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Rīcības un investīciju plānam, kas aktualizēts 22.01.2020.

INVESTĪCIJU PLĀNS (2020-2023)
Investīciju plāns sagatavots noteikto jomu griezumā, kas sakrīt ar pašvaldības struktūrvienību specializāciju.
Investīciju plānā apkopoti prioritārie projekti. Izmaksas ir indikatīvas.
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1. Uzņēmējdarbība
Projekta
kods

Projekts

U1

Mājražošanas
attīstība, tīkla izveide

U2

Nodrošināt mazās
uzņēmējdarbības un
mājražotāju attīstību
novadā

U3

Izveidot datu bāzi par
uzņēmējdarbībai
pieejamām
teritorijām, ēkām,
telpām novadā

U4

U5

Nodrošināt ražošanas
teritoriju, ēku un
telpu piedāvājumu
uzņēmējdarbības
attīstībai
Sniegt informatīvu
atbalstu
mājražotājiem un
citiem maziem
saimnieciskās
darbības veicējiem

Plānotās aktivitātes

Informatīvais atbalsts, dokumentācijas
noformēšana u.c.

Nodrošināt uzņēmējdarbības un
mājražotāju konsultāciju pieejamību,
speciālistu informatīvos seminārus
Izveidot datu bāzi par brīvām un
pieejamām uzņēmējdarbības attīstibas
teritorijām, ēkām un telpām novadā,
inženiertehnisko nodrošinājumu,
īpašuma piederību, veikt teritoriju
fotofiksācija.
Izveidot ražošanas teritorijas uz
pašvaldībai piederošiem zemes
gabaliem, nodrošināt piebraucamos
ceļus un komunikācijas uz ražošanas
teritorijām uzņēmējdarbības attīstībai
Sagatavot un izplatīt informatīvo
materiālu (afišas) par mājražotāju
tirdziņu, sniegt atbalstu vietējo
mājražotāju tirdziņa rīkošanai vai
produkcijas realizācijai.
Pavisam kopā

Rezultatīvie rādītāji

Novada teritorijā darbojas
jaunie mājražotāji
Dažādu valsts iestāžu
informatīvie semināri
mājražotājiem un mazajiem
uzņēmējiem, sniegtas
konsultācijas par izaugsmes un
attīstības iespējām
Izveidota uzņēmējiem digitāli
brīvi pieejama informāciju
sistēma par brīvajām ražošanas
teritorijām, ēkām, telpām.

Nodrošinātas teritorijas, ēkas
vai telpas un nepieciešamā
infrastruktūra ražošanas
uzņēmuma izveidei un attīstībai

Regulāri sagatavoti un izplatīti
informatīvie materiāli par
mājražotāju tirdziņu, sniegts
atbalsts vietējo mājražotāju
tirdziņa rīkošanai

Projekta
pamatojums
– saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu

VN-3-1
VN-3-2

VN-2

VN-1-2
VN-2-2
VN-2-3

VN-2-1

VN-1-2
VN-3-2

Izmaksas,
EUR

15 000

1 000

Finansējuma avota

Pašvaldības
budžets,
Latvijas Šveices
sadarbības
programma,
Pašvaldības
budžets,
LEADER

Pašvaldības
budžets, ES
fondi
50 000

500 000

10 000

576 000

Privātie
uzņēmēji
Pašvaldības
budžets,
ERAF
Pašvaldības
budžets,
ERAF, ESF

Īstenoša
nas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepiecieša
ms

20192020.

Mājražotāji

Strenču
novads
kopumā

LLKC, PVD,
VID, citas
pašvaldības

Strenču
novads
kopumā

Privātie
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

Privātie
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

Privātie
uzņēmēji,
amatnieki,
mājražotāji,
citas
pašvaldības

Strenču
novads
kopumā

Īstenošanas
vieta
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2. Izglītība
Projekta
kods

I1

Projekts

Plānotās aktivitātes

Projekta
pamatojums
– saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu
DzV-4-1

5 500

Pašvaldības
budžets,
ERAF, ESF

Papildinātas izglītojamo
pastāvīgās izglītošanās
iespējas, t.sk. virtuālā vide,
realizēta pedagogu apmācība
darbam ar modernajām
informācijas tehnoloģijām.
Izglītības iestāžu mācību
procesa pārraudzībā un
pārvaldībā veiksmīgi iekļauti
elektroniskie un digitālie
risinājumi.
Modernizēti mācību procesā
izmantojamie materiāli un
līdzekļi

DzV-1-2

115 000

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
Latvijas Šveices
sadarbības
programma

DzV-1-2

20 000

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
Latvijas Šveices
sadarbības
programma
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
Latvijas Šveices
sadarbības
programma
ESF fondu
atbalsts

Rezultatīvie rādītāji

Diennakts
nometnes novada
jauniešiem novada
(7-10 dienas)
Mācību vides, t.sk.
E-mācību vides
izveide un
uzlabošana

Jauniešu dalība diennakts nometnēs gan
sociālā riska un atstumtības mazināšanai,
gan jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai,
gan veselības uzlabošanai
Izglītojamo pastāvīgās izglītošanās iespēju
paplašināšana, tsk. virtuālajās mācību
vidēs: materiālās bāzes paplašināšana,
pedagogu profesionālā apmācība.
Moderno tehnoloģiju ieviešana skolvadībā
un mācību procesā, tajā skaitā mācību
sasniegumu elektroniskās uzskaites
ieviešana

I3

Mācību procesa
realizācijā
izmantojamo
mācību līdzekļu
modernizācija

Mācību procesa realizācijā izmantojamo
mācību līdzekļu modernizācija

I4

Skolas
informatizācija

IT nodrošinājums mācību procesa
pilnveidei.

Veikta skolas nodrošināšana
ar modernām informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām,
pilnveidots mācību process

DzV-1-2

13 000

I5

Uzlabot karjeras
pieejas atbalstam
izglītojamiem
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs

Skolu karjeras speciālista apmācība,
karjeras speciālista konsultāciju
pieejamības nodrošināšana.

Apmācīts karjeras speciālists.
Izstrādāta un realizēta
karjeras izglītības
programma.
Pieejama karjeras
konsultanta konsultācija.

DzV-1-2

1 000

I2

Noorganizētas trīs ikgadējas
diennakts nometnes novada
jauniešiem

Izmaksas,
EUR

Finansē-juma avots

Īstenoša
nas
periods
2019.2020.

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

Privātie
uzņēmēji, NVO,
Latvijas
Sarkanais krusts
Citas
pašvaldības

Strenču
novads
kopumā

Citas
pašvaldības

Strenču
novads
kopumā

Citas
pašvaldības

Strenči, Seda

Nav

Strenči, Seda

Strenči, Seda

Projekta
kods

I6

I7

I8

I9

Projekts

Skolēnu
starptautiskās
apmaiņas projekts
NORDPLUS Junior
Skolēnu, skolotāju
starptautiskās
apmaiņas projekts
ERASMUS+
Kultūrizglītība un
patriotiskās
audzināšanas
pasākumi
skolēniem.
Sporta un atpūtas
zonu infrastruktūru
uzlabošana.
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Projekta
pamatojums
Finansē-Īstenoša
Sadarbības
– saistība ar
Izmaksas,
juma avots
Īstenošanas
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
nas
partneri, ja
konkrētu
EUR
vieta
periods
nepieciešams
rīcības plāna
uzdevumu
Neformālās izglītības programmu
Realizētas neformālās
DzV-1-2
9 000
Nordic
2019.Dānija, Lietuva
Strenči
aktivitāšu realizācija, skolēnu mobilitātes.
izglītības programmas
Council of
2020.
projekta ietvaros.
Minsters
Neformālās izglītības programmu
aktivitāšu realizācija, skolēnu un/vai
skolotāju mobilitātes.

Realizētas neformālās
izglītības programmas
projekta ietvaros.

DzV-1-2

30 000

Eiropas
Komisija
(EACEA)

ES dalībvalstis

Strenči, Seda

Izglītojošu pasākumu nodrošināšana ārpus
izglītības iestādes kultūrizglītībā,
patriotiskajā audzināšanā.

Realizēti izglītojoši pasākumi

DzV-1-2

1 000

Valsts
un
pašvaldības
budžets

Citas
pašvaldības

Viss novads

Āra trenažieru laukuma izveide. Pludmales
volejbola laukumu pilnveide. Skatītāju
zonas labiekārtošana sporta laukumā.

Izveidots āra trenažieru
laukums.
Iekārtota skatītāju zona.
Labiekārtoti volejbola
laukumi, izveidots papildus
laukums.
Labiekārtots bērnu rotaļu
laukums pie skolas, iegādātas
stratēģiskās galda spēles.

DzV-1-2

14 000

Pašvaldības
budžets,
nevalstiskās
organizācija
s, LEADER

Strenči

DzV-1-2

20 000

Pašvaldības
budžets,
nevalstiskās
organizācija
s, LEADER
Pašvaldības
budžets,
nevalstiskās
organizācija
s, LEADER
Valsts un
pašvaldības
budžets

Seda

I10.

Rotaļu – aktivitāšu
nodrošināšana.

Pilnveidot esošo bērnu rotaļu laukumu,
nodrošināt rotaļu aktivitātes telpās ziemas
periodā.

I11.

Sporta inventārs
izglītojamiem.

Hokeja spēles inventāra iegāde sporta
stundu nodrošinājumam un bērnu hokeja
turnītu rīkošanai.

Iegādāti 2 komandu pilni
inventāra komplekti hokejam.

DzV-1-2

3 500

I12.

Atbalsts
izglītjamiem
individuālo spēju
attīstīšanai.

Papildus nodrošinājums individuālām ,
izglītojošām nodarbībām skolēniem
vērtībizglītībā, STEM mācību procesā.

Nodrošinātas nodarbības
datorikā, dabaszinībās,
kultūrizglītībā ārpus obligātā
mācību satura.
Skolotāja palīga amata
vienība.

DzV-1-2

1 000

Pavisam kopā

233 000

Strenči

Strenči, Seda
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3. Kultūra
Projekta
kods

K1

K2

K3

Projekts

Strenču novada
esošo brīvdabas
estrāžu
rekonstrukcija,
pilnveide un
jaunu brīvdabas
pasākumu vietu
izveide (tsk.
Elektrības
pieslēgumi.
Jaudas
palielinājumi)
Strenču novada
pašdarbnieku
kultūras dzīves
uzlabošana
Tautas lietišķās
mākslas studijas
izveide

K4

Radošo interešu
centra izveide

K5

Koncertcikls ar
profesionālu
mākslinieku
piedalīšanos

K6

Sadraudzības
partnerības
stiprināšana caur
kultūras
kolektīvu
apmaiņas
braucieniem

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Projekta
pamatojums
– saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu

Izmaksas,
EUR

Strenču pilsētas brīvdabas estrādes
rekonstrukcija. Brīvdabas pasākumu
vietas pie Jaunklidža saieta un Plāņu
tautas nama pilnveide un Brīvdabas
pasākumu vietas izveide Sedā un
Jērcēnos elektrība – apgaismojumam
un apskaņojuma nodrošināšanai.

Rekonstruēta Strenču pilsētas
estrāde un labiekārtota tās
apkārtne, pilnveidota brīvdabas
pasākumu vieta pie Jaunklidža
saieta nama un Plāņu tautas nama.
Izveidota brīvdabas pasākumu vieta
Sedā un Jērcēnos

Tērpu un rekvizītu nodrošinājums
Strenču novada pašdarbības
kolektīviem

Nodrošināti tērpi un rekvizīti
viesiem Strenču novada
pašdarbības kolektīviem

DzV-3-1

15 000

Pielāgot telpas un iegādāties
inventāru tautas lietišķās mākslas
studijas izveidei
Nodarbību un sabiedrisko aktivitāšu
telpu rekonstrukcija un
labiekārtošana Sedā

Pielāgotas telpas un iegādāts
inventārs tautas lietišķās mākslas
studijas izveidei

DzV-3-2

15 000

Rekonstruātas telpas un
labiekārtotas telpas Sedā

DzV-3-2

25 000

Strenču novadā ik gadus tiek
realizēti koncertu ar profesionālu
un pazīstamu mākslinieku
piedalīšanos.

DzV-3-2

20 000

Koncertcikls ar profesionālu
mākslinieku piedalīšanos

Kultūras kolektīvu sadraudzības
tikšanās, apmaiņas braucienu,
pieredzes apmaiņa, partnerības
projektu izstrāde, realizācija.

Tiek rīkoti ikgadēji reģiona kultūras
kolektīvu sadraudzības pasākumi –
koncerti, forumi, diskusijas, radošās
darbnīcas, performances u.c.

DzV-3-1

DzV-3-2

100 000

14 000

Finansējuma
avots

Pašvaldības
budžets,
privātās
investīcijas,
ELFLA lEADER

Pašvaldības
budžets,
ELFLA
Pašvaldības
budžets,
ELFLA
Pašvaldības
budžets,
ELFLA
Pašvaldības
budžets, KKF,
ELFLA

Pašvaldības
budžets, ,
Eiropa
Pilsoņiem
programma,
u.c.

Īstenoša
nas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepiecieša
ms

2019.2020.

Strenču
novada
dome

Strenču
novads
kopumā

Strenču
novada
dome

Strenču
novads
kopumā

Strenču
novada
dome
Strenču
novada
dome
Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada
dome
Privātie
uzņēmēji,
Sadraudzība
s pilsētas,
Strenču
novada
dome

Strenču
novads
kopumā

Īstenošanas
vieta

Seda

Strenču
novads
kopumā

Strenču
novads
kopumā

Projekta
kods

Projekts

K7

Mazākumtautību
integrēšanas
aktivitātes

K8

Izstāžu
nodrošinājums

K9

Kultūras iestāžu
materiāli
tehniskās bāzes
pilnveidošana

K10

Mobilā brīvdabas
skatuve

K11

Sociāli iekļaujoši,
tajā skaitā,
starptautiski
izglītojoši
pasākumi

K12

Mūzikas skolas
telpu
rekonstrukcijas
tehniskais
projekts

K13

Strenču mūzikas
skolas renovācija
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Projekta
pamatojums
Finansējuma
Sadarbības
Īstenoša
– saistība ar
Izmaksas,
avots
partneri, ja
Īstenošanas
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
nas
konkrētu
EUR
nepiecieša
vieta
periods
rīcības plāna
ms
uzdevumu
Pašvaldības
Komunikāciju risinājumi cilvēkiem ar
budžets,
Strenču
dažādu kultūru un tradīcijām.
Saliedēta sabiedrība, veiksmīga
DzV-7-1
2019.20 000
Vidzemes
NVO
novads
Informācija par latviešu kultūru un
integrācija sabiedrībā
DzV-7-3
2020.
novada fonds,
kopumā
tradīcijām.
ELFLA.
Pašvaldības
Jērcēnu
Jērcēnmuižas 2. Stāvā Telpa fiziski
Jērcēnmuižas izstāžu zāles
budžets,
Strenču
pagasts,
un estētiski uzlabota, izveidota
rekonstrukcija. Materiāli tehniskās
DzV-3-1
10 000
ELFLA
novada
Strenču
materiāli tehniskā bāze, lai
bāzes ceļojošo izstāžu nodrošināšanai
dome
novads
nodrošinātu izstādes pārvietošanai
kopumā
Mūsdienīgs aprīkojums, materiāli
Pašvaldības
Privātie
Atjaunota un pilnveidota Kultūras
tehniskās bāzes atjaunošana,
budžets,
uzņēmēji,
Strenču
iestāžu materiāli tehniskā bāze,
aprīkojuma iegāde, tehniskā
DzV-3-1
15 000
ELFLA
Strenču
novads
iegādāts un uzstādīts jauns
nodrošinājuma pilnveidošana (datori,
novada
kopumā
tehniskais aprīkojums.
printeri, projektori u.c.)
dome
Realizēta modernas un
Pašvaldības
Privātie
funkcionālas brīvdabas estrādes
budžets,
uzņēmēji,
Strenču
Brīvdabas estrādes skatuves iegāde
iegāde. Brīvdabas estrādēs uzstājas DzV-3-1
20 000
ELFLA
Strenču
novads
mākslinieki un tiek rīkoti koncerti,
novada
kopumā
tās ir plaši apmeklētas
dome
Realizēti dažādi sociālās
Pašvaldības
Privātie
Pasākumu veidošana un
integritātes pasākumi. Novadā
budžets, ESF
uzņēmēji,
Strenču
organizēšana, lai iedzīvotāji vairāk
celta sociālās dzīves kvalitāte un
DzV-6-1
30 000
Strenču
novads
iekļautos sociālajā vidē un būtu
savstarpējās iedzīvotāju
novada
kopumā
izglītoti
komunikācijas līmenis.
dome, NVO
Rekonstruēta mūzikas skola un tās
Pašvaldības
Privātie
Telpu pielāgošana bērniem ar īpašām mācību un tehniskās telpas, ēka
budžets,
DzV-1-2
uzņēmēji,
vajadzībām, sanitārais mezgls skolas
pielāgota audzēkņiem un
ELFLA
DzV-2-1
7 000
Strenču
Strenči
telpu izmantošanai vasaras
apmeklētājiem ar īpašām
DzV-3-1
novada
nometnēm u.t.t.)
vajadzībām. Veikta sanitārā mezgla
dome
paplašināšana un rekonstrukcija.
Telpu renovācija atbilstoši mūzikas
Pašvaldības
Privātie
skolas specifikai ar skaņas izolāciju,
budžets
uzņēmēji,
mākslas studijas telpu paplašināšana,
Strenču
Renovēta Strenču mūzikas skola.
DzV-3-1
300 000
Strenči
koplietošanas telpu pielāgošana
novada
nometņu rīkošanai brīvlaikos un
dome
vasarā.

Projekta
kods

Projekts

K14

Interaktīvais
muzejs

K15

IT un mūzika

K16

Strenču novada
Pūtēju orķestra
instrumentu
bāzes
pilnveidošana
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Projekta
pamatojums
Finansējuma
Sadarbības
Īstenoša
– saistība ar
Izmaksas,
avots
partneri, ja
Īstenošanas
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
nas
konkrētu
EUR
nepiecieša
vieta
periods
rīcības plāna
ms
uzdevumu
Izveidots Strenču novada
Pašvaldības
Privātie
interaktīvais muzejs – tajā tiek
budžets,
uzņēmēji,
piedāvātas iespējas modernai
ELFLA
Strenču
Strenču novada muzejs ar
DzV-3-1
2019.ekspozīciju apskatei un interakcijai.
novada
50 000
Strenči
interaktīvām iespējām.
DzV-3-2
2020.
dome
Samazināta tūrisma sezonalitāte un
veicināts tūrisma uzņēmējdarbības
potenciāls
Iegādāta un uzstādīta moderna
Pašvaldības
Privātie
tehnika un aprīkojums – interaktīvā
ELFLA
uzņēmēji,
Interaktīvā tāfele, datorklase ar nošu
tāfele, iekārtotas datorklases,
Strenču
rakstības programmu nodrošinājumu realizēts programmatūras
DzV-3-1
5 000
novada
Strenči
u.c. IT jaunumi mūzikas skolā
nodrošinājums u.c. IT
dome
infrastruktūras labiekārtojums,
uzstādīšana.
Pašvaldības
Strenču
Pūtēju orķestra instrumentu
Ar pūšamajiem instrumentiem
budžets,
novada
Strenču
nodrošinājums Strenču novada
nodrošināti Strenču novada
DzV-3-1
25 000
ELFLA
dome
novads
Kultūras centra Pūtēju orķestrim
Kultūras centra Pūtēju orķestris
kopumā
Pavisam kopā

671 000
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4.Sports
Projekta
kods

Projekts

S1

Brīvdabas
trenažieru
laukumu izveide

S2

Veselības takas
izveide Gaujas
dabas takā

S3

Cikliski sporta
pasākumi Gaujas
dabas takā

S4

Ziemas sporta
veidu
popularizēšana

Plānotās aktivitātes

Uzstādīt publiski pieejamus
āra trenažierus novada
centros un veicināt
sabiedrības izpratni par
fiziski aktīva dzīvesveida
būtisko nozīmi jebkurā
vecumā.
Uzstādītas informācijas
zīmes, vingrošanas
elementi, brīvdabas
trenažieri , rotaļu elementi
u.c. Gaujas dabas takā

Rezultatīvie rādītāji

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna uzdevumu

Novadā uzstādīti publiski pieejami āra
trenažieri

DzV-14-2
DzV-4-1

Novadā pieejama Gaujas dabas taka ar
sporta un rotaļu infrastruktūru

DzV-14-2

Gaujas dabas takā
pasākumi aktīvu kustību
piekritējiem

Popularizēta Gaujas dabas taka kā
unikāla fizisko aktivitāšu izpausmju vieta

DzV-4-1

izveidots kalns ziemas
nobraucieniem, slēpošanas
trase, aprīkots hokeja
laukums

Strenču novadā aktīvi un ar pašvaldības,
kā arī privāto uzņēmēju atbalstu tiek
popularizēti ziemas sporta veidi –
slēpošana, hokejs, biatlons. Esošie un
jaunie sporta un brīvā laika pavadīšanas
objekti aprīkoti ar mūsdienīgām iekārtām
un inventāru - iekārtota vieta ziemas
nobraucieniem no kalna

DzV-14-2
DzV-4-1

Pavisam kopā

Izmaksas,
EUR

Finansējuma
avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

2019.-2020.

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

Īstenošanas
vieta

10 000

Pašvaldības
budžets, ELFLA

30 000

Pašvaldības
budžets,
ELFLA,

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenči

500

Pašvaldības
budžets,
ELFLA, ERAF

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

30 000

Pašvaldības
budžets, ELFLA

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

70 500
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5. Sociālā joma, veselības aprūpe
Proje
kta
kods

SV1

SV2

SV3

SV4

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu

Izmaksas,
EUR

Finansējuma
avots

Īsteno
šanas
gads

Sadarbība
s partneri,
ja
nepiecieš
ams
Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada
dome,
Latvijas
Sarkanais
krusts,
NVO
Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada
dome,
Latvijas
Sarkanais
krusts,
NVO

Īstenošan
as vieta

Deinstitucionalizēto personu
nodarbinātība lauksaimniecības un lauks.
Produktu ražošanā, sadzīves apstākļu
nodrošināšana

Deinstitucionalizēto
personu integrācija darba
un dzīves vidē

DzV-6-4

1 000 000

Pašvaldības
budžets,
Privātie
uzņēmēji, ERAF

Sociālā atbalsta personāla izveide

Atbalsta personāla izveide Sociālajā
dienestā

Novadā pieejami
kvalitatīvi psihologa,
psihoterapeita, mākslas
terapeita pakalpojumi un
diennakts konsultācijas.

DzV-6
GV-1-1
GV-1-2

10 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Atbalsta centru izveide,
funkcionalitātes uzlabošana un
attīstīšana

AC telpu remonts (virtuves izveide,
sanitārā mezgla sakārtošana, telpu
iekārtojuma racionalizēšana, telpu
pielāgošana nakšņošanai)

Izveidoti atbalsta centri.

DzV-6-5

20 000

Pašvaldības
budžets,
Privātie
uzņēmēji, ERAF,
ELFLA

Biedrības;
NVO

Strenču
novads
kopumā

Telpu remonts, labiekārtošana, mēbeles,
darbinieku apmācība, darbinieku
atalgojums

Strenču novada izveidota
sociālā māja/dzīvoklis
mazturīgajiem novada
iedzīvotājiem.
Izremontētas un
labiekārtotas telpas,
iekārtots interjers,
iegādāta un uzstādīta
nepieciešamā sadzīves
tehnika.

DzV-6

35 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Biedrības;
NVO

Strenču
novads
kopumā

Deinstitucionalizēto personu
nodarbinātība un sadzīves
apstākļu nodrošināšana

Strenču novada trūcīgo
iedzīvotāju sociālā māja/dzīvoklis

2019.2020.

Strenču
novads
kopumā

Strenču
novads
kopumā
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Proje
kta
kods

SV5

Projekts

Mājas aprūpes pakalpojuma
attīstīšana

Dienas nometnes novada
bērniem un jauniešiem (5 dienas)
SV6

SV7

SV8

SV9

Plānotās aktivitātes

Aprūpe mājās, sociālā dienesta darbības
paplašināšana, mobilā izbraukuma
brigāde

Jauniešu dalība diennakts nometnēs gan
sociālā riska un atstumtības mazināšanai,
gan jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai,
gan veselības uzlabošanai

Rezultatīvie rādītāji

Strenču novadā veiksmīgi
tiek realizēta mājas
aprūpes sociālās
palīdzības pakalpojums.

Noorganizētas diennakts
nometnes novada
jauniešiem

Strenču novada sociālās vides
kvalitātes veicināšana

Strenču pilsētas pirts rekonstrukcija,
Strenču pilsētas kapu esošās kapličas
rekonstrukcija un jaunas kapličas
būvniecība

Rekonstruēta Strenču
pirts, izveidota jauna
Strenču pilsētas kapu
kapliča, veicot arī esošās
kapličas rekonstrukciju

Infrastruktūras un piedāvāto
pakalpojumu pilnveidošana
medicīnā

Telpu pilnveidošana doktorātam, jauna,
progresīva medicīniskā personāla
piesaiste privātpraksei, sniedzot
pašvaldības atbalstu (stomatologs, zobu
tehniķis, fizioterapeits, ginekologs,
kardiologs, ģimenes ārsts u.c.),
nodrošinot pamatdiagnostikas veikšanu
novadā.

Pilnveidota infrastruktūra
un piedāvāto
pakalpojumu klāsts
medicīnā. Piesaistīts
profesionāls medicīniskais
personāls.

Veselības veicināšanas un
slimības profilakses pasākumi

Organizēti regulāri veselības profilakses
pasākumi, piesaistot kvalificētus
speciālistus
Pavisam kopā

Informēts iedzīvotājs

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu

Izmaksas,
EUR

Finansējuma
avots

Privātie
uzņēmēji,
Pašvaldības
budžets,

Īsteno
šanas
gads

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada
dome,
Latvijas
Sarkanais
krusts,
NVO
Privātie
uzņēmēji,
NVO,
Latvijas
Sarkanais
krusts

Īstenošan
as vieta

Strenču
novads
kopumā

DzV-5-2
DzV-6-4

6 000

DzV-4-1

5 500

DzV-6-1

40 000

Pašvaldības
budžets, ELFLA

Strenču
novada
dome

Strenči

80 000

Pašvaldības
budžets,
Privātie
uzņēmēji, ERAF,
Norvēģijas FI

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada
dome

Strenču
novads
kopumā

500

Pašvaldības
budžets,
Privātie
uzņēmēji, ESF

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada
dome

Strenču
novads
kopumā

DzV-5-1
DzV-5-2

DzV-5-2

1 197 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

2019.2020.

Sadarbība
s partneri,
ja
nepiecieš
ams

Strenču
novads
kopumā
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6.Mājokļi
Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

M1

Atbalsts individuālo
dzīvojamo māju un
dzīvokļu īpašnieku
iniciatīvām mājokļa
renovācijai

Atbalsts individuālo
dzīvojamo māju un
dzīvokļu īpašnieku
iniciatīvām mājokļa
renovācijai

Realizēts pragmatisks un
efektīvs uzņēmēju un novada
domes sniegts atbalsts mājokļu
renovācijai.

M2

Pašvaldības īpašumā
esošā dzīvojamā fonda
renovācija

Pašvaldības īpašumā esošā
dzīvojamā fonda
renovācija

Veikta pašvaldības dzīvojamā
fonda renovācija, ēku
rekonstrukcija

M3

Daudzdzīvokļu māju
siltināšana un citi
energoefektivitātes
pasākumi

Publisko daudzdzīvokļu
namu energoefektivitātes
pasākumi, fasāžu
siltināšana, logu un durvju
nomaiņa

Novada pilsētu daudzdzīvokļu
mājām veikti siltināšanas un
cita veida energoefektivitātes
pasākumi – nomainīti logi un
durvis, atjaunotas un siltinātas
fasādes

Pavisam kopā

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna uzdevumu

DzV-15

DzV-15

Izmaksas,
EUR

300 000

500 000

DzV-16

Finansējuma
avots
Pašvaldības
budžets, EKII,
Sabiedrība ar
dvēseli
Pašvaldības
budžets, EKII

Pašvaldības
budžets, EKII
150 000

950 000

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

2019.-2020.

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji
Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji
Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Īstenošanas
vieta

Strenču
novads
kopumā
Strenču
novads
kopumā

Strenči, Seda
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7.Ūdenssaimniecība un elektroapgāde
Projekta
kods

Projekts

Plānotās
aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna uzdevumu

Ū1

Sedas pilsētas
ūdenssaimniecības
rekonstrukcija

Veco ūdens un
kanalizācijas tīklu
nomaiņa. jaunu
hidrantu izbūve

Veikta Sedas pilsētas
ūdenssaimniecības sistēmas
rekonstrukcija, renovēti vecie
ūdens apgādes un kanalizācijas
tīkli. nomainīti vecie hidranti.

DzV-12-1
DzV-12-2

Ū2

Centralizēto ūdens un
kanalizācijas tīklu izbūve
visā Strenču pilsētā un
Jērcēnu pagastā

Centralizēto ūdens
un kanalizācijas
tīklu izbūve

Strenčos un Jērcēnos izbūvēti
jauni ūdens apgādes un
kanalizācijas tīkli.

DzV-12-1
DzV-12-2

Pavisam kopā

Izmaksas,
EUR

Finansējuma
avots

1 000 000

Pašvaldības
budžets, LatvijasŠveices
programma

500 000

Pašvaldības
budžets, LatvijasŠveices
programma

1 500 000

Īstenošanas
gads

2019.-2020.

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams
Strenču
novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji
Strenču
novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Īstenošanas
vieta

Seda

Strenči,
Jērcēni
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8.Siltumapgāde
Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna uzdevumu

Si1

Energoefektivitātes
uzlabošana pašvaldības
iestāžu un to
struktūrvienību ēkās

Logu maiņa, ēkas fasādes un
jumta siltināšana, apkures
sistēmas remonts, maiņa

Pašvaldības un to
struktūrvienību ēkās veikti
energoefektivitātes celšanas
pasākumi – nomainīti logi,
realizēta ēkas fasādes
siltināšana un apkures sistēmu
rekonstrukcija

Si2

Energoefektivitātes
uzlabošana Sedas
kultūras namā

Energoefektivitātes
uzlabošana Sedas kultūras
namā

Sedas kultūras namā veikti
energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi

DzV-11
DzV-16-1

Si3

Centralizētās
siltumapgādes tīklu
paplašināšana Strenčos

Strenču pilsētā realizēta
centralizētās siltumapgādes
tīklu paplašināšana – pieslēgti
jauni privātie klienti.

DzV-15-1
DzV-11

Centralizētās siltumapgādes
tīklu paplašināšana pilsētā,
ļaujot pieslēgt iespējami
vairāk (arī privāto īpašumu)
centralizētajai siltumapgādei
Pavisam kopā

DzV-11
DzV-16-1

Izmaksas,
EUR

Finansējuma
avots

500 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
EKII, Norvēģijas
FI

300 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
EKII, investori

300 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
EKII,
privātīpašnieki

1 100 000

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

Strenču novada
pašvaldība
Strenču
novads
kopumā

2019.-2020.

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji
Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Seda

Strenči
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9. Ceļi un apgaismojums
Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna uzdevumu

Finansējuma
avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

70 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

2019.-2020.

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenču
novads
kopumā

DzV-9-1
DzV-9-3

700 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenču
novads
kopumā

Jērcēnu ciemā uzstādīts ielu
apgaismojums.

DzV-9-1

10 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
EKII

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Jērcēnu
pagasts

Gājēju celiņa izbūve
aptuveni 300 m garumā

300m garumā uzbūvēts gājēju celiņš.
Augusi gājēju drošība.

DzV-9-1

5 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Seguma rekonstrukcija

Nomainīts ceļa segums, rekonstruēts
ceļa posms.

DzV-9-1

70 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

C1

Ielu seguma
uzlabošana un
seguma veida
maiņa no grants uz
asfaltu.

Ielu seguma uzlabošana un
seguma veida maiņa no
grants uz asfaltu.

Veikta ielu seguma nomaiņa no grants
uz asfaltu

DzV-9-1
VN-2
VN-3

C2

Satiksmes drošības
pilnveidošana
pilsētu un ciemu
teritorijās

Gājēju un veloceliņu tīkla
paplašināšana, velo-joslu
marķēšana, ātruma
ierobežojošo pasākumu
ieviešana (ātruma vaļņi,
ierobežojuma zīmes)

Realizēta gājēju un veloceliņu tīklojuma
paplašināšana, marķētas un iezīmētas
velosipēdu satiksmes joslas, organizējot
satiksmi un veicot dažādus
pielāgošanas pasākumus, panākta
ātruma ierobežošana. Novadā audzis
velosipēdu izmantotāju skaits.

C3

Ielu apgaismojuma
izbūve Jērcēnu
ciema teritorijā

Izbūvēt ielu apgaismojumu
Jērcēnu pagasta Jērcēnu
ciema teritorijā individuālo
māju apbūves teritorijā

C4

C5

Gājēju celiņa izbūve
Jērcēnu ciemā gar
ceļu Daksti-Rami
Ceļa - GaterisBērzlapas
rekonstrukcija

Rezultatīvie rādītāji

Izmaksas,
EUR

C6

Pluķi – Strūciņas PC
8, 3,9 km

Seguma rekonstrukcija

Posmā Pluķi – Strūciņas PC 8 veikta ceļa
seguma rekonstrukcija, atbalstīta
uzņēmējdarbība

DzV-9
VN-2
VN-3

25 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

C7

Celtnieku ielas
rekonstrukcija Sedā

Ceļa seguma rekonstrukcija

Rekonstruēts ceļa segums

DzV-9-1

20 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

C8

Gājēju celiņu izbūve
Uzvaras ielā Sedā

Trotuāru rekonstrukcija

Rekonstruēts trotuārs

DzV-9-1

35 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

C9

Gājēju celiņu izbūve
Zaļā ielā Sedā

Trotuāru rekonstrukcija

Rekonstruēts trotuārs

DzV-9-1

12 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

C10

Gājēju celiņa
atjaunošana
Brīvības ielā Sedā

Trotuāru rekonstrukcija

Rekonstruēts trotuārs

DzV-9-1

10 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM
Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM
Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM
Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM
Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM
Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM
Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Jērcēnu
pagasts
Plāņu
pagasts
Plāņu
pagasts
Seda

Seda

Seda

Seda

Projekta
kods

Projekts

C11

Ielu asfalta seguma
rekonstrukcija

C12

C13

C14

C15

C16

Satiksmes drošības
uzlabošana Trikātas
ielā Strenčos
Satiksmes drošības
uzlabošana
Pulkveža Zemitāna
ielā Strenčos
Ielu apgaismojuma
ierīkošana un
rekonstrukcija Sedā
un Strenčos
Pļavas ielas
rekonstrukcija
Strenčos
Ugunsdzēsēju un
Trikātas ielas
rekonstrukcija
Strenčos
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Projekta
pamatojums –
Sadarbības
Izmaksas,
Finansējuma
Īstenošanas
Īstenošanas
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
partneri, ja
EUR
avots
periods
vieta
konkrētu rīcības
nepieciešams
plāna uzdevumu
Strenču novada
Asfalta seguma
Pašvaldības
Rekonstruēts asfalta segums
DzV-9-1
500 000
2019.-2020.
dome, Latvijas
Strenči
rekonstrukcija
budžets, ERAF
Valsts ceļi, SM
Satiksmes drošības
Strenču novada
Veikta satiksmes drošības uzlabošana,
Pašvaldības
uzlabošana Trikātas ielā
DzV-9-1
150 000
dome, Latvijas
Strenči
krities CSN skaits
budžets, ERAF
Strenčos
Valsts ceļi, SM
Seguma rekonstrukcija,
trotuāra izbūve Pulkveža
Zemitāna ielā Strenčos

Izbūvēts jauns trotuārs, veikta seguma
rekonstrukcija Pulkveža Zemitāna,
krities CSN skaits

DzV-9-1

150 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

Apgaismojuma ierīkošana
un rekonstrukcija

Uzstādīts un rekonstruēts ielas
apgaismojums.

DzV-9-1

50 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
EKII

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda, Strenči

Grants seguma
atjaunošana, 3 caurteku
remonts, ielas
apgaismojuma ierīkošana

Atjaunots grants ceļa segums, veikta
trīs caurteku rekonstrukcija, ierīkots
ielas apgaismojums.

DzV-9-1

25 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

Bruģa seguma uzlabošana

Uzlabots brauktuves segums

DzV-9-1

50 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

Pavisam kopā

1 882 000
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10. Vide, tūrisms
Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna uzdevumu

Strenču novada
sociālās vides
kvalitātes
veicināšana

Pamesto, neapsaimniekoto
(degradēto) teritoriju sakopšana un
namu (graustu) sakopšana vai
demontāža. Īpašumā esošo
īpašnieku apzināšana un to īpašumu
sakārtošanas aktivizēšana
Strenču dabas takas norādes zīmju,
marķējuma atjaunošana. Atsevišķu
Strenču dabas takā esošo
kultūrvēsturisko objektu restaurācija
(senā tirdzniecības ceļa Rīga –
Tērbata atklāšana); jaunas dabas
takas izveidošana Jērcēnmuižas
parka teritorijā
Strenču pilsētas pirts rekonstrukcija,
Strenču pilsētas kapu esošās kapličas
rekonstrukcija un jaunas kapličas
būvniecība

Skulptūru parks
Gaujas malā

Skulptūru parka pilnveidošana
Gaujas malā

Gaujas upes krastā
izveidots skulptūru parks

VT6

Jērcēnmuižas
kompleksa
revitalizācija

Muižas staļļa pārbūve, pielāgojot to
vides izziņas centra izveidei.
Vēsturiskā parka koku kopšana,
dažādu parka objektu izveide,
grilmājas uzstādīšana parkā.

Izveidotas vides izziņas
centra telpas. Atjaunots
vēsturiskais parks,
labiekārtota tā teritorija,
velosipēdu novietnes,
uzturētas piknika un
ugunskura vietas.

DzV-14-2
DzV-14-3
VN-5-2

VT7

Sedas pludmales
labiekārtošana

Sedas pludmales labiekārtošana,.

Labiekārtota pludmale pie
Sedas grants karjera
Jērcēnu pagastā

DzV-14-2
DzV-14-3
VN-5-2

VT1

Pievilcīgas pilsētu un
ciemu publiskās
ārtelpas veidošana

VT2

Jaunu Strenču
novada dabas taku
izveidošana un
esošo uzturēšana un
atjaunošana

VT3

VT4

Pievilcīga, videi un
investoriem draudzīga
pilsētu un ciemu publiskā
ārtelpa

Uzturēta un pilnveidota
Gaujas dabas taka;
izveidotas jauna dabas
taka Jērcēnmuižas parka
teritorijā
Rekonstruēta Strenču
pirts, izveidota jauna
Strenču pilsētas kapu
kapliča, veicot arī esošās
kapličas rekonstrukciju

DzV-14

VN-5-2

Izmaksas,
EUR

Finansējuma
avots

Īstenošanas
periods

1 000 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

2019.-2020.

200 000

Pašvaldības
budžets, ELFLA,
ERAF

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

Īpašnieki,
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

Strenču novada
dome, LDF, DAP,
PDF, LC, VAS
LVM

Strenči, Plāņu
pagasts,
Jērcēnu
pagasts

Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

100 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ELFLA, Privātais
finansējums

Strenču novada
dome, LC,
privātie
uzņēmēji

Strenči

50 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Jērcēnu
pagasts

70 000

Pašvaldības
budžets, ERAF

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Seda

DzV-14-3
40 000

VN-5-2

Pašvaldības
budžets, ELFLA,
ERAF

2019.-2020.

Projekta
kods

Projekts

VT8

Strenču novada
parku teritoriju
sakārtošana

VT9

Publisko teritoriju
pilnveidošana
Strenču novada
pilsētu centros

VT10

Jaunu bērnu rotaļu
laukumu
izveidošana un
esošo pilnveidošana
Strenču novadā

VT12

Muzejs Strenčos
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Projekta
pamatojums –
Sadarbības
Izmaksas,
Finansējuma
Īstenošanas
Īstenošanas
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
partneri, ja
EUR
avots
periods
vieta
konkrētu rīcības
nepieciešams
plāna uzdevumu
Pilsētu un pagastu parku
Labiekārtoti publiskie
Strenču novada
DzV-14-2
Strenču
labiekārtošana, novada vēsturisko
pilsētu un pagastu parki,
Pašvaldības
dome, privātie
DzV-14-3
200 000
novads
parku revitalizācija
atjaunoti un pilnveidoti
budžets, ERAF
uzņēmēji un
VN-5-2
kopumā
novada vēsturiskie parki
investori
Sedas pilsētas centra labiekārtošana
Labiekārtota Sedas
Pašvaldības
– autoostas sakārtošana, soliņu
pilsētas centra teritorija
budžets, ERAF,
Strenču novada
ievietošana, apstādījumu
DzV-14
60 000
un labiekārtots Sedas
ELFLA, Meža
dome
Seda
pilnveidošana, Sedas tirgus laukuma
pilsētas tirgus laukums
attīstības fonds
labiekārtošana
Bērnu rotaļu laukumu izveidošana,
esošo bērnu laukumu pilnveidošana

Izveidot muzeju Strenču pilsētā, kas
ataino plostniecības u.c. Strenču
vēsturiskos notikumus
Pavisam kopā

Izveidoti jauni un
pilnveidoti esošie novada
bērnu laukumi,
kvalitatīvai bērnu atpūtai
Izveidots 1 muzejs
Strenču pilsētā

DzV-4-1
DzV-14

DzV-18-2

70 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ELFLA

2 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ELFLA

1 792 000

Strenču novada
dome

Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

Strenči
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