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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS
AAA - Aizsargājamais Ainavu Apvidus
CSDD – Ceļu satiksmes drošības dienests
CSP – Centrālā Statistikas pārvalde
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EstLat – Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma
EstLatRus - Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma
ĪADT – Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
KF – Kohēzijas Fonds
LAD – Lauku attīstības dienests
LIAS 2030 – Latvijas ilgtspējīgās stratēģija 2030. gadam
LSAP - Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns
MK – Ministru kabinets
MVU – Mazie un vidējie uzņēmumi
NAP - Nacionālais attīstības plāns
Norvēģijas FI – Norvēģijas Finanšu instruments
NVA – Nodarbinātības Valsts aģentūra
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PNS – Psihoneiroloģiskā slimnīca
RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
SIVN - Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
SVID analīze – Stipro, vāju pušu, iespēju un draudu analīze
TIC – Tūrisma informācijas centrs
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS – Valsts akciju sabiedrība
VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra
ZBR – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
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IEVADS
Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam ir pirmais
kopējais attīstības plānošanas dokuments novadā ietilpstošajām pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās
reformas. Pašlaik novadā ietilpstošajām pilsētām un pagastiem ir izstrādātas atsevišķas attīstības programmas un
teritoriju plānojumi, novadam kopumā ir nesen apstiprināts teritorijas plānojums. Līdzšinējie attīstības plānošanas
dokumenti ir izvērtēti, un integrēti jaunajā novada attīstības programmā.
Attīstības programmas dokuments sastāv no četrām daļām (atsevišķiem sējumiem):

Pašreizējās situācijas raksturojums;

Stratēģiskā daļa;

Rīcību plāns un investīciju plāns (pirmajā redakcijā apvienots ar stratēģisko daļu);

Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību (turpmāk – Pārskats)
Pašreizējās situācijas raksturojums satur Strenču novada resursu apkopojumu, to attīstības potenciālu un
iedzīvotāju vajadzības. Raksturojumā izmantoti publiskie dati, kādi ir pieejami 2011.gadā, kad programma
izstrādāta, kā arī sabiedrības viedokļu apkopojums.
Stratēģiskās daļas (šis sējums) sākumā iekļauts īss Strenču novadā esošo resursu apkopojums. Strenču novada
attīstības ilgtermiņa vīzija un vispārīgais ilgtermiņa mērķis definēts līdz 2020.gadam. Attīstības programmas
termiņam – 2014.-2020.gadam – definētas prioritātes un stratēģiskie mērķi. Katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai
noteikti rīcību virzieni, kuru ietvaros izstrādāts pasākumu kopums.
Stratēģiskās daļas ietvaros iekļauts Rīcības plāns. Rīcības plāna pielikumā pievienots investīciju plāns, sākot ar
2012.gadu un līdz 2020. gadam. Investīciju plāns katru gadu atjaunojams, aktualizējot projektu ieviešanas statusu
un veicot nepieciešamās izmaiņas.
Programmai netika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), jo, sakarā ar neseno teritorijas
plānojuma izstrādi, kura ietvaros SIVN tika izstrādāts, Vides Pārraudzības Valsts Birojs nepiemēroja SIVN procedūru
attīstības programmai.
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PROGRAMMAS KOPSAVILKUMS
Šīs ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments Strenču novadam. Programma definē pašvaldības politiku
periodā līdz 2020.gadam un ir sadarbības platforma Strenču novada uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām,
valsts iestādēm, pašvaldībai.
Strenču novads atrodas Ziemeļvidzemē, tajā dzīvo 4185 iedzīvotāji, novada platība ir 376 km². Strenču novadā
ietilpst divas pilsētas – Seda un Strenči un divi pagasti – Jērcēnu un Plāņu pagasts.
Vietējās ekonomikas stimuli ir Strenči un Seda, vietējie ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi un zemnieku
saimniecības, kas pamatā strādā vietējam tirgum un izmanto vietējos dabas resursus un novietojumu ap autoceļu
A3 (E264) Inčukalns–Valmiera–Valka, 129 km attālumā no Rīgas.
Iedzīvotāju skaits samazinās, un arī turpmākajos desmit gados būs jūtama negatīvo demogrāfisko procesu ietekme.
Turpinoties demogrāfiskajām tendencēm, 2020.gadā Strenču novada iedzīvotāju skaits būs apmēram par pieciem
simtiem mazāks. Strenču novadam jāatbild uz izaicinājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu teritoriālo pieejamību,
infrastruktūras nolietojumu, dzīves līmeni un nodarbinātību mazajās apdzīvotajās vietās, pašvaldības pārvaldības
modeli un pakalpojumu izmaksu racionalizēšanu ilgtermiņā. Jāņem vērā, ka nākotnē pieaugs informācijas un
mobilitātes loma, nepieciešamība pēc jaunām zināšanām un prasmēm un konkurētspējīga piedāvājuma.

Vīzija
Strenču novads 2020. gadā ir izcili sasniedzama, komfortabla, ģimenei draudzīga un pieejama dzīves un darba vieta
ar uzņēmumiem, kas vērsti uz dabas kapitāla gudru izmantošanu un augstākās kvalitātes garīgās veselības aprūpi
un sekmēšanu.

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (2030.gadam)
1)
2)
3)

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība
Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs

Prioritātes un stratēģiskie mērķi 2014.-2020.gadam
Stratēģiskais mērķis Nr.1
Prioritāte Nr.1 – Dzīves vieta
Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Stratēģiskais mērķis Nr.2.
Prioritāte Nr.2– Nodarbinātība
Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība
Prioritāte Nr.3 – Garīgās veselības centrs

Stratēģiskais mērķis Nr.3

Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs
Vidēja termiņa stratēģisko mērķu sasniegšanai izstrādāti rīcības virzieni un to ietvaros - pasākumu kopums.
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1.ESOŠĀS SITUĀCIJAS APKOPOJUMS
Esošās situācijas kopsavilkuma mērķis ir koncentrētā veidā sniegt informāciju par Strenču novada svarīgākajiem
resursiem, galvenajām attīstības tendencēm un attīstības iespējām, kas izriet no šiem resursiem un tendencēm.
Kopsavilkumā parādās tā informācija, kas pamato attīstības prioritātes, uzdevumus un pasākumus. Kopsavilkums
sadalīts trijās daļās: (1) galvenie attīstības resursi, (2) galvenās attīstības tendences, (3) SVID analīze, (4) Plānošanas
konteksts.

1.1.

Galvenie attīstības resursi

1.1.1. Pievilcīga atrašanās vieta un attīstīta transporta infrastruktūra
Strenču novada atrašanās vieta ir viens no galvenajiem attīstības resursiem. Novads, pirmkārt, atrodas starp trim
Ziemeļvidzemes centriem – Valmieru, Valku un Smilteni. Tas piedāvā novadam iespēju attīstīties kā pievilcīgai
dzīves vietai minētajos centros nodarbinātajiem cilvēkiem, gan kā pakalpojumu centram tur dzīvojošiem cilvēkiem.

Turklāt, novadu šķērso valsts un Eiropas nozīmes šoseja E264(A3), pa kuru virzās tranzītplūsma no Igaunijas un
Krievijas Ziemeļrietumiem (Sanktpēterburgas) Rīgas virzienā un otrādi. Šī tranzītplūsma piedāvā galvenokārt ar
tūrisma attīstību saistītās iespējas, apkalpojot Igaunijas un Krievijas tūristus, kas dodas Rīgas virzienā, kā arī citu
valstu tūristus, kuri izmanto minēto šoseju Baltijas valstu un Krievijas Ziemeļrietumu apceļošanai.
Strenču novads ir labi savienots ar apkārt esošajām teritorijām ar kvalitatīvu ceļu tīklu. Attālums no novada centra
līdz Valmierai ir 19 km jeb 20 minūšu ilgs brauciens ar automašīnu, līdz Valkai – 30 km jeb 28 minūtes, līdz
Smiltenei – 30 km jeb 26 minūtes. Līdz Rīgas centram attālums ir 129 km jeb 2 stundu brauciens, līdz Tartu – 116
km jeb 1 stundu un 44 minūšu ilgs brauciens.
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1.1.2. Pievilcīga dzīves vieta
Strenču novadā ir vairākas priekšrocības pievilcīgai dzīves vietai, apvienojot vairākus svarīgus resursus: pievilcīgu
pilsētvidi un lauku vidi, pievilcīgu ainavu un citus rekreācijas resursus, kvalitatīvus un pieejamus izglītības
pakalpojumus, kultūras dzīvi un kultūras pasākumus, tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu infrastruktūru.
Novads piedāvā daudzveidīgu apbūvi un iespēju dzīvot mazpilsētā (Strenči, Seda), ciemā un lauku apvidū (Jērcēnu,
Plāņu pagasts). Iedzīvotājiem ir iespējas izvēlēties starp savrupmāju apbūvi mazpilsētā vai ciemā un daudzdzīvokļu
apbūvi.
Novadā pieejamie dabas resursi, no kuriem ievērojamākie ir Gauja, Aizsargājamais Ainavu Apvidus „Ziemeļgauja”
un Dabas liegums „Sedas purvs”, piedāvā bagātas brīvā laika pavadīšanas iespējas pievilcīgā ainavā: peldēšanu,
laivošanu, staigāšanu, skriešanu un riteņbraukšanu, makšķerēšanu, sēņošanu, medības u.c. Strenči ir atzīti par
starptautisko plostnieku pilsētu, kas ir gan simboliski svarīgi pilsētas un novada iedzīvotāju lepnumam, gan Strenču
novada tūrisma piedāvājuma attīstībai.
Novadā tiek piedāvāta kvalitatīva pirmsskolas izglītība: Strenčos, Sedā un Plāņos, un vidējā izglītība – Strenčos un
Sedā. Strenču mūzikas skola piedāvā konkurētspējīgu profesionālo izglītību, kas sekmē arī kvalitatīvu pašdarbību un
kultūras dzīvi. Novadā ir salīdzinoši aktīva sporta un kultūras dzīve, kas piedāvā bagātas brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
Novada pilsētās un ciemos ir vai ir ieplānota kvalitatīva un finansiāli pieejama centralizētā ūdensapgāde,
kanalizācija un vietām – siltumapgāde.
Novadā ir labs tirdzniecības vietu un sadzīves pakalpojumu objektu izvietojums.

1.1.3. Uzņēmējdarbībā izmantojamie dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma resursi
Strenču novads ir bagāts ar dabas resursiem, kuri tiek un var vēl vairāk tikt izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Novada lielākie un veiksmīgākie privātie uzņēmumi ir saistīti ar dabas resursu ieguvi un izmantošanu: kūdras ieguve
un apstrāde, lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība, mežistrāde un kokapstrāde. Ņemot vērā, ka dabas resursu
7
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ieguve jau ir maksimāla, ņemot vērā dabas un normatīvo aktu ierobežojumus, saimnieciskās darbības
paplašināšanas potenciāls ir lielākas pievienotās vērtības radīšanā, veicot resursu pārstrādi un ražojot gatavu
produkciju.
Strenču novads piedāvā bagātīgus resursus tūrisma attīstībai. Īpaši izceļams ir Sedas un Sedas purva kompleksā
tūrisma piedāvājuma attīstības potenciāls, izmantojot pilsētas unikālo Staļina laika apbūvi, kūdras ieguves tradīcijas
un infrastruktūru, dabas lieguma „Sedas purvs” dabas bagātības, daudzveidīgo ainavu un iespējas veidot
piedāvājumu aktīvajam un izziņas tūrismam.
Ievērojamu tūrisma attīstības potenciālu piedāvā arī Gauja, īpaši ņemot vērā Plostnieku tradīcijas stiprināšanas
iespējas. Strenči jau ir tranzīta un iepirkšanās punkts vairākiem laivotājiem, kas dodas ar laivām un plostiem uz
Valmieras pusi. Pilsēta un tās apkārtne var kļūt arī par ilgāku uzturēšanās vietu, ja laivotājiem tiks piedāvāta ērta
iespēja apmeklēt citas interesantas novada vietas.

1.1.4. Esošie uzņēmumi
Nozīmīgākais novada attīstības resurss ir tajā strādājošie uzņēmumi. Novada lielākais uzņēmums ir Strenču
Psihoneiroloģiskā Slimnīca, kura nodrošina ap 350 darba vietām. Ņemot vērā slimnīcas ilgo vēsturi un lielo
kompetenci garīgās veselības jomā, attīstības potenciāls ir slimnīcas piedāvājuma paplašināšanā vai jauno
uzņēmumu / pakalpojumu izveidē uz slimnīcas personāla kompetences bāzes, padarot Strenčus par garīgās
veselības centru plašākā nozīmē.
Ražojošo uzņēmumu attīstības potenciāls saistāms ar jaunu produktu izveidi un ražošanas paplašināšanu, gudri
izmantojot novadā pieejamos dabas resursus, uz kuru izmantošanu pašlaik balstās novada uzņēmumi
(kokapstrāde, kūdras ieguve, lauksaimnieciskā ražošana).

1.2.

Galvenās attīstības tendences

2011.gada beigās attīstības programmai būtiskākās attīstības tendences saistās ar iedzīvotāju skaita izmaiņām un
nodarbinātību, jo tieši šie rādītāji nosaka pašvaldības darbības pamatu. Pašvaldība strādā iedzīvotājiem un tās
budžeta ienākumi, kas nav saistīti ar valsts budžeta dotācijām, nāk pārsvarā no nodarbināto iedzīvotāju samaksātā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Iedzīvotāju skaits
2011. gada sākumā Strenču novada oficiāli (pēc PMLP datiem) dzīvoja 4185 iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa bija
Sedas un Strenču iedzīvotāji (attiecīgi 1540 un 1401 iedzīvotāji). Jērcēnu un Plāņu pagastos pēc oficiālajiem datiem
dzīvo attiecīgi 548 un 696 iedzīvotāji. Pēc CSP veiktās tautas skaitīšanas datiem, Strenču novada iedzīvotāju skaits
2011.gadā bija 3826.
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1.attēls. Strenču novada iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju vecuma struktūra

Pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 15% (sk. attēlu zemāk).
Šāda tendence paredzama arī turpmāk. Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika sagatavots novada
demogrāfiskais modelis, kura ietvaros tika izmēģināti vairāki reālistiski demogrāfiskie scenāriji, ņemot vērā dažādus
pieņēmumus par dzimstību, mirstību un migrāciju. Visos scenārijos iedzīvotāju skaits sarūk, un attēlā zemāk
norādīts ‘vidēji’ optimistisks scenārijs.
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2.attēls. Strenču novada iedzīvotāju skaita izmaiņu tendence un iedzīvotāju skaita prognoze
Laika periodā līdz 2020.gadam, salīdzinot ar 2011. gadu, iedzīvotāju skaita samazinājuma prognoze sastāda no 9
līdz 15% un vidēji 13%. Šī ir negatīva tendence, taču nav izšķiroša novada attīstībai, jo ar reālo ienākumu
pieaugumu 3% gadā (kas šobrīd tiek prognozēts), līdz 2020.gadam prognozēts 30% ienākumu pieaugums.
Kombinējot iedzīvotāju skaita samazinājuma un ienākumu palielinājuma prognozi, kopējās nodokļu bāzes
pieaugums līdz 2020.gadam prognozēts 14% līmenī.
Tajā pašā laikā, ļoti liela uzmanība pievēršama pakalpojumu sniegšanas optimizācijai un pasākumiem, kas vērsti uz
ģimeņu ar bērniem noturēšanu un piesaistīšanu.
Nodarbinātība
Nodarbinātību Strenču novadā raksturo gan novadā dzīvojošo cilvēku nodarbinātība, gan nodarbinātība novadā
strādājošajos uzņēmumos, jo iedzīvotāji strādā arī ārpus novada un novadā strādā arī iedzīvotāji no citiem
novadiem.
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Attēls zemāk parāda sociāli apdrošināto personu – darba ņēmēju skaitu Strenču novada teritorijās. Var secināt, ka
2008.-2009. gadu ekonomiskās krīzes ietekme ir pārvarēta un situācija ar nodarbinātību novadā ir stabilizējusies.
Taču tā joprojām ir zem līmeņa, kāds bija uzreiz pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā.
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3.attēls. Sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēju - darba ņēmēju skaits Strenču novada teritorijās (VSAA)

No visiem darbspējīgajiem iedzīvotājiem nodarbinātie ir tikai 46% (salīdzinoši ar 59% un 60% Vidzemē un Latvijā).
Situācija ir labāka Strenčos un sliktāka citās teritorijās (skat. attēlu).

4.attēls. Sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēju - darba ņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā darbspējīgā
vecumā Strenču novada teritorijās (VSAA, PMLP dati)
Pieņemot, ka ‘dabisks’ nodarbinātības rādītājs ir 65% no darbspējīgajiem iedzīvotājiem, Strenču novadā
nodarbināto skaitu var palielināt par apmēram 500 darba vietām.
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Arī nodarbināto skaits uzņēmumos, kuru galvenā darba vieta ir Strenču novads, ir stabilizējies pēdējo gadu laikā
(skat. attēlu).
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5.attēls. Darba ņēmēju skaits uzņēmumos, kuru galvenā darbības vieta ir Strenču novadā, pēc Strenču novada
teritorijas (CSP dati)
Uzņēmumu, kuru galvenā darbības vieta ir Strenču novads, kopējais darbinieku skaits ir zemāks nekā nodarbināto
iedzīvotāju skaits, par apmēram 250 darba vietām.
Analizējot nodarbinātību sektoru griezumā, vērojama tendence, ka pēdējos gados samazinājies nodarbināto skaits
ieguves un apstrādes rūpniecībā – lielākajās privātā sektora nozarēs, savukārt nodarbināto skaits mežsaimniecībā
un lauksaimniecībā nedaudz palielinājies.
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6.attēls. Darba ņēmēju skaits uzņēmumos, kuru galvenā darbības vieta ir Strenču novadā, pēc uzņēmuma
darbības nozares (CSP dati)
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Izņemot Strenčus, kas ir novada centrs ar attiecīgu darba vietu koncentrāciju, Strenču novadā vietējo darba vietu
skaits ir zemāks nekā nodarbināto iedzīvotāju skaits (skat. attēlu) un veido 77% no kopējā nodarbināto skaita.

7.attēls. Vietējo darbu vietu attiecība pret visiem nodarbinātajiem iedzīvotājiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta
attiecīgajā teritorijā (CSP, VSAA dati)

Tas norāda uz tendenci, ka Strenču novads ir vairāk dzīves vieta nekā darba vieta, fakts kas ir skaidrojams ar tādu
attīstības centru kā Valmiera un Smiltene tuvumu, un kas noteikti izmantojams plānojot attīstību.
Arī salīdzinot novada iedzīvotāju atalgojumu (kuri strādā gan novadā, gan ārpus tā) ar novadā reģistrēto
uzņēmumu darbinieku atalgojumu, novērojama tendence, ka uz vietas strādājošo iedzīvotāju atalgojuma līmenis ir
zemāks, nekā ārpus novada strādājošo iedzīvotāju atalgojums(skat. attēlu). Tas nozīmē, ka arī budžeta nodokļu
ienākumi no šo iedzīvotāju ieņēmumiem ir lielāki.
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8.attēls. Vidējā sociālo iemaksu alga pēc iedzīvotāju deklarētās darba vietas un uzņēmumu juridiskās adreses
(VSAA dati)

Secinājums, ko var izdarīt aplūkojot norādītās tendences, ir, ka vislielākais attīstības potenciāls saistāms ar Strenču
novadu kā pievilcīgu dzīves vietu, kura piesaista nodarbinātos iedzīvotājus ar ģimenēm. Turklāt, liela uzmanība
būtu pievēršama nodarbinātības veicināšanai visos līmeņos.
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1.3.

Strenču novada SVID analīze

Strenču novada stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze veikta novadam kopumā, atsevišķi izceļot
konkrētas jomas.
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
Novadam kopumā
 Atrašanās vieta pie A3 (E nozīmes) autoceļa,
 Nepietiekama iekšējā un ārējā sasniedzamība
Igaunijas tuvumā un Valka – Smiltene – Valmiera
(sabiedriskā transporta biežums un izmaksas)
trīsstūrī
 Kvalitatīva dzīvojamā fonda nepietiekamība
 Dabas resursi (kūdra, māls, smilts, mežs)
 Zems iekšējās komunikācijas līmenis novadā
 Strenču PNS darbība un potenciāls
 Iedzīvotāju skaita samazināšanās un jauniešu
izceļošana
 Dabas vērtības (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
ar tajā ietilpstošo dabas liegumu „Sedas purvs”,
 Pamatpakalpojumu (ūdens, kanalizācija)
AAA “Ziemeļgauja”, Gauja)
nepietiekama kvalitāte
 Kultūrvēsturiskais mantojums visa novada teritorijā
 Tūristu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu
nepietiekams nodrošinājums
 Daudznacionālais sastāvs
 Ievērojams nemateriālais kultūrvēsturiskais
mantojums
 Plostnieku svētku tradīcijas
Uzņēmējdarbība
 Strenču PNS darbība un potenciāls
 Darba vietu nepietiekamība un atkarība no dažiem
lieliem darba devējiem
 Kūdras ieguves un pārstrādes tradīcijas
 Kvalificēta
un
motivēta
darba
spēka
 Pieejamas zemes platības biznesa attīstībai
nepietiekamība, darba prasmju un darba kultūras
 Liels tūrisma attīstības potenciāls
degradācija
 Tūrisma infrastruktūras trūkums
 Strenču tēla asociācijas ar Strenču PNS
Izglītība, kultūra, sports
 Kvalitatīvas un plašas pirmsskolas un vispārējās
 Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku slikts tehniskais
izglītības iegūšanas iespējas
stāvoklis
 Strenču mūzikas skolas augsts līmenis un
 Zems izglītojamo skaits Strenču novada vidusskolā atpazīstamība
vidusskolas klasēs un Plāņu pamatskolā
Sociālā joma un veselības aprūpe
 Uzkrātā sociālās aprūpes un veselības aprūpes
 Nepietiekama ģimenes ārstu pakalpojumu
kompetence novadā
kvalitāte
 Liels trūcīgo iedzīvotāju skaits
Mājokļi, infrastruktūra un vide
 Pievilcīga dzīves vieta nelielā attālumā no citiem
 Pieejamu mājokļu piedāvājuma trūkums
attīstības centriem
 Slikta tranzītielas seguma kvalitāte Strenčos
 Salīdzinoši labi attīstīts un salīdzinoši vienmērīgi
 Nepietiekama satiksmes drošība
sazarots iekšējo ceļu tīkls
 Slikta sasniedzamība ar sabiedrisko transportu
 Laba sasniedzamība ar sabiedrisko transportu no
novada iekšienē
teritorijām ārpus novada
 Nepietiekama siltumapgādes sistēmas jauda Sedā
 Realizētie un ieplānotie ūdenssaimniecības projekti
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IESPĒJAS


















1.4.

