbilstošu politiku.
Dzīves vides uzlabošanās tiek paredzēta, realizējot rīcības izglītības, kultūras un
kultūrvēsturiskā mantojuma, sporta, veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu un drošības
jomās. Dzīves telpas uzlabojumi plānoti, veicinot mājokļu, nekustāmā īpašuma un publiskās
ārtelpas uzlabojumus.
VP3 Visaptverošs piedāvājums novada viesiem, kas ļauj pilnībā izmantot novada tūrisma
potenciālu
Prioritātes ietvaros plānota tūrisma uzņēmēju sadarbības attīstība, kā arī tūrisma un
pakalpojumu nozares izaugsme.

2.3. RĪCĪBAS VIRZIENI UN RISINĀMIE UZDEVUMI
Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto attīstības virzienu un
prioritāšu sasniegšanai. Savukārt risināmie uzdevumi izvirzīti noteikto rīcību virzienu
sasniegšanai.
Tabula 1: Rīcības virzieni un uzdevumi

VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTES (VP)

RĪCĪBAS VIRZIENS
(RV)

VP1 Saimniecisko
darbību
atbalstoša vide un
efektīvi izmantots
vides un dabas
resursu potenciāls

RV1
Uzņēmējdarbība
RV2 Mobilitāte
un inženierinfrastruktūra

RV3 Vide un
dabas resursi
VP2 Aktīva,
iekļaujoša
kopiena ar
efektīvu
pārvaldību, kas

RV4 Kopiena

RV5 Izglītība

UZDEVUMI (U)
U.1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā
U.1.2. Attīstīt Mazsalacas novada zīmolu
U.2.1. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes
drošību
U.2.2. Uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību un
mobilitāti
U.2.3. Pilnveidot ūdenssaimniecības pakalpojumu un
infrastruktūru
U.2.4. Veicināt elektronisko un mobilo sakaru pieejamību
un kvalitāti
U.2.5. Pilnveidot meliorācijas sistēmu
U.3.1. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu pieejamību
U.3.2. Īstenot dabas resursu pārvaldību
U.4.1. Veicināt kopienu sadarbību un organizāciju ilgtspēju
U.4.2. Īstenot jaunatnes politiku
U.4.3. Īstenot ģimeņu politiku
U.5.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmskolas un
vispārējo izglītību
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VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTES (VP)

RĪCĪBAS VIRZIENS
(RV)

nodrošina
iedzīvotājiem
labvēlīgu telpu un
cilvēkorientētus
sociālos
pakalpojumus

RV6 Kultūra un
kultūrvēsturiskais
mantojums

RV7 Sports

RV8 Veselības
aprūpe
RV9 Sociālie
pakalpojumi
RV10 Drošība
RV11 Mājokļi,
nekustamais
īpašums un
publiskā ārtelpa

RV12
Pašvaldības
pārvaldība

VP3 Visaptverošs
piedāvājums
novada viesiem,
kas ļauj pilnībā
izmantot novada
tūrisma
potenciālu

RV13 Tūrisms

UZDEVUMI (U)
U.5.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu profesionālās
ievirzes izglītību
U.5.3. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
U.5.4. Nodrošināt pieejamus un kvalitatīvus skolēnu
pārvadājumus
U.5.5. Nodrošināt daudzveidīgas interešu un mūžizglītības
iespējas
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
U.7.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika
aktivitātes
U.7.2. Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi
U.8.1. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību
U.8.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu
U.9.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību
U.9.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi
U.10.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
U.11.1. Veicināt mājokļu pieejamību
U.11.2. Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu
U.11.3. Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu
sakārtošanu
U.11.4. Nodrošināt vides pieejamību
U.11.5. Veicināt neapsaimniekoto ēku un teritoriju
sakārtošanu
U.11.6. Nodrošināt publiskās ārtelpas teritoriju
labiekārtošanu
U.12.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un resursu
lietojumu
U.12.2. Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu un
informācijas kvalitāti un pieejamību
U.12.3. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un sadarbības
procesus
U.13.1. Veicināt tūrisma uzņēmēju sadarbību kompleksa
piedāvājuma nodrošināšanā
U.13.2. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi
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3. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA
Mazsalacas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam tiek izstrādāta saskaņā ar
Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam noteiktajiem ilgtermiņa
uzstādījumiem, izvērtējot ilgtermiņa un vidēja termiņa nacionālā līmeņa, Vidzemes plānošanas
reģiona, Mazsalacas novada un vietējo kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus.

3.1. ATBILSTĪBA ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA NACIONĀLĀ
LĪMEŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir galvenais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments, kuru apstiprina Latvijas Republikas Saeima. Ilgtspējīgas attīstības pamatideja
aicina apmierināt esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un
ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas
daudzveidības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas
iespējas.
Latvijas mērķis - 2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens
varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums
sakņosies mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu
valodas bagātībā un citu valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un
neatkārtojamu vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs
arī ārpus Latvijas.
Tabula 2: Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ
2030.GADAM
PRIORITĀTES
1.Kultūras telpas
attīstība - kultūras
telpas saglabāšana,
mijiedarbība un
bagātināšana
2.Ilgtermiņa
ieguldījumi
cilvēkkapitālā cilvēkkapitāla bāzes
vērtība un
produktivitāte

PRIORITĀRIE ILGTERMIŅA RĪCĪBAS

MAZSALACAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025.GADAM

VIRZIENI

Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai
stiprināšana
Radošas sabiedrības veidošana

RV1 Uzņēmējdarbība
RV4 Kopiena
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais
mantojums

Nodarbinātības programmas darbaspēka
līdzdalības palielināšanai
Cilvēkkapitāla attīstība un
produktivitātes kāpinājums
Veselības un sociālo pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība
Depopulācijas risku mazināšana
Novecošanās un mājsaimniecību
struktūras izmaiņu ietveršana sabiedrisko
un sociālo pakalpojumu politikā

RV1 Uzņēmējdarbība
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV8 Veselības aprūpe
RV9 Sociālie pakalpojumi
RV12 Pašvaldības pārvaldība
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LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ
2030.GADAM
PRIORITĀTES

Iespēju vienlīdzība
un vidusslāņa
veidošanās
3.Paradigmas maiņa
izglītībā - kvalitatīva
un pieejama izglītība
mūža garumā

4.Inovatīva un
ekoefektīva
ekonomika masveida jaunrade
un inovācija
Atjaunojama un
droša enerģija

5.Daba kā nākotnes
kapitāls - dabas
vērtību un
pakalpojumu
ilgtspējīga
apsaimniekošana
6.Telpiskās attīstības
perspektīva Sasniedzamības
uzlabošana

Apdzīvojums
7.Inovatīva
pārvaldība un
sabiedrības
līdzdalība - Sociālā
kapitāla vērtības
pieaugums

PRIORITĀRIE ILGTERMIŅA RĪCĪBAS

MAZSALACAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025.GADAM

VIRZIENI

Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes
pieejamība
Resursu pieejamība
Darba tirgus pieejamība un
diskriminācijas mazināšana
Īslaicīgās nabadzības amortizācija un
nabadzības riska grupas
Izglītības pieejamība un pārmaiņas
izglītības procesa organizācijā
Skola kā sociālā tīklojuma centrs
Kontekstuāla izglītība un skolotāja
profesijas maiņa
E-skola un informācijas tehnoloģiju
izmantošana
Izglītošanās mūža garumā
Lietotāju virzītas inovācijas
Atvērtu inovāciju prakse
Inovatīva uzņēmējdarbība
Plaša jaunrades kultūra
Enerģētiskā drošība un neatkarība
Atjaunojamo enerģijas resursu
izmantošana un inovācija
Energoefektivitātes pasākumi
Energoefektīva un videi draudzīga
transporta politika
Dabas kapitāla pārvaldība
Tirgus instrumentu izveide
Dabas aktīvu kapitalizēšana
Ilgtspējīga dzīves veida veicināšana

Transporta infrastruktūras plānošana
Integrētas sabiedriskā transporta
sistēmas veidošana
Autoceļu tīkla attīstība
Sakaru, masu mediju un datu pārraides
pieejamības nodrošināšana
Pilsētu un lauku mijiedarbība
Attīstības centru funkcionālais tīkls
Sabiedrības līdzdalība politikas
veidošanā
Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija

RV1 Uzņēmējdarbība
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV9 Sociālie pakalpojumi

RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais
mantojums

RV1 Uzņēmējdarbība
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV13 Tūrisms
RV2 Mobilitāte un
inženierinfrastruktūra
RV3 Vide un dabas resursi
RV11 Mājokļi, nekustamais
īpašums un publiskā ārtelpa
RV1 Uzņēmējdarbība
RV3 Vide un dabas resursi
RV7 Sports
RV8 Veselības aprūpe
RV11 Mājokļi, nekustamais
īpašums un publiskā ārtelpa
RV13 Tūrisms
RV2 Mobilitāte un
inženierinfrastruktūra

Visi RV
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV12 Pašvaldības pārvaldība
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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
PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme”
RV “Augstražīga un eksportspējīga ražošana
un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi"
RV “Izcila uzņēmējdarbības vide”
RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība”
RV “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”

MAZSALACAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025.GADAM
RV1 Uzņēmējdarbība
RV13 Tūrisms
RV1 Uzņēmējdarbība
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV5 Izglītība
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā
ārtelpa

PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja”
RV “Cienīgs darbs”
RV “Stabili pamati tautas ataudzei”
RV “Kompetenču attīstība”
RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks”
RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības”
PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”

RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana”

RV “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku
darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”

RV1 Uzņēmējdarbība
RV5 Izglītība
Visi RV
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV7 Sports
RV8 Veselības aprūpe
RV4 Kopiena
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
RV1 Uzņēmējdarbība
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV3 Vide un dabas resursi
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā
ārtelpa
RV13 Tūrisms
RV1 Uzņēmējdarbība
RV13 Tūrisms
VISI RV no SM2

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar
2012.gada 20.decembra Latvijas Republikas Saeimas lēmumu
2
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NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014.2020.GADAM
RV “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

MAZSALACAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025.GADAM
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
RV3 Vide un dabas resursi

3.2. ATBILSTĪBA VIDĒJA TERMIŅA REĢIONĀLĀ LĪMEŅA TERITORIJAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030
Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās
attīstības perspektīva un attīstības prioritātes. Ilgtspējīgas attīstības princips paredz, ka
tagadējām un nākamajām paaudzēm tiek nodrošināta kvalitatīva vide un līdzsvarota
ekonomiskā attīstība, tiek racionāli izmantoti dabas, cilvēku un materiālie resursi, tiek saglabāts
un attīstīts dabas un kultūras mantojums.
Tabula 4: Saskaņotība ar VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014-2030

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2030

MAZSALACAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025.GADAM

STRATĒĢISKAIS VIRZIENS: CILVĒKS
IAS1: Kvalitatīva, pieejama
un daudzpusīga izglītība
IAS2: Sociālā drošība un
veselība
STRATĒĢISKAIS VIRZIENS: EKONOMIKA
IAS3: Ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības un
inovāciju vide

IAS4: Ilgtspējīga ekonomika
STRATĒĢISKAIS VIRZIENS: TERITORIJA
IAS5: Pieejams reģions
IAS6: Vietu pievilcība

RV1 Uzņēmējdarbība
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
RV8 Veselības aprūpe
RV9 Sociālie pakalpojumi
RV1 Uzņēmējdarbība
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV4 Kopiena
RV5 Izglītība
V13 Tūrisms
RV3 Vide un dabas resursi
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā
ārtelpa
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
Visi RV

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015.-2020.gadam
Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) vidēja termiņa attīstības redzējums ietverts VPR Attīstības
programmā 2015.-2020. gadam.
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Tabula 5: Saskaņotība ar VPR Attīstības programmu 2015.-2020.gadam

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.2020.GADAM
1.1. prioritāte. Darba tirgus prasmju un
uzņēmējspējas attīstība
2.1. prioritāte. Veselība
2.2. prioritāte. Sociālā drošība
3.1. prioritāte. Tematiskie tīklojumi un
zināšanu pārnese
3.2. prioritāte. Efektīva uzņēmējdarbības
atbalsta sistēma
4.1. prioritāte. Ilgtspējīga energosistēma
4.2. prioritāte. Dabas kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

5.1. prioritāte. Sabiedriskais transports un
ceļi
6.1. prioritāte. Ilgtspējīga un
pievilcīga dzīves vide

6.2. prioritāte. Aktīva pilsoniskā līdzdalība
un iesaistoša kultūrvide

MAZSALACAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025.GADAM
RV1 Uzņēmējdarbība
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV5 Izglītība
RV7 Sports
RV8 Veselības aprūpe
RV9 Sociālie pakalpojumi
RV1 Uzņēmējdarbība
RV13 Tūrisms
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā
ārtelpa
RV3 Vide un dabas resursi
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā
ārtelpa
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
RV3 Vide un dabas resursi
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā
ārtelpa
RV4 Kopiena
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums

3.3. ATBILSTĪBA ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA VIETĒJĀ LĪMEŅA
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Mazsalacas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē ievērota pēctecība,
izmantoti līdz šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā izmantotie Mazsalacas novada
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam;
Mazsalacas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam;
Mazsalacas novada izglītības nozares attīstības koncepcija 2016.-2018.gadam;
Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu plānošanas
dokumenti.
Mazsalacas novada Attīstības programmā 2019.-2025.gadam saglabāta Mazsalacas novada
Attīstības programmas 2012.-2018.gadam struktūra un koncepcija, saglabāti Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam nodefinētie novada teritorijas ilgtermiņa attīstības
uzstādījumi (vīzija, prioritātes, 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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Pašvaldības Attīstības
programma 2012. 2018.gadam

Saskaņotība

Pašvaldības Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija un
teritorijas plānojums

Saskaņotība

Pēctecība

Pašvaldības Attīstības
programma 2019. 2025.gadam

Attēls 3: Mazsalacas novada pašvaldības plānošanas dokumentu saskaņotība un pēctecība

Mazsalacas novada loma un ekonomiskā specializācija:
Vidzemē: Kokapstrāde, galdniecība;
Latvijā: Mežsaimniecība, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, netradicionālas
lauksaimniecības nozares, lauksaimniecība, tūrisms (ekotūrisms, nesteidzīgais
tūrisms)
Izstrādājot Mazsalacas 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. Mazsalacas novads robežojas ar, Alojas,
Burtnieku un Rūjienas novadiem (Tabula 6).
Tabula 6: Kaimiņu pašvaldību ekonomiskā specializācija, ilgtermiņa termiņa prioritātes, sadarbība

KAIMIŅU

EKONOMISKĀ

PAŠVALDĪBA

SPECIALIZĀCIJA

Alojas novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija 2013.2030.gadam

Novada materiālo resursu
izmantošana, radot
augstas pievienotās
vērtības produktus.
Lauksaimniecība,
mežsaimniecība, it īpaši,
saimniekojoša ar videi
draudzīgām tehnoloģijām
un metodēm.
Attālinātais darbs.

ILGTERMIŅA TERMIŅA

FUNKCIONĀLĀS SAITES,

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS

SADARBĪBAS JOMAS AR

NOTEIKTĀS PRIORITĀTES

MAZSALACAS NOVADU

SM1. Daudzveidīgas
uzņēmējdarbības
izpausmes
SM2. Mērķorientēti
pakalpojumi sabiedrībai
SM3. Mobilitāte un
pakalpojumu pieejamība

Sadarbības pārvaldības
attīstība dod iespēju
novadam maksimāli
efektīvi izmantot savu
potenciālu
Ziemeļvidzemes
teritorijā, it īpaši, četru
novadu (Salacgrīvas,
Mazsalacas, Burtnieku,
Alojas) kopējā stratēģijā,
tai izpaužoties, Salacas
apsaimniekošanā un
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KAIMIŅU

EKONOMISKĀ

PAŠVALDĪBA

SPECIALIZĀCIJA

Salacas un tās baseina
mazo upju
multifunkcionāla
apsaimniekošana.

ILGTERMIŅA TERMIŅA

FUNKCIONĀLĀS SAITES,

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS

SADARBĪBAS JOMAS AR

NOTEIKTĀS PRIORITĀTES

MAZSALACAS NOVADU

SM4. Sadarbības
pārvaldība novadā un
Ziemeļvidzemē

savstarpēji papildinošā
izglītības sistēmas
attīstīšanā
u.c.
Ir nepieciešami
kvalitatīvi savienojumi
Rūjienas-MazsalacasStaiceles-Salacgrīvas un
Rūjienas-MazsalacasAlojas-Salacgrīvas
virzienos, pirmkārt
aktivizējot „Ziemeļu
Stīgas” attīstības
atjaunošanu Rīgas
plānošanas reģiona
telpiskās attīstības
nostādņu koncepta
ietvaros.

Aktīvais tūrisms: sporta
infrastruktūras efektīvai
noslodzei, dabas tūrisms,
medību/makšķerēšanas
tūrisms.
Kultūras ekonomiskā un
estētiskā potenciāla
uzturēšana un attīstīšana.
Jauniešu un jaunu ģimeņu
atbalsta struktūru
veidošana.
Alternatīvie sociālie un
rehabilitācijas
pakalpojumi.

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

Rūjienas novada
Ilgtspējīgas

Rūjienas novadā un
kaimiņu novadiem:

IP1: Rūjienas reģiona
iedzīvotājiem nodrošināta

IP2: Saimnieciskā attīstība
IP3: Telpiskā attīstība ilgtspējīgas dzīvesvides
veidošana

Perspektīvais austrumurietumu koridors, saistot
pa īsāko ceļu caur Aloju
Igaunijas pierobežas
pilsētas (Mazsalacu,
Rūjienu, apdzīvotās
vietas Igaunijas pusē) un
piekrasti, pirmkārt, ar
Salacgrīvu un Ainažiem.
− Mežu un purvāju
teritoriju
apsaimniekošana
− Sociālo pakalpojumu
tīkls
− Ceļu un satiksmes
infrastruktūras
uzturēšana
− Izglītības iestāžu tīkla
un skolēnu
mobilitātes attīstība
− Tūrisma
pakalpojumu un
infrastruktūras
attīstība (piemēram,
kopējas tūrisma
stratēģijas izstrāde,
velomaršruta tīkls,
dabas takas u.c.).
− Dabas resursi –
Ramata un Rūja
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KAIMIŅU

EKONOMISKĀ

PAŠVALDĪBA

SPECIALIZĀCIJA

attīstības
stratēģija līdz
2030.gada

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)
−

ILGTERMIŅA TERMIŅA

FUNKCIONĀLĀS SAITES,

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS

SADARBĪBAS JOMAS AR

NOTEIKTĀS PRIORITĀTES

MAZSALACAS NOVADU

profesionālās ievirzes un
kvalitatīva vispārējā
izglītība, novadā pieejama
izglītība pieaugušajiem
atbilstoši ekonomiskam
profilam

− Satiksmes
infrastruktūra
− Ārējo pakalpojumu
sniegšanas areāls
− austrumu – rietumu
Tranzītkoridora –
„Ziemeļu stīga”
attīstība
− Perspektīvais
transporta koridors
(bijusī dzelzceļa
trase)
− Ceļu un satiksmes
infrastruktūras
uzturēšana
− Izglītības
pakalpojumi
− Sabiedriskais
transports un
autoosta
− Darba tirgus,
− Preču noieta tirgus
− Bērnu un pieaugušo
izglītības
pakalpojumi
− Bankas un
bankomāta
pakalpojumi
− Pakalpojumi
− Preču noieta tirgus
− Kapi un kapliča
− Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāts
− Meliorācijas sistēmu
objektu
apsaimniekošanas
− Izglītības iestāžu tīkla
un skolēnu
mobilitātes attīstība
− Pašvaldību sadarbība

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
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Mazsalacas 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