DRAUDI
Novadam kopumā
Dzīves vieta Valmierā, Smiltenē, Igaunijā
 Valmieras un Smiltenes piedāvājums izglītības,
nodarbinātajiem
dzīves vides, nodarbinātības un citās jomās
Sadarbības tīkls ar Igauniju un apkārt esošām
 Ierobežota ārējā finansējuma pieejamība
pilsētām dažādu jautājumu risināšanai
 Energoresursu sadārdzināšanās izraisīta komunālo
E-pārvaldes paplašināšana
un transporta izdevumu sadārdzināšanās
Sadarbības iespējas ar Valmieru un Smilteni
 Valsts autoceļa A3 sadalošās un drošību
apdraudošās ietekmes palielināšanās
 Iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās
 Politiskie riski saistībā ar plānošanas reģionu,
teritoriju, līmeņu izmaiņām
Uzņēmējdarbība
Kūdras kompetences centra izveide
 Apkārt esošo teritoriju lielāki resursi
uzņēmējdarbības attīstībai (darba spēks, ražošanas
Strenču novada kā garīgās veselības centra attīstība
telpas u.c.)
Iekļaušanās Vidzemes reģiona esošajā tūrisma
 Darba spēka trūkums
piedāvājumā, veidojot unikālo tūrisma piedāvājumu
(Seda+purvs+Gauja), izmantojot esošo dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu un četrus gadalaikus
Sadarbības iespējas ar Valmieras biznesa inkubatoru
Izglītība, kultūra, sports
Atšķirīgs vidusskolas piedāvājums, akcentējot garīgo
 Skolēnu skaita samazināšanās un skolēnu došanās
veselību, dabas resursu (īpaši mežu un kūdras)
mācīties citur
izmantošanu un tūrismu
Netradicionāla pirmsskolas izglītība uz veselīga un
ekoloģiska dzīves veida, kā arī tautas tradīciju
pamata (tautas skola)
Plostnieku tēla izmantošana vairākām sabiedrības
attīstības aktivitātēm
Sociālā joma un veselības aprūpe
Aprūpes un garīgās veselības kompetences
 Valsts pasūtījuma samazināšanās medicīnā
izmantošana novada attīstībai

Plānošanas ietvars

1.4.1. Eiropa
Eiropas Savienības galvenais stratēģiskais dokuments ir „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai
izaugsmei”, kas apstiprināta Eiropadomē 2010.gada 17.jūnijā un kas aizvietos 2000.gada martā Eiropadomē
apstiprināto Lisabonas stratēģiju.
Galvenais „ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību ES kopumā un katrā ES dalībvalstī
atsevišķi. „ES 2020” stratēģijai ir trīs galvenās prioritātes: gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme. Lai sasniegtu
augstākminētās prioritātes, „ES 2020” stratēģijai ir pieci kvantitatīvie mērķi, kuri aptver nodarbinātības politikas,
pētniecības un inovācijas politikas, enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas, izglītības politikas un sociālās
politikas jomas. „ES 2020” stratēģija balstās uz Integrētajām vadlīnijām, uz kā pamata ES dalībvalstis gatavo
nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas.
Minētā Lisabonas stratēģija vairākus gadus bija Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības plāns, kā arī tā īstenošanas
process ar mērķi risināt problēmas, kas saistītas ar lēno Eiropas Savienības ekonomisko attīstību, atpalicību
tehnoloģiju jomā, nepietiekošo darba produktivitātes izaugsmi u.c. jomās - tā, lai līdz 2010. gadam Eiropas
Savienība kļūtu par konkurētspējīgāko, dinamiskāko, uz zināšanām balstīto reģionu pasaulē. Stratēģisko mērķi bija
paredzēts sasniegt, balstoties uz trīs galvenajiem pīlāriem: ekonomikas pīlāru, sociālo pīlāru un apkārtējās vides
pīlāru. 2005.gadā tika atzīts, ka Lisabonas stratēģijas mērķi bija „izplūduši”, un uzsvēra, ka turpmāk nepieciešams
koncentrēties uz izaugsmi un nodarbinātību.
Latvijas nacionālā reformu programma „ES stratēģijas” īstenošanai (Latvijas NRP) tiek iesniegta Eiropas Komisijai
vienlaicīgi ar Latvijas Konverģences programmu, un abas programmas, saskaņā ar Līgumu par ES darbību, ir ES
līmeņa ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības instrumenta sastāvdaļa. „ES 2020” stratēģijas kontekstā
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izvirzīti vairāki Latvijas kvantitatīvie mērķi 2020.gadam, t.sk. nodrošinot vidējā termiņā IKP pieauguma tempus 4–
5% apmērā un augstu nodarbinātības līmeni 73% apmērā līdz 2020.gadam. Šie mērķi ir noteikti, ņemot vērā
Latvijas tautsaimniecības attīstības scenāriju vidēja termiņa periodam, kā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas „Latvija 2030” mērķus.
Veiksmīga Latvijas kvantitatīvo mērķu sasniegšana ir atkarīga no vairākiem nosacījumiem - kopējās
tautsaimniecības izaugsmes, kuru pašreiz negatīvi ietekmējusi krīze; demogrāfiskās attīstības, kuras ietvaros,
saskaņā ar prognozēm, Latvijas iedzīvotāju skaits līdz 2020.gadam darbspējas vecumā turpinās samazināties;
Latvijas budžeta iespējām, kuras līdz 2014.gadam būs ļoti ierobežotas, ko nosaka nepieciešamie budžeta
konsolidācijas pasākumi; kā arī iespējamā ES atbalsta, t.sk. ES fondu atbalsta jaunās ES finanšu perspektīvas
ietvaros pēc 2013.gada. Te ir īpaši jāmin Kohēzijas politikas atbalsts mazāk
attīstīto ES dalībvalstu un reģionu konverģencei, kā arī jautājuma
risināšana ES līmenī attiecībā uz līdzvērtīgas konkurences nosacījumu
nodrošināšanu visiem ES lauksaimniekiem.
Latvijas NRP vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs
paredz, ka investīciju apjoms Latvijas tautsaimniecībā saglabāsies zemā
līmenī, tādējādi uzkrātā kapitāla devums potenciālajā izaugsmē ir
salīdzinoši zems. Tādēļ, atkopjoties ekonomikai, turpmākā izaugsmes bāze
būs pārsvarā vērsta uz efektivitātes uzlabošanos, par ko liecina kopējās
faktoru produktivitātes komponentes pieaugums.
Strenču novads ES 2020 sasniegšanā iekļaujas caur Latvijas nacionālo
reformu programmu „ES 2020” stratēģijas īstenošanai. Novada pašvaldība
programmas realizācijā var pretendēt uz ES fondu līdzekļiem, realizējot
projektus dažādās nozarēs.
9.attēls. Strenču novads Baltijā un Austrumeiropā

Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB). Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) ir starpvaldību
forums par Baltkrievijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas,
Vācijas un Zviedrijas telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbībai.
Baltijas jūras reģiona telpiskās attīstības vīzijā 2030.gadam ir izklāstītas rīcībpolitikas pamatnostādnes un noteikta
darba kārtība trijās tematiskajās jomās:

Pilsētu tīklojuma izveides un pilsētas un lauku sadarbības veicināšana;

Iekšējās un ārējās sasniedzamības uzlabošana

Jūras telpiskās plānošanas un apsaimniekošanas uzlabošana.
ES Stratēģijā Baltijas jūras reģionam (2009.) ir izvirzīti četri svarīgākie uzdevumi:
 veicināt vides ilgtspēju reģionā;
 kāpināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību;
 sekmēt Baltijas jūras reģiona pieejamību un pievilcību;
 vairot Baltijas jūras reģiona drošību.
Stratēģija paredz Ziemeļu dimensiju, kuras ietvaros notiek arī sadarbība ar trešajām valstīm reģionā (tai skaitā
Krieviju). Latvijai nozīmīgie virzieni: Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plāns, trans-Eiropas transporta tīkls
un tā savienojums ar ES kaimiņvalstīm, kopīga Baltijas jūras reģiona izglītības un pētniecības lauka attīstība u.c.
Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā (BJR) paredzētas pārrobežu sadarbības veicināšanai ar
kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību un starpvalstu sadarbību.
Strenču novadam aktuāla ir, piemēram, Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības programma, kurai 2007.2013.gados mērķis ir veicināt Programmas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot
saskaņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai, iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas
no tā gūtu labumu. Programmā ir izdalītas trīs prioritātes: 1) Lielāka Programmas teritorijas saliedētība, 2)
Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja, 3) Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas.
Projektu finansējuma piesaistei izmantojama arī Latvijas – Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma
2007.-2013., kas tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. Galvenais

16

Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns

programmas mērķis ir izmantot plašā pierobežas reģiona potenciālu reģiona ekonomikas attīstībai, piesaistot
investīcijas, nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai. Programmas prioritātes ir sociālekonomiskās attīstības
veicināšana, kopējie izaicinājumi (t.sk. vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā) un sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”.
Strenču novads iekļaujas arī Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas - Šveices sadarbības
programmas, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO
programmas, kā arī citu Latvijas pašvaldībām pieejamu ES un BJR programmu atbalsta teritorijā.
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1.4.2. Latvija
Hierarhiski augstākie valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir: 1

ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam.

vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Nacionālais attīstības plāns (NAP)
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un
koordināciju nodrošina Ministru Kabinets.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā. Tas ir valsts galvenais
plānošanas instruments ar likuma spēku, un Strenču novada attīstības programmai jāsniedz ieguldījums „Latvija
2030” noteikto prioritāšu un mērķu sasniegšanā.
1.tabula.

Strenču novada attīstības programmas mērķu un pasākumu atbilstība Latvijai 2030

Strenču novads 2013.-2019.

Latvija 2030

Vīzija 2030: „izcili sasniedzama,
komfortabla, ģimenei draudzīga un
pieejama dzīves un darba vieta ar
uzņēmumiem, kas vērsti uz dabas
kapitāla gudru izmantošanu un
augstākās kvalitātes garīgās veselības
aprūpi un sekmēšanu”

Prioritāte „Daba kā nākotnes kapitāls”, vietas kapitāla izmantošana,
veidojas Latvijas kā „zaļas” valsts tēls; inovatīvi un gudri izmantoti
ekosistēmu pakalpojumi un atjaunojamie energoresursi
Prioritāte „Dzīves kvalitāte un pievilcīga dzīves vide”
Prioritāte „Inovatīva ekonomika”
t.sk. tūrisma un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un integrēšana
ekonomikā; ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis:
Pievilcīga, pieejama un sasniedzama
dzīves vieta

Prioritāte „Dzīves kvalitāte un pievilcīga dzīves vide” - iespēju vairošana un
dzīves kvalitātes paaugstināšana, radošas pilsētvides radīšana, integrētas
pilsētas plānošana
Prioritāte „Telpiskā perspektīva” (līdzsvarota telpiskā struktūra)
Prioritāte „Zināšanas un prasmes” (skola – sociālā tīklojuma centrs)
Prioritāte „Kultūras telpas attīstība”

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis:
Gudra un uz vietējiem resursiem
balstīta nodarbinātība

Prioritāte „Inovatīva un ekoefektīva ekonomika” (intelektuālais un radošais
potenciāls pārvēršas ekonomiskos ieguvumos)
Prioritāte „Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā” (produktivitātes celšana,
paradigmas maiņa izglītībā)
Prioritāte „Zināšanas un prasmes”(labas, kvalitatīvas izglītības pieejamība,
spēja integrēt dažādu jomu kompetences, jaunrades iemaņas, tehnoloģiskā
kompetence, cilvēku un risku vadības iemaņas, kā arī atvērtība
starptautiskai un starpkultūru sadarbībai)

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis:
Latvijas mērogā unikāls garīgās
veselības centrs

Prioritāte „Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā” (novecošanās un veselības
pakalpojumu sistēmas izmaiņas,
Prioritāte „Jaunrade un inovatīva ekonomika”
Prioritāte „Kultūras telpas attīstība” (veidojas spēcīga novada identitāte)

1

Attīstības plānošanas sistēmas likums (9.pants)
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10.attēls.

Telpiskās attīstības perspektīva 2030

Datu avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Telpiskās attīstības perspektīva norāda, ka Strenču novada attīstības programmai jāsniedz ieguldījums nacionāla
līmeņa vērtību saglabāšanā un attīstībā.
2.tabula.

Prioritāte „Telpiskās attīstības perspektīva” (Latvija 2030)

Strenču novads 2013.-2019.

Latvija 2030

Gauja
A3 Inčukalns – Valmiera –
Igaunijas robeža (Valka) autoceļš
Dzelzceļš Rīga-Valka
Strenči
Strenču novada pagastu teritorijas
Kopējo interešu jomas LatvijasIgaunijas, Latvijas-Krievijas
pierobežas teritorijā

Dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpa
Nacionālas nozīmes transporta koridors
Dzelzceļš
Novada nozīmes attīstības centrs
Lauku attīstības telpas
Novada nozīmes attīstības centrs
Latvijas tūrisma produktu attīstība, iekļaujoties tūrisma produktos „Rīga +”,
„Latvija”, „Latvija + Baltija”, „Latvija + Baltija + Krievija/Skandināvija”

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija
noteikumiem Nr. 564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam”), lai sniegtu Latvijas
ieguldījumu ES dalībvalstu kopējā stratēģijā un Lisabonas programmas īstenošanā. NAP izstrādes, īstenošanas un
uzraudzības koordināciju veica Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Sākot ar 2012. gadu, tiek
izstrādāts jaunais Nacionālās Attīstības Plāns, kurš tiks izmantots nākamajam programmēšanas periodam.
Kopš 2010.gada, ņemot vērā ekonomikas recesiju, Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam stratēģijas
īstenošanu veic atbilstoši Latvijas Stratēģiskās attīstības plānam 2010.-2013.gadam (LSAP) (Ministru kabineta
2010.gada 9.aprīļa rīkojums Nr.203). Zemāka līmeņa attīstības plānošanas dokumentus saskaņo ar LSAP.
LSAP sagatavošanas, īstenošanas un uzraudzības koordināciju veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (kā RAPLM funkciju turpinātāja). LSAP mērķis 2010.-2013.gadam – kāpināt valsts konkurētspēju.
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3.tabula.
1.prioritāte
ekonomikas izaugsme

LSAP prioritātes un vidēja termiņa rīcības virzieni

2.prioritāte
sociālā drošība:


makroekonomiskās
stabilitātes nodrošināšana;

uzņēmējdarbības vides un
atbalsta uzlabošana;

zināšanu ekonomika;

efektīvas, drošas un
ilgtspējīgas enerģijas piegādes
nodrošināšana.

3.prioritāte
publiskās pārvaldes reformas:


nodarbinātība un sociālais
atbalsts;

reģionu atšķirību
mazināšana;

veselība;

izglītība;

fiziskā drošība.


publiskās pārvaldes
funkciju un pakalpojumu
optimizēšana;

cilvēkresursu efektīva
pārvaldība publiskajā sektorā;

e-pārvaldes veicināšana un
birokrātisko procedūru atvieglošana
valsts un pašvaldību iestāžu darbā.

Reģionālās attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (projekts)
Reģionālās politikas pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas
reģionālo politiku turpmākajiem 7 gadiem.
Pašlaik spēkā esošo Reģionālās politikas pamatnostādņu darbības periods (2004-2014) tuvojas noslēgumam. Spēkā
esošās pamatnostādnes ir daļēji novecojušas, jo to darbības periodā ir pilnveidota attīstības plānošanas sistēma,
pieņemti jauni hierarhiski augstāki valsts attīstības plānošanas dokumenti (Nacionālais attīstības plāns 2007.2013.gadam, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, mainījies reģionālās politikas ieviešanas
pasākumu klāsts, daļa uzdevumu atbilstoši noteiktajiem rīcības virzieniem ir izpildīti).
Nepieciešams vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni Eiropas Savienības stratēģijas „ES
2020”, ES Teritoriālās attīstības darba kārtības un „Latvija 2030” noteikto ar reģionālo attīstību saistīto uzstādījumu
īstenošanai. Latvijas reģionālajā politikā nepieciešams iestrādāt rietumvalstīs pēdējā desmitgadē attīstījušās jaunās
reģionālās politikas paradigmas idejas (sk. tabulu), lai efektīvāk sasniegtu reģionālās politikas mērķus.
4.tabula.
Politikas pazīmes

Mērķis

Pieeja plānošanā
Ģeogrāfiskā orientācija
Mērķteritorijas

Ekonomiskā vide
Instrumenti

Reģionālās politikas paradigmu maiņa

Tradicionālā reģionālā politika XX gs. 50.90.gadi

Jaunās paaudzes reģionālā politika XX gs.
90.g.- XXI gs. sākums

Valsts ekonomiskās attīstības
līdzsvarošana, īslaicīgi kompensējot
reģionālās atšķirības
Sektorāla (nozaru) pieeja

Reģionālās attīstības rezultātu
uzlabošana, balstoties uz teritoriju
neizmantoto potenciālu
Integrētās attīstības programmas un
projekti
Visi reģioni

Atpalikušie reģioni
„Robina Huda” princips
Politiskie / administratīvie reģioni

Nacionālā ekonomika
Subsīdijas, valsts uzņēmumu izvietošana
reģionos (resursu importēšana)

Ekonomiskie (funkcionālie) reģioni,
attīstības centri kā reģionu izaugsmes
virzītājspēki
Starptautiskā ekonomika
Vietējo resursu aktivizēšana un
nostiprināšana

Reģionālās politikas teritoriālā dimensija

policentriskas attīstības veicināšana
Pilsētu (attīstības centru) kā reģionu izaugsmes virzītājspēku attīstības sekmēšana, tiem savukārt pozitīvi
ietekmējot apkārtējo teritoriju attīstību.

specifisko mērķteritoriju attīstība
Attīstības plānošana funkcionālo, nevis administratīvo teritoriju mērogā, ar vienotu pieeju risinot šo teritoriju
kopīgās specifiskās problēmas un vajadzības. Ieviešot Latvija 2030 noteiktos uzstādījumus par reģionālās politikas
mērķteritorijām, reģionālas politikas ietvaros papildus pilsētām kā attīstības centriem ir jāaptver arī tādas
funkcionālās telpas kā lauku attīstības telpa, Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste un austrumu
pierobeža, kurām to ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ ir raksturīgas īpašas attīstības iezīmes, līdz ar to tām ir
nepieciešams izstrādāt un īstenot specifiskus atbalsta pasākumus.

Nozaru politikas un attīstības plānošanas dokumenti
Šobrīd valstī ir 21 joma (nozare) un katrā no tām vairākas politikas un attīstības plānošanas dokumentu hierarhijas.
Izstrādājot Strenču novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam, izmantojot politikas plānošanas datu bāzi
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(www.polsis.gov.lv) ir apskatītas un ņemtas vērā tās jomas, kas skar attīstības programmā izvirzīto stratēģisko
mērķu sasniegšanu, pasākumu ieviešanu vai identificētas kā risināmās problēmas:
01. Budžeta un finanšu politika (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apguves vadība,
Privatizācijas fonda līdzekļi, Valsts nekustamie īpašumi)
02. Industrijas un pakalpojumu politika (Mājokļu politika, Būvniecība, Enerģētika, Iekšējais tirgus,
Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Valsts un privātā partnerība, Tautsaimniecības struktūrpolitika, Ārējās
ekonomiskās attiecības un tirdzniecība, eksporta veicināšana, Tūrisms)
03. Uzņēmējdarbības politika (Mikrouzņēmumi, u.c.)
04. Transporta un sakaru politika (Elektroniskā pārvalde, Sakaru nozare, Transporta nozare)
05. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika (Lauksaimniecība un lauku attīstība,
Meža nozare)
06. Reģionālā politika (Eiropas Teritoriālā sadarbība, E-pārvalde, Pašvaldības, Teritorijas attīstības
plānošana)
07. Vides politika (Vides aizsardzība, Dabas aizsardzība, Ilgtspējīga attīstība, Klimata pārmaiņas)
08. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika (Jaunatnes politika, Sabiedrības integrācija)
09. Publiskās pārvaldes politika (valsts pārvalde, politiskās partijas, u.c.)
10. Kultūras politika
11. Izglītības un zinātnes politika (Izglītība, Zinātne, Sports, Jaunatne, u.c.)
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
13. Nodarbinātības un sociālā politika (Darbs, Sociālā aizsardzība, Sociālā iekļaušana, Ārpusģimenes
aprūpe, Bērni un ģimene)
14. Veselības aprūpes politika
17. Tieslietu politika (Komerctiesību politika, Nekustamā īpašuma tiesību politika)
18. Iekšlietu politika (Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības politika, Iedzīvotāju
uzskaites un dokumentēšanas, migrācijas politika, Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās
aizsardzības politika)
19. Izglītības, darba un zinātnes politika
20. Sociālās aizsardzības politika (Bērnu un ģimenes politika, sociālā apdrošināšana)
21. Valsts pārvaldes politika (Valsts pārvaldes politikas dokumenti)
Galvenie nozaru politikas un attīstības plānošanas dokumenti, kas ņemti vērā Strenču novada attīstības
programmā 2013.-2019.gadam:

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam;

Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007. - 2013.gadam un Programma Mūžizglītības politikas
pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2013.gadā;

Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012.gadam un to ieviešanai Nacionālā sporta attīstības
programma 2006. – 2012.gadam;

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam un Jaunatnes politikas valsts programma 2009.2013.gadam;

Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam;

Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam;

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. “Nacionāla valsts”;

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam;

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2012.-2017.gadam;

Ziemeļvidzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025.gadam

Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015.gadam;

Gaujas upes baseina apgabala apsaimniekošanas plāns;

Koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā;

Elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011.-2016. gadam;

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam.

Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāns 2011.- 2013.gadam.

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.–2013.gadam

Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. - 2013.gadam;

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas 2011.-2015.gadam projekts

Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģija 2010.-2015.gadam

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (2006.g.)

Lauku attīstības programma 2007.-2013.gadam

Ceļu satiksmes drošības programma 2007.-2013.gadam

Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam
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Darba grupās definētās problēmas, kas adresētas nacionālā līmeņa politikas un plānošanas
dokumentiem:

Neieinteresēta attieksme pret uzņēmējdarbību (ražošanu);
Uzņēmumiem nav pietiekami pieejami atbalsta instrumenti, uzkrājas nodokļu parādu saistības, kas traucē
uzņēmuma attīstību un konkurētspēju.

Sociālo pabalstu sistēma nav saskaņota ar nodarbinātības veicināšanas politiku
Esošā normatīvā bāze vairāk motivē nestrādāt un pretendēt uz pabalstu.

Nepietiekamas rūpes par sabiedrības veselību
Trūkst valsts atbalsta veselības profilaksei, veselības izglītībai. Veselības aprūpes reformas rezultātā liela daļa
medicīnas speciālistu ir izbraukuši no valsts. Iedzīvotāju ekonomiskās problēmas ir veicinājušas veselības stāvokļa
pasliktināšanos, hronisku slimību attīstību, kā arī neveselīgu paradumu izplatību, tostarp bērnu un jauniešu grupās.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa nesaiste ar pašvaldības budžetu
Pašvaldībām nav tiešas ieinteresētības uzņēmējdarbības veicināšanā pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ietekme pašvaldību budžetos ir pastarpināta – ar darba vietu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpniecību.

Centralizācijas un birokrātijas pastiprināšanās valsts pārvaldē, vienlaikus attālināšanās no izpratnes par
vietējo situāciju reģionā. Vairākas valsts iestādes un uzņēmumi, veicot iekšējo reorganizāciju, ir mazinājuši filiāļu
lomu (pilnvaras).
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1.4.3. Vidzeme
Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ņem vērā Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
programmā (apstiprināta 2007.gadā) un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā ietverto nākotnes
reģionālo redzējumu.

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2007.-2013.gadam
Programmas vispārīgais mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra
iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā.
Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības uz programmas izstrādes laiku vēl bija iedalītas rajonos, kur Strenči
atradās Valkas rajonā. Pēc statusa Valkas rajonā atradās 3 pilsētas (Valka, Smiltene, Strenči), viena pilsēta ar lauku
teritoriju (Seda) un 17 pagasti Bilskas, Blomes, Brantu, Ērģemes, Ēveles, Grundzāles, Jērcēnu, Kārķu, Launkalnes,
Palsmanes, Plāņu, Smiltenes, Trikātas, Valkas, Variņu, Vijciema, Zvārtavas.
Vidzemes plānošanas reģiona platība ir 15257,6 km² jeb 23,6% no Latvijas kopējās teritorijas un pēc teritorijas
platības tas ir lielākais reģions, tomēr plānošanas reģioni pēc teritorijas platības ir samērā līdzīgi (skatīt 1.2.attēlu).
Mazākie ir Rīgas plānošanas reģions – 10355 km² (16,2%) un Zemgales plānošanas reģions – 10742 km² (16,6%),
pārējo reģionu īpatsvars pārsniedz 20% no Latvijas kopējās teritorijas.
Datu avots: LR CSP dati
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Vidzemes reģiona attīstības vīzija:
Vidzeme ir dinamisks, konkurētspējīgs Eiropas Savienības reģions ar daudzveidīgu dabas un kultūrvēsturisko
mantojumu un attīstības potenciālu. Reģiona iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves
darbības nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba un
izglītības iespējas.
Vidzemes reģiona stratēģiskās prioritātes tika noteiktas, ievērojot reģiona vajadzības un līdzsvaru starp resursus
radošajām un resursus patērējošajām nozarēm, un tās ir:
1. INFRASTRUKTŪRAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
2. EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA, KONKURĒTSPĒJAS PALIELINĀŠANA UN VIRZĪBA UZ ZINĀŠANU IETILPĪGU EKONOMIKU
3. CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA UN NODARBINĀTĪBAS PAAUGSTINĀŠANA
4. LAUKU ATTĪSTĪBA
Strenču novada attīstības programmas pasākumi sekmēs visu reģiona attīstības mērķu sasniegšanu.

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027.gadam
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tika noteikti apdzīvojuma centru līmeņi un
attīstības centri Vidzemes reģionā. Atbilstoši reģiona apdzīvoto vietu sadalījumam pa apdzīvojuma centru līmeņiem
Strenču novadā ir 2 novadu nozīmes centri (pilsētas): Strenči un Seda.
Latvijā nav stingru pilsētas noteikšanas kritēriju, nav izteiktas robežas starp mazu pilsētu un lielu apdzīvoto vietu.
Tradicionāli plānošanā par pilsētu uzskata lieli apdzīvotu vietu, kurai piešķirts pilsētas statuss. Lai gan normatīvajos
aktos paredzēts, ka par pilsētu kategorijā ieskaitāmas arī apdzīvotās vietas, kuras ir kultūras un ražošanas centri ar
attīstītu sociālo infrastruktūru un komunālo saimniecību un kurās ir ne mazāk par 2000 iedzīvotāju, tomēr praksē ir
virkne apdzīvotu vietu, kas atbilst šiem kritērijiem, bet nav pilsētas statusa, piemēram, Priekuļi, Liepa, Ērgļi. Tai
pašā laikā ir pilsētas, piemēram, Strenči un Seda, kuru iedzīvotāju skaits nesasniedz šo robežu.
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Strenču novads funkcionāli saistīts ar Valmieru un Smilteni.

12.attēls.

Attīstības centri Vidzemes reģionā

Vidzemes reģiona ziemeļu daļā pie Igaunijas robežas ir lielākā purvu un mitrāju koncentrācija, t.sk. Sedas purvā, kas
atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.
Vidzemes reģiona labvēlīgie apstākļi kūdras veidošanās procesiem nodrošina reģionu ar kūdras resursiem, kā arī
kūdras eksportu uz ārvalstīm. Lielākās kūdras purvu aizņemtās platības ir zemieņu teritorijās. AS „Seda” – viena no
lielākajiem kūdras ražotājiem un eksportētājiem Latvijā, apsaimnieko 1,6 tūkst. ha purvu platību ar kopējiem
kūdras krājumiem 6,5 milj. tonnas. Galvenās kūdras ieguves vietas ir Sedas, Taures, Palšu un Liepnas purvos.
Daļa Strenču, Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta teritorijas ietilpst ĪADT aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”.
Daļa Strenču, Sedas, kā arī Jērcēnu pagasta teritorijas ietilpst ĪADT „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts”. Daļā no
Jērcēnu pagasta un Plāņu pagasta teritorijas atrodas ĪADT „Sedas purvs”.
Atšķirībā no citiem reģioniem Vidzemē turpinās ezeru veidošanās process - pēc kūdras izstrādes beigšanas Sedas
2
purvā kopumā tiks appludināts apmēram 50 km izstrādāto teritoriju, kā rezultātā izveidosies mākslīga ūdenstilpne.
Šī ūdenskrātuvju sistēma būs 3.-4. lielākā Latvijā.
Galvenie objekti, kas izsenis dominē Vidzemes kultūrainavā, ir baznīcas, krogi, muižas un muižu parki, pilis, senkapi,
upurozoli, pilskalni, baznīcas, tautas celtniecības pieminekļi – zemnieku sētas; šodien tiem var pievienot skolas,
kultūras vai saieta namus, un citus ainaviski nozīmīgus elementus. Vēl nepietiekami novērtēti savdabīgi jaunāko
laiku arhitektūras pieminekļi, piemēram, Seda ar tradicionālo divdesmitā gadsimta 50.-to gadu pilsētas plānojumu
un apbūvi.
Vidzemes reģions attīstās pēc sekojošiem telpiskajiem principiem:
1. Labi sasniedzams reģions Baltijā (Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pierobežā būs labi attīstīta
robežas infrastruktūra un daudzveidīgi pakalpojumi; apkalpojot starptautiski nozīmīgās tranzītzonas,
Vidzeme ir vārti starp kaimiņu valstīm un citiem Latvijas reģioniem);
2. Funkcionālie pilsētu tīkli (reģiona urbānā attīstība balstīta uz diviem funkcionālajiem tīkliem - kreiso
spārnu veido ziemeļu pilsētu tīkls – Cēsis, Valmiera, Valka – Valga un Smiltene ar mazpilsētām un lauku
apdzīvojuma centriem (skatīt 5.attēlu);
3. Reģiona dabas un kultūrvēsturiskā daudzveidība (Vidzeme - zaļš reģions ar skaistām ainavām, unikālām
dabas teritorijām, bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām)
4. Sadarbība ar kaimiņu reģioniem (reģions izmanto sevišķās priekšrocības, ko piedāvā atrašanās Latvijas –
Igaunijas un Latvijas – Krievijas pierobežā).
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13.attēls.

Funkcionālie pilsētu tīkli

Vēlamā telpiskā vīzija/telpiskās struktūras (apdzīvojuma, atklātās telpas un infrastruktūras) redzējums pēc 20
gadiem:

Vidzeme ir dinamisks un konkurētspējīgs reģions,
ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību lauku teritorijās,
ar nozīmīgiem transporta koridoriem Rail Baltica, VIA Hanseatica un Vidzemes šoseju,
ar pilsētām - reģiona ekonomiskās attīstības dzinējspēku.

Reģionu raksturo:







Augsta vides kvalitāte un stipra reģiona identitāte, kur saglabāta un stiprināta Vidzemes daudzveidīgā
dabas un kultūras vide, raksturīgā lauku apdzīvojuma struktūra, tradīcijas un bagātais kultūras mantojums
Attīstīta pamata infrastruktūra, kas nodrošina labu reģiona starptautisko pieejamību, iekļaujoties
Transeiropas transporta tīklā, augsta mobilitāte reģionā, ko nodrošina attīstīts autoceļu tīkls.
Līdzsvarota, policentriska apdzīvojuma struktūra, kur izveidots ilgtspējīgs, labi funkcionējošs pilsētu tīkls,
kas balstīts uz savstarpējas sadarbības un papildinātības principiem.
Attīstītas pilsētas – reģiona ekonomiskās attīstības dzinējspēks, kur attīstīta līdzsvarota daudznozaru
ekonomiku, kas ļauj maksimāli izmantot reģiona potenciālu, paaugstināt nodarbinātību, celt reģiona
iedzīvotāju dzīves līmeni un labklājību.
Attīstītas pagastu un novadu pašvaldības, kur darbojas konkurētspējīgi lauksaimniecības produkcijas
ražošanas un pārstrādes uzņēmumi.

Vēlamās telpiskās struktūras komponenti ir:
 Lauku (atvērtās) telpas struktūra
 Apdzīvojuma struktūra
 Infrastruktūra
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14.attēls.

Vēlamās telpiskās struktūras vīzija

Datu avots: Vidzemes plānošanas reģiona telpiskā perspektīva

1.4.4. Kaimiņu pašvaldības
Zemāk izvērtēta blakus esošo pašvaldību ietekme uz Strenču novadu, kā arī identificētas kopīgu interešu un
sadarbības pasākumu jomas.
Strenču novads iekļaujas Valmieras reģionālās ietekmes zonā. Nozīmīgākās Valmieras pilsētas iezīmes, kas ietekmē
Strenču novada kopējo attīstību, ir:
 industriālais centrs - Valmieras uzņēmumi (piem., a/s “Valmieras stikla šķiedra”, a/s “Valmieras Piens”
u.c.) ir vieni no lielākajiem darba devējiem reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī Valmieras novada
un blakus esošo novadu (t.sk. Strenču novada) iedzīvotājus. Nozīmīgas uzņēmējdarbības veicināšanas
organizācijas, kuru piedāvātās iespējas var izmantot arī Strenču novads, ir LR Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Valmieras nodaļa un Valmieras biznesa un inovāciju inkubators;
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administratīvo pakalpojumu centrs – Valmierā izvietotas svarīgākās valsts institūcijas, piemēram, Valsts
ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestāde, Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde,
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, Valmieras reģionālā vides pārvalde, Valsts Pārtikas un
veterinārā dienesta Valmieras pārvalde, CSDD Valmieras nodaļa u.c., kuru pakalpojumi pieejami Strenču
novada iedzīvotājiem;
zinātnes un pētniecības centrs - inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pamatu veido Vidzemes
augstskola, kura īsteno ap 10 studiju programmas, kā arī stiprina savu kapacitāti, attīstot starpdisciplināras
programmas - inženiertehnisko un sociālo zinātņu simbiozi, orientējot zinātniskos pētījumus un
tehnoloģijas atbilstoši reģiona attīstībai. Tikpat nozīmīga ir vides aizsardzības, dabaszinātņu un
informācijas tehnoloģiju studiju programmu attīstība reģionam. Strenču novada pašvaldība var veicināt
sadarbību starp sava novada uzņēmējiem un Vidzemes augstskolu, koordinējot prakšu vietu piedāvājumu
Strenču novadā augstskolas studentiem, apkopojot novada uzņēmēju informāciju par nepieciešamajiem
pielietojamiem pētījumiem un tirgus izpētēm, kas var būt par pamatu studentu pētnieciskajiem darbiem;
izglītības centrs – Strenču novada vidusskolu apmeklē gan Strenču novadā dzīvojošie bērni, gan arī bērni
no kaimiņu pašvaldībām. Taču novada demogrāfiskā situācija, kā arī ģeogrāfiskais stāvoklis (blakus esošā
Valmiera) rada grūtības Strenču novada vidusskolai nokomplektēt vidusskolas klases, jo daudzi bērni pēc
pamatskolas pabeigšanas dodas uz Valmieru turpināt mācības vidusskolās. Valmiera dod iespēju iegūt
kvalitatīvu profesionālo un augstāko izglītību 3 profesionālās izglītības iestādēs, Vidzemes augstskolā.
Pilsētā darbojas 5 ārpusskolas izglītības iestādes, specializētā izglītības iestāde - Vājdzirdīgo bērnu
internātskola - attīstības centrs, Vidzemes mūžizglītības centrs, Vidzemes profesionālās izglītības centrs.
Pilsētas izglītības iestāžu pakalpojumus labprāt izmanto arī daļa Strenču novada iedzīvotāju. To plānots
veicināt arī turpmāk.
kultūras un sporta centrs - pilsētā ir Vidzemē vienīgais profesionālais repertuāra teātris - Valmieras
Drāmas teātris, Valmieras novadpētniecības muzejs ar vienu no lielākajiem krājumiem un atzīstamu
pieredzi muzeju konsultatīvajā darbā, Valmieras Kultūras centrs ar reģiona un valsts mērogā
atpazīstamiem kultūras pasākumiem. Pēdējos gados Valmiera nepārprotami apliecina sevi kā Vidzemes
sporta pasākumu galvaspilsēta. Vidzemes Olimpiskajā centrā un J.Daliņa stadionā notiek ne tikai valsts,
bet arī Eiropas mēroga sporta pasākumi. Šie ir resursi, ko pilnvērtīgi var izmantot arī Strenču novada
iedzīvotāji.

Papildus augstāk minētajam ir identificētas vairākas citas kopīgu interešu un sadarbības jomas ar Valmieru, t.sk.
 Veselības aprūpe ar mērķi uzlabot veselību, attīstīt kvalitatīvu veselības aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu pieejamību. Vidzemes slimnīca veic reģiona slimnīcas funkcijas - Valmierai kā nacionālas
nozīmes attīstības centram ir jādomā par pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu visa reģiona
iedzīvotājiem. Savukārt Strenčos atrodas cita nacionālas nozīmes veselības aprūpes iestāde – valsts SIA
„Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", kuras pakalpojumus izmanto arī Valmieras iedzīvotāji;
 vides aizsardzības jautājumu risināšana, t.sk. Gaujas kā vienojoša upju baseina kvalitātes saglabāšana,
Gaujas sateces baseina upju apsaimniekošanas plāna aktualizācija un konkrētu rīcību saskaņota ieviešana,
gaisa kvalitātes aizsardzība saistībā ar vienojošo tranzīta koridoru;
Valka veicina sadarbības tīklu ar Igauniju un apkārt esošām pilsētām dažādu jautājumu risināšanai, t.sk.
Ziemeļvidzemes pārrobežu sadarbības centrs (Valkas – Valgas sekretariāts) būtu nozīmīgs resurss arī Strenču
novadam pārrobežu sadarbības aktivitāšu ieviešanai. Strenčos darbojas Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas
nodaļas grupas, kuras nodrošina tiešu saikni un ir kontaktu resurss sociālās palīdzības jautājumu risināšanā.
Valkas novads, kas sevi pozicionē kā tīru un sakoptu, mežiem bagātu vidi ar kvalitatīvu infrastruktūru
uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē, varētu būt vērtīgs sadarbības partneris pārrobežu attīstības
projektos, lai veicinātu atvērtu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, radošai darbībai un izpausmei,
novērtētām un aizsargātām dabas vērtībām un kultūrvēsturiskam mantojumam.
Smiltene un Smiltenes novads – “pasaules latviskākais novads Vidzemes centrā” - plāno attīstīt konkurētspējīgu
ražošanu, kopt kultūras un sporta tradīcijas, kā arī veidot vispārēji pievilcīgu dzīves vidi gudriem cilvēkiem. Strenču
novads saredz kopīgas saites un iespējas velomaratonu un orientēšanās sporta pasākumu organizēšanā un
reģionālā mārketingā, savstarpēji papildinošā brīvā laika pavadīšanas iespēju tūrisma pakalpojumu piedāvājumā
(aktīvās atpūtas infrastruktūra Smiltenē, Gaujas un Sedas purvs Strenču novadā). Sadarbība realizējama derīgo
izrakteņu (dolomīts, kūdra, smilts) ieguvē un augstākas pievienotās vērtības pārstrādē, mežsaimniecības ilgtspējīgā
attīstībā (kad mežs nodrošina ne tikai ražošanu un saimniecisko darbību, bet arī ekoloģisku un kvalitatīvu dzīves
vidi, neskartās dabas telpu), noteiktu ražošanas nozaru kopējā veicināšanā - kokapstrāde, pārtika, mežrūpniecība,
lauksaimniecība, kas nodrošina darba vietas un iedzīvotāju labklājību, ilgtspējīgu un racionālu novada resursu
izmantošanu. Jūtams potenciāls attīstīties mājražošanai, komercializējot senos arodus un prasmes un attīstot
latviskās dzīvesziņas vīziju – maizes cepšana, sieru siešana, amatu darbnīcas un ceptuves - kafejnīcas, lauku sētas
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ražojumi un zaļie tirdziņi ar bioloģisko pārtiku. Tranzīta koridors Strenči-Valka un Pleskavas šoseja un to sasaiste
caur Strenčiem un Smilteni rada iespējas papildus piesaistīt apmeklētājus, piedāvājot pakalpojumus. Izmantojot
tranzīta ceļu klātbūtni, Krievijas un Igaunijas robežas tuvumu, iespējams veicināt arī loģistikas pakalpojumu
attīstību.
Smiltenes novadam plaša ietekme uz blakus novadiem un reģioniem ir izglītības jomā. Smiltenes tehnikumā mācās
studenti no visas Latvijas, vispārējās izglītības iestādes izvēlas arī Strenču novada bērni. Arī nākotnē paredzama
sadarbība izglītības, īpaši profesionālās, jomā.
Burtnieku novadā viens no nozīmīgiem resursiem ir Burtnieku ezers, vairāki tūrisma produkti, taču specifisku
reģionālu ietekmi pēdējos gados radījusi Valmiermuiža, „Valmiermuižas alus”, kā arī jaundibinātā Valmiermuižas
kultūras biedrība ar mērķi veicināt kultūras tūrisma attīstību Valmiermuižā un tās apkārtnē. Biedrības darbība var
kalpot kā piemērs arī Strenču novada kultūrtūrisma attīstībai. Jaunās Valmiermuižas kultūras biedrības dibinātāji ir
dažādu nozaru profesionāļi, kurus vieno kopīga vēlme Valmiermuižu veidot kā pievilcīgu vietu atpūtai, izziņai un
izklaidei gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Latvijas un ārvalstu viesiem. Bezpeļņas biedrības pamatmērķis ir
ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstība Valmiermuižā un Burtnieku novadā. Mērķi iecerēts sasniegt, iedvesmojoties no
Valmiermuižas bagātā kultūrvēstures mantojuma un radot plašu kultūras tūrisma programmu, piemēram, veidojot
minifestivālus, tirdziņus un mūsdienu mākslas un mūzikas pasākumus.
Beverīnas novada ārējās ietekmes, kas saistītas ar Strenču novadu, saistās ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
daļu atrašanos abu novada teritorijās (aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”). Paredzami iespējami kopīgi
pasākumi lauksaimniecības attīstības veicināšanai, kā arī intensīvas lauksaimniecības zemju saprātīgai
izmantošanai, vienlaicīgi saglabājot un nostiprinot Vidzemes ainavas daudzveidību un savdabību. Beverīnas novads
arī plāno tūrisma veloceļu nodrošināšanu vietējo un ārzemju velotūristu aktīvās atpūtas pieprasījumam, dodot
iespēju iepazīt Vidzemes dabas un kultūrvēsturisko ainavu pievilcību un nodrošinot pieejamību atpūtas, tūrisma
teritorijām un objektiem. Šādi tūrisma veloceļi tiks ietverti kopējā reģiona veloceļu kartē.
Kā nozīmīgs Beverīnas novada resurss, kas pieejams arī Strenču novada iedzīvotājiem, jāizceļ centrs "Kaimiņi"
(Beverīnas novada Brenguļos) - multifunkcionālā ēka ar kvalitatīvu sporta un kultūras pasākumu vidi. Nosaukums
sevī ietver dziļāku domu - kopīgās aktivitātēs vienot ne tikai brenguliešus, bet arī apkārtējo pagastu ļaudis. Jaunās
sporta halles misija ir būt par vadošo sporta sacensību, treniņu un atpūtas centru Beverīnas novadā - nodrošinot
kvalitatīvu un radošu pakalpojumu sēriju novada iedzīvotājiem sākot no mazuļa līdz cienījamam sirmgalvim. Ņemot
vērā ģeogrāfiski izdevīgo atrašanās vietu un pilsētas tuvumu - jaunā halle labprāt uzņem arī viesus no Valmieras un
citās vietām. Blakus sporta centram esošajā teritorijā nesen ekspluatācijā nodoti futbola un pludmales volejbola
laukumi.
Lai Strenču novada iedzīvotāji spētu izmantot blakus esošo pašvaldību resursus, ļoti būtiska ir pietiekoša
sabiedriskā transporta maršrutu attīstība un koordinācija, dzelzceļa efektīvas izmantošanas iespēju izpēte un
izmantošana, kā arī ceļu infrastruktūras attīstība. Tas ļaus virzīties uz vienu no galvenajiem Strenču novada
stratēģiskajiem mērķiem – veidoties par pievilcīgu dzīves vietu (t.sk. Valmierā, Smiltenē, Igaunijā u.c.
nodarbinātajiem), bet tai pat laikā izmantot tuvumā esošos citu novadu piedāvājumus.
Taču, lai pilnvērtīgi izmantotu un koordinētu blakus esošo teritoriju sadarbību, nepieciešams mērķtiecīgs darbs,
piemēram, uzņēmējdarbības atbalstam un ar blakus teritorijām kopīgu pasākumu koordinēšanai Strenču novada
pašvaldībā izveidot atsevišķu jaunu štata vietu. Šis speciālists, piemēram, koordinētu Strenču novada uzņēmēju
(t.sk. amatnieku, mājražotāju) dalību “Vidzemes biznesa dienās” Valmierā katra gada maijā, vai arī apkopotu
informāciju par studiju prakšu vietu piedāvājumu novadā un uzturētu regulāru komunikāciju ar Vidzemes
augstskolu vai Valmieras biznesa un inovāciju inkubatoru.

1.4.5. Savstarpējā atbilstība ar teritorijas plānojumu
2011. gadā tika apstiprināts Strenču novada teritorijas plānojums 2011. – 2023. gadam, kurā parādīta teritorijas
pašreizējā izmantošana un noteikta atļautā izmantošana ar izmantošanas aprobežojumiem ilgtermiņa perspektīvā
uz 12 gadiem.
Teritorijas plānojuma vīzija iekļaujas attīstības programmas noteiktajā vīzijā, kura par prioritārajām jomā noteikta
pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta, gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība, kā arī
Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs.
Teritorijas novadā noteiktas apbūves teritorijas, kas ļauj īstenot attīstības programmā noteiktos pasākumus.
Atsevišķi atzīmējamas plašas dzīvojamās apbūves teritorijas, kā arī rūpniecisko objektu apbūves teritorijas.

28

Strenču novada attīstības programma 2013.-2020.gadam. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns

2.STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1.

Vīzija 2030.gadam

Strenču novads 2020. gadā ir izcili sasniedzama, komfortabla, ģimenei draudzīga un pieejama dzīves un darba
vieta ar uzņēmumiem, kas vērsti uz dabas kapitāla gudru izmantošanu un augstākās kvalitātes garīgās veselības
aprūpi un sekmēšanu.

2.2.

Specializācija

Strenču novada specializāciju nosaka atrašanās vieta, vide, vietējais dabas kapitāls un uzņēmumi. Specializācija
paredzama šādās pamata jomās, kurās izpaužas Strenču novada reģionālā, nacionālā un starptautiskā funkcionālā
ietekme:
 Pievilcīga, finansiāli pieejama un sasniedzama dzīves vieta
 Dabas resursu ieguves un pārstrādes kompetence (valsts nozīmes kūdras ieguve un augstās pievienotās
vērtības pārstrāde, mežsaimniecība un kokapstrāde, lauksaimniecība un augstās pievienotās vērtības
pārtikas produktu ražošana)
 Garīgās veselības aprūpes saglabāšana un attīstība, veco ļaužu sociālā aprūpe (valsts nozīmes SIA “Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca”, Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un cilvēku ar īpašām vajadzībām
rehabilitācijas centrs)
 Nišu tūrisms – jaunu konkurētspējīgu tūrisma produktu izstrāde, t.sk.
 Kultūrtūrisms – vēsturiskā mantojuma, vēsturiskās apbūves (jo sevišķi Sedā, kurai ir valsts un
starptautiska nozīme) saglabāšanai un popularizēšanai;
 Lauku tūrisms – augkopības, lopkopības, piena produktu ražošanas prezentēšanai, daļēji apvienojot to
ar amatniecības tūrismu un/vai veselības un sociālās rehabilitācijas aktivitātēm;
 Dabas tūrisms - sadarbība ar DAP Vidzemes reģionālo administrāciju, aktīvām novada biedrībām, lai
saglabātu un attīstītu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta resursus un tos izmantotu novada tūrisma
un socio-ekonomiskai attīstībai; valsts nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas - aizsargājamo ainavu
apvidus (AAA) “Ziemeļgauja”, ZBR ietilpstošais dabas liegums „ Sedas purvs”, kas ir Eiropas nozīmes
dabas teritorijas Natura2000;
 Medību tūrisms - Vidzemes reģiona teritorijas plānojums 2007.-2027. gadam nosaka, ka nākotnē
paredzēts stiprināt un nodrošināt meža platību saglabāšanos un atjaunošanu, t.sk. veidot meža
ainavas apsaimniekošanai, sportam, tūrismam. Viena no “nišu tūrisma” jomām Strenču novadā ir
medību tūrisms (attīstīts saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, ko uzrauga Ziemeļvidzemes
virsmežniecība), VAS “Latvijas Valsts meži” mežsaimnieciskās attīstības plāniem, kā arī sadarbība ar
privāto mežu īpašniekiem);
 Ūdens un aktīvais tūrisms - vasarās Gaujas posmu Strenči – Valmiera aktīvi izmanto tūristi atpūtai, jo
šis ir viens no krāčainākajiem upes posmiem. Strenču kultūrvēsturiskā mantojuma daļa ir Plostnieku
tradīcija, kas tiek popularizēta, izceļot Strenčus nacionālajā un starptautiskajā līmenī ar starptautiskās
plostnieku pilsētas statusu un rīkojot ikgadējos Plostnieku svētkus. Plostnieku pilsētas tēlu var
izmantot novada marketingā, kā arī veidojot jauno tūrisma piedāvājumu.



Vidzemes reģionā sāk attīstīties netradicionāli tūrisma piedāvājumi – sporta tūrisms, tiek rīkotas
starptautiska mēroga sacensības. Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā Strenčiem ir
iespējas sadarboties ar Vidzemes reģiona novadiem, īpaši Smiltenes novada pašvaldību, veidojot
kompleksu sporta tūrisma piedāvājumu (abi novadi pastiprināti veicina volejbolu), kas ar savu
mazpilsētas šarmu atšķirtos no lielpilsētu piedāvājuma.
Pakalpojumi tranzītam:
 Strenču centrālajā daļā ir izveidoti 2 automašīnu stāvlaukumi, kas ir ērti piebraucami un izmantojami
caurbraucējiem (un vietējiem iedzīvotājiem) ar dažāda lieluma un kravnesības autotransportu. Šos
laukumus ir iespēja “dzīvāk apdzīvot” attīstīt arī kā sociālas interakcijas vietas ar reģionāli nozīmīgiem
mājražotāju tirdziņiem un iecienītiem, kvalitatīviem sabiedriskiem pakalpojumiem;
 Ņemot vērā faktu, ka riteņbraucēju skaits palielinās katru gadu un ka Strenčiem cauri iet Eiropas
nozīmes velomaršruts E 11, plānota velotransporta un velotūrisma attīstība. Tas būtu liels ieguvums
arī Strenču MVU un mikrouzņēmumiem, kuri šī velomaršruta malās varētu aktīvāk attīstīt savu
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saimniecisko darbību sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu jomās. Sadarboties ar apkārtējo
teritoriju pašvaldībām jāveido kopējie pasākumi ceļu tīkla kvalitātes uzlabošanai un veloceliņu
izveidošanai.
Strenču novada pašvaldības izvēlētā nākotnes specializācija ir balstīta uz izaugsmes resursu analīzi un papildina
blakus esošo Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību izvēlētās specializācijas.
Izvērtējot iespējamos riskus saistībā ar blakus esošo pašvaldību specializācijām, atzīts, ka novados plānots īstenot
vairākus līdzīgus attīstības veicināšanas pasākumus (piem., dzīves vides sakārtošanā, tūrisma attīstībā, pamata
pakalpojumu nodrošināšanā). Šie pasākumi savā starpā nav konkurējoši, bet gan sinerģiski un papildinoši kopējā
reģiona kontekstā, galvenokārt veidojot pievilcīgu pamata dzīves vidi katrā novadā.

2.3.

Ilgtermiņa mērķis 2030

Veicināt Strenču novada ilgtspējīgu izaugsmi, stiprinot vietējo ekonomiku un pārvaldību, lai veidotu patīkamu
dzīves un darba vidi un nodotu dabas un kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

2.4.

Stratēģiskie mērķi un prioritātes 2014.-2020.gadam

Stratēģiskais mērķis – koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir
vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību
identificēšanai

Stratēģiskais mērķis
Stratēģiskais
mērķis
Nr.1:
Pievilcīga,
pieejama
un
sasniedzama dzīves vieta (DzV)

Ilgtermiņa prioritātes

Vidējā termiņa prioritātes

- Strenču novada iekšējā un ārējā
sasniedzamība
pa
ceļiem
un
elektroniski
- Plašs brīvā laika pavadīšanas un
personīgās
attīstības
iespēju
piedāvājums

- Pieejams, kvalitatīvs mājoklis un
droša dzīves vide
- Kvalitatīva visu līmeņu izglītība

- Darba vietu radīšana, pievienojot
Stratēģiskais mērķis Nr.2:
Gudra un uz vietējiem resursiem augstu vērtību dabas resursiem
balstīta nodarbinātība (VN)

- Atbalsts uzņēmējdarbībai visos
līmeņos

Stratēģiskais
mērķis
Nr.3: - Darba vietu radīšana ar aprūpi - Strenču novada kā garīgās
veselības centra tēla veidošana
Latvijas mērogā unikāls garīgās saistītos uzņēmumos
veselības centrs (GV)

2.5.

Vidējā termiņa prioritāšu sasniedzamie rādītāji

Lai sekotu novada attīstības progresam, saskaņā ar trim stratēģiskiem mērķiem un to sasniegšanas vidējā termiņa
prioritātēm zemāk redzamajā tabulā noteikti sasniedzamie rādītāji, kuru monitorings ļaus novērtēt mērķu
sasniegšanas progresu un veikt nepieciešamās korekcijas pašvaldības darbā.
Bāzes gads

Dzīves vieta

Ekspluatācijā
nodoti
mājokļi
(dzīvojamās mājas un dzīvokļi) gadā
Pilnībā renovēto daudzdzīvokļu māju
skaits
Ūdensapgādes pieejamība (% no
iedz. kopskaita)
Kanalizācijas pieejamība (% no iedz.
kopskaita)

Bāzes
Vērtība
Vērtība
gada
2016.g.
2020.g.
vērtība
Vidējā termiņa prioritātes:
Pieejams, kvalitatīvs mājoklis un droša dzīves vide
Kvalitatīva visu līmeņu izglītība
2011

0

10

20

2011

0

4

10

2009

68%

80%

80%

2009

73%

80%

80%

Informācijas
avots

Novada
dome
Novada
dome
Novada
dome
Novada
dome
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Siltumapgādes tarifi (Ls/m2 gadā)
Centralizētā
siltumapgāde
izmantotais kurināmais
Apmierinātība ar ceļu infrastruktūru
novadā – respondentu procents, kuri
ir ļoti apmierināti vai drīzāk
apmierināti
Sabiedriskā transporta maršrutu
skaits, kas savieno novadu ar
apkārtējām teritorijām vidēji darba
dienās uz/no Strenču novada
Sabiedriskā transporta maršrutu
skaits novada iekšienē, vidēji
diennaktī
Pieejamo mūžizglītības programmu
skaits novadā
Apmierinātība ar ģimenes ārsta
pakalpojumu kvalitāti - respondentu
procents, kuri ir ļoti apmierināti vai
drīzāk apmierināti
Izglītojamo skaits Strenču novada
vispārējās izglītības iestādēs
Apmierinātība
ar
pirmsskolas
izglītības
pakalpojumiem
–
respondentu procents, kuri ir ļoti
apmierināti vai drīzāk apmierināti
Apmierinātība ar vispārējās izglītības
pakalpojumiem
–
respondentu
procents, kuri ir ļoti apmierināti vai
drīzāk apmierināti
Vietējā nodarbinātība
Ekonomiski aktīvās vienības
Darba ņēmēju skaits uzņēmumos ar
galveno darbības vietu Strenču
novadā
Uzņēmēju
kluba/konsultatīvās
padomes tikšanās reizes gada laikā
Mājražotāji/mazie
ražotāji,
kuri
oficiāli realizē savu produkciju
novadā
Kempings novadā teritorijā
Aprīkota tirgus vieta Strenčos
Gultas
vietu
skaits
naktsmītnēs novadā

aktīvajās

Garīgās veselības centrs
Nodarbināto skaits ar garīgo veselību
saistītajā nozarē

Bāzes gads

Bāzes
gada
vērtība

2012

6-7

2012

2011

Vērtība
2016.g.

Vērtība
2020.g.

Kokogles,
šķelda

Ne lielāks
par 8
Kūdra,
šķelda

Ne lielāks
par 8
Kūdra,
šķelda

19%

25%

40%

2011

24/25

nesamazinās

nesamazinās

2011

0

10

15

2011

0

5

10

2011

47%

55%

60%

2011/2012

281

200

200

2011

55%

62%

73%

2011

61%

65%

75%

Vidējā termiņa prioritāte:
Atbalsts uzņēmējdarbībai visos līmeņos
2011
140
180

250

2011

1006

1040

1200

2011

1

6

12

2012

1

10

20

2012

Nav

Ir

Ir

2012

Nav

Ir

Ir

2012

15

35

50

Informācijas
avots
Novada
dome
Novada
dome
Iedzīvotāju
aptauja

Novada
dome,
Vidzemes
plānošanas
reģions
Novada
dome
Novada
dome
Iedzīvotāju
aptauja

Strenču
novada
Iedzīvotāju
aptauja

Iedzīvotāju
aptauja

CSP
CSP

Novada
dome
Novada
dome
Novada
dome
Novada
dome
Novada
dome

Vidējā termiņa prioritāte:
Strenču novada kā garīgās veselības centra tēla veidošana
2011

355

380

400

Lursoft,
Novada
dome
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Bāzes gads

Sabiedrības uztvere (viedoklis) par
Strenču saistību ar psihoneiroloģisko
slimnīcu un garīgo veselību

2012

Bāzes
gada
vērtība
Drīzāk
negatīva

Vērtība
2016.g.
Drīzāk
pozitīva

Vērtība
2020.g.

Pozitīva

Informācijas
avots
Iedzīvotāju
un
viesu
aptauja
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2.6.

Stratēģiskie mērķi un rīcību virzieni

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai

Mērķi

Pievilcīga, pieejama un
sasniedzama dzīves vieta (DzV)
- Strenču novada iekšējā un ārējā
sasniedzamība pa ceļiem un
elektroniski
- Plašs brīvā laika pavadīšanas un
personīgās attīstības iespēju
piedāvājums

Gudra un uz vietējiem resursiem
balstīta nodarbinātība (VN)
- Darba vietu radīšana pievienojot
augstu vērtību dabas resursiem

Latvijas mērogā unikāls garīgās
veselības centrs (GV)
- Darba vietu radīšana ar
aprūpi saistītos uzņēmumos

Vidējā
termiņa
prioritātes

- Pieejams, kvalitatīvs mājoklis
un droša dzīves vide
- Kvalitatīva visu līmeņu izglītība

- Atbalsts uzņēmējdarbībai visos
līmeņos

- Strenču novada kā garīgās
veselības centra tēla veidošana

Rīcības
virzieni

DzV-1 Moderna pirmsskolas un
vispārējā izglītība
DzV-2
Daudzveidīgs
kultūrizglītības, interešu izglītības
un mūžizglītības piedāvājums
DzV-3 Piesātināta kultūras dzīve
DzV-4 Dažnedažādas aktīvās
atpūtas, sportošanas un brīvā
laika pavadīšanas iespējas
DzV-5 Konkurētspējīga veselības
aprūpe
DzV-6 Uz ģimeni vērsti sociālie
pakalpojumi un palīdzība
DzV-7 Atbalsts iedzīvotāju grupu
ierosmēm
DzV-8 Mūsdienīga pārvaldība
DzV-9 Droša satiksme
DzV-10 Pieejami mobilitātes
risinājumi (sabiedriskais
transports, publiski-privātā
partnerība u.c.)
DzV-11
Centralizētas
siltumapgādes sistēma
DzV-12 Visā novadā pieejama
kvalitatīva ūdenssaimniecība
DzV-13 Atkritumu saimniecība ar
augstu šķirošanas īpatsvaru
DzV-14 Pievilcīga pilsētu un
ciemu publiskā ārtelpa
DzV-15 Kvalitatīvu un pieejamu
mājokļu attīstība
DzV-16 Energoefektivitāte
DzV-17 Ātri moderni sakari
DzV-18 Plostnieku tradīcijas
saglabāšana un attīstība

VN-1
Informatīvais
atbalsts
uzņēmumiem
VN-2 Ražošanas attīstība novadā
VN-3 Mazā un mikro biznesa
attīstība
VN-4 Kūdras kompetences centrs
VN-5 Tūrisma attīstība
VN-6
Uzņēmējdarbības
popularizēšana
un
prasmju
attīstība
VN-7 Sedas aktīvās zaļās atpūtas
parka izveide

GV-1
Garīgās
veselības
jēdziena popularizēšana
GV-3
Garīgās
veselības
pakalpojumu
klāsta
paplašināšanas sekmēšana
GV-4
Netradicionālās
medicīnas, t.sk. dabas terapijas
pakalpojumu attīstība

Ilgtermiņa
prioritātes
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3.RĪCĪBU DAĻA
Rīcību daļa sagatavota periodam no 2012. gada līdz 2020. gadam.
Rīcību daļā stratēģisko mērķu sasniegšanai noteikts pasākumu kopums. Rīcību daļa raksturo:

Pamatojums
Īss skaidrojums par plānoto pasākumu nepieciešamību un nozīmi.
Pasākumi
Pasākumi ietver plānotās pašvaldības rīcības, kas var būt gan vispārīgas ikdienas pašvaldības darbības, gan konkrētas
pašvaldības aktivitātes un projekti. Starp rīcībām var būt arī tās, kuras Strenču novada pašvaldība realizē kopā ar
sadarbības partneriem – valsts iestādēm, privāto un nevalstisko sektoru.
Atbildīgais
Par pasākumu ieviešanu atbildīgā pašvaldības struktūrvienība, pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība, kā arī
brīvprātīgie resursi.
Resursi
Esošās institūcijas, iespējamie sadarbības partneri un līdzšinējās iniciatīvas un pieredze, kas var sekmēt uzdevuma
sasniegšanu.
Rādītāji
Statistikas dati un pētījumi, kas iegūstami publiski pieejamos informācijas avotos, aptaujā vai kvalitatīvā pētījumā, lai,
atbilstoši Ieviešanas uzraudzības mehānismam, vērtētu pasākumu ieviešanas ietekmi uz stratēģisko mērķu
sasniegšanu.
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3.1.

Stratēģiskā matrica prioritāšu īstenošanai

Stratēģiskais mērķis un vidējā
termiņa prioritāte
Pievilcīga, pieejama un sasniedzama
dzīves vieta (DzV)

Rīcības virzieni
DzV-1 Moderna
vispārējā izglītība

Uzdevumi
pirmsskolas

un

- Pieejams, kvalitatīvs mājoklis un
droša dzīves vide
- Kvalitatīva visu līmeņu izglītība

DzV-2 Daudzveidīgs kultūrizglītības,
interešu izglītības un mūžizglītības
piedāvājums

DzV-3 Piesātināta kultūras dzīve

DzV-4 Dažnedažādas aktīvās atpūtas,
sportošanas
un
brīvā
laika
pavadīšanas iespējas

DzV-5 Konkurētspējīga
aprūpe

veselības

DzV-6 Uz ģimeni vērsti sociālie
pakalpojumi un palīdzība

DzV-7 Atbalsts iedzīvotāju grupu
ierosmēm

DzV-1-1 Nodrošināt
ģimenēm
pieejamus, visus bērnus iekļaujošus
un kvalitatīvus pirmsskolas izglītības
pakalpojumus
DzV-1-2 Attīstīt mūsdienīgi aprīkotas,
augstu
izglītības
kvalitāti
nodrošinošas vispārējās izglītības
iestādes
DZV-2-1 Nodrošināt konkurētspējīgu
kultūras izglītību
DzV-2-2 Veidot visiem bērniem un
jauniešiem pieejamu, radošu, aktīvu,
estētiski pilnveidotu un patriotisku
personību veidojošu interešu izglītību
DzV-2-3 Nodrošināt
pieejamus
neformālās izglītības pakalpojumus
visiem novada iedzīvotājiem
DZV-3-1 Pilnveidot esošo
un
paplašināt kultūras infrastruktūru
DZV-3-2 Nodrošināt
daudzveidīgu
kultūras pasākumu klāstu
DZV-3-4 Nodrošināt modernus un
ērtus
bibliotēku
pakalpojumus
iedzīvotājiem
DZV-3-4 Atbalstīt
kultūras
mantojuma saglabāšanu
DZV-4-1 Uzturēt, atjaunot un efektīvi
izmantot esošo sporta, aktīvās
atpūtas un citas brīvā laika
pavadīšanas infrastruktūru
DZV-4-2 Paplašināt fiziskās aktivitātes
un sportošanas iespējas skolās
DZV-4-3 Sekmēt
starptautisku
pasākumu / sacensību norisi pilsētā
DZV-5-1 Uzlabot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti
DZV-5-2 Uzlabot slimību profilaksi,
sekmēt veselīgu dzīves veidu
DZV-6-1 Operatīvi,
savlaicīgi
un
efektīvi
nodrošināt
pilsētas
iedzīvotājus
ar
sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību
DZV-6-2 Nodrošināt
pašvaldības
Sociālā dienesta sadarbību ar citiem
sociālo pakalpojumu sniedzējiem
DZV-6-3 Pilnveidot sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību
DZV-6-4 Attīstīt alternatīvās aprūpes
pakalpojumus
DZV-6-5 Nodrošināt sociālā atbalsta
pasākumus novada ģimenēm ar
bērniem
DzV-7-1 Informēt iedzīvotāju grupas
par dažādām kopienas aktivitāšu
atbalsta iespējām
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Stratēģiskais mērķis un vidējā
termiņa prioritāte

Rīcības virzieni

DzV-8 Mūsdienīga pārvaldība

DzV-9 Droša satiksme

DzV-10
Pieejami
mobilitātes
risinājumi (sab.transports, publiskiprivātā partnerība u.c.)
DzV-11 Centralizētas siltumapgādes
sistēma

DzV-12 Visā novadā pieejama
kvalitatīva ūdenssaimniecība

DzV-13 Atkritumu saimniecība ar
augstu šķirošanas īpatsvaru

Uzdevumi
DZV-7-2 Nodrošināt
atbalstu
dažādām interešu grupu iniciatīvām
DZV-7-3 Sekmēt komunikāciju starp
pašvaldību un iedzīvotājiem
DzV-8-1 Nodrošināt iedzīvotājiem
ērtu pašvaldības pārvaldes institūciju
infrastruktūru
DzV-8-2 Attīstīt e-pārvaldi un
paplašināt tās izmantošanu
DzV-8-3 Nodrošināt un pastāvīgi
pilnveidot
iekšējo
un
ārējo
komunikāciju
DzV-8-4 Paaugstināt pašvaldības
mūsdienīgas
pārvaldības
cilvēkresursu kapacitāti
DzV-8-5 Nodrošināt pašvaldības
budžeta pārdomātu un gudru
izmantošanu
DzV-8-6 Nodrošināt iedzīvotāju un
viesu drošību un kārtību pašvaldības
teritorijā
DzV-9-1 Nodrošināt un uzturēt labas
kvalitātes ielas un ceļus
DzV-9-2 Izveidot un labiekārtot
autostāvvietas
DzV-9-3
Pilnveidot
drošu
velotransporta infrastruktūru un
attīstīt ūdenstransportu
DzV-9-4
Palielināt
iedzīvotāju
personīgo atbildību un satiksmes
drošību
DzV-9-5 Veikt apvedceļa izbūvi
DzV-10-1 Sekmēt ērtu un pieejamu
sabiedrisko transportu
DzV-10-2
Nodrošināt
elastīgus
mobilitātes risinājumus
DzV-11-1 Nodrošināt siltumapgādes
pakalpojumus Sedā patērētājiem
pietiekamā apjomā.
DzV-11-2 Samazināt siltumenerģijas
patēriņu un zudumus novada
siltumapgādes sistēmā
DzV-11-3 Paplašināt un modernizēt
centralizētās siltumapgādes sistēmu
infrastruktūru
DzV-12-1
Atjaunot
nolietojušos
ūdenssaimniecības infrastruktūru
DzV-12-2 Paplašināt centralizētas
ūdensapgādes
un
notekūdeņu
novadīšanas (tīkls, pieslēgumi) tīklus
novadā
DzV-13-1
Paplašināt,
pilnveidot
savākšanas
un
šķirošanas
infrastruktūru
DzV-13-2
Palielināt
atkritumu
pārstrādes īpatsvaru
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Stratēģiskais mērķis un vidējā
termiņa prioritāte

Rīcības virzieni

Uzdevumi

DzV-14 Pievilcīga pilsētu un ciemu
publiskā ārtelpa

DzV-14-1: Veidot ģimenei pievilcīgu
mājokļa apkārtni
DzV-14-2: Veidot veselīgu un saistošu
dzīves telpu
DzV-14-3: Veidot iedzīvotājiem un
tūristiem pievilcīgas pilsētas dizainu
DzV-14-4:
Veicināt
sabiedrības
izglītošanos par dabas vērtībām
DzV-15-1 Uzlabot esošā dzīvojamā
fonda kvalitāti, energoefektivitāti un
komfortu
DzV-15-2 Veikt esošā dzīvojamā
fonda optimizāciju Sedā
DzV-15-3 Veikt pasākumus privātā
dzīvojamā fonda būvniecībai
DzV-15-4 Sekmēt valsts atbalstu
mājokļu programmai
DzV-16-1 Paaugstināt sabiedrisko ēku
energoefektivitāti
DzV-16-2 Samazināt siltumenerģijas
patēriņu un zudumus
DzV-16-3 Paaugstināt dzīvojamo ēku
energoefektivitāti
DzV-16-4
Uzlabot
enerģijas
patērētāju
zināšanas
par
energotaupības pasākumiem
DzV-17-1 Nodrošināt datu pārraides
infrastruktūru
DzV-17-2
Nodrošināt
bezvadu
interneta
pieejamību
novada
teritorijā
DzV-18-1 Palielināt Plostnieku svētku
atpazīstamību un apmeklētību
DzV-18-2 Sekmēt jauna tūrisma
piedāvājuma veidošanos, izmantojot
Plostnieku pilsētas tēlu
DzV-18-3 Paplašināt starptautisko
sadarbību
Plostnieku
tradīcijas
saglabāšanai un attīstībai
VN-1-1 Izveidot štata vietu pašvaldībā
uzņēmējdarbības atbalstam
VN-1-2
Sniegt
informāciju
uzņēmējiem un par uzņēmējiem
pašvaldības informācijas kanālos
VN-1-3
Nodrošināt
uzņēmēju
koordinētu pārstāvību pašvaldības
darbā
VN-2-1
Nodrošināt
ražošanas
teritoriju un telpu piedāvājumu
VN-2-2 Noformulēt un reklamēt
novada piedāvājumu investoriem
VN-2-3 Atbalstīt vietējo uzņēmumu
paplašināšanos
VN-3-1 Izveidot un attīstīt pievilcīgu
tirgus vietu Strenčos
VN-3-2 Sniegt informatīvu atbalstu

DzV-15 Kvalitatīvu
mājokļu attīstība

un

pieejamu

DzV-16 Energoefektivitāte

DzV-17 Ātri moderni sakari

Gudra un uz vietējiem resursiem
balstīta nodarbinātība (VN)

DzV-18
Plostnieku
saglabāšana un attīstība

tradīcijas

VN-1
Informatīvais
uzņēmumiem

atbalsts

- Atbalsts uzņēmējdarbībai visos
līmeņos

VN-2 Ražošanas attīstība novadā

VN-3 Mazā un mikro biznesa attīstība
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Stratēģiskais mērķis un vidējā
termiņa prioritāte

Rīcības virzieni

Uzdevumi

VN-4 Kūdras kompetences centrs

VN-5 Tūrisma attīstība

VN-6
Uzņēmējdarbības
popularizēšana un prasmju attīstība

VN-7 Sedas aktīvās zaļās atpūtas
parka izveide

Latvijas mērogā unikāls
veselības centrs (GV)

mājražotājiem un citiem maziem
saimnieciskās darbības veicējiem
VN-4-1 Izveidot kūdras kompetences
centra materiālo bāzi
VN-4-2 Sekmēt augstās pievienotās
vērtības kūdras produktu attīstību
VN-5-1 Nodrošināt un atbalstīt
dažādu kultūras, atpūtas, sporta un
citu pasākumu organizēšanu novadā
VN-5-2 Nodrošināt un atbalstīt
tūrisma
infrastruktūras
paplašināšanu
VN-5-3 Sekmēt tūrisma pakalpojumu
nodrošinošo uzņēmumu veidošanos
VN-5-4 Veikt uz konkrētām mērķa
grupām
vērstas
mārketinga
aktivitātes
VN-5-5
Sadarboties
ar
citām
pašvaldībām
tūrisma
produktu
veidošanā un apmeklētāju piesaistē
VN-6-1 Sekmēt biznesa iniciatīvas un
uzņēmējdarbības iemaņu attīstību
izglītības iestādēs
VN-6-2 Popularizēt uzņēmējdarbību
iedzīvotāju vidū
VN-7-1:
Pilnveidot
dabas,
kultūrvēsturiskā un aktīvā tūrisma
infrastruktūru Sedas purvā
VN-7-2: Sekmēt kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu
un
izmantošanu tūrismam Sedā
VN-7-3: Sekmēt daudzveidīga un
pievilcīga Sedas aktīvās zaļās atpūtas
parka piedāvājuma veidošanu
VN-7-4:
Īstenot
sadarbību
reģionālajā, valsts un starptautiskajā
līmenī Sedas un Sedas purva
popularizēšanai

garīgās
GV-1 Garīgās
popularizēšana

veselības

jēdziena

- Strenču novada kā garīgās veselības
centra tēla veidošana

GV-2 Garīgās veselības pakalpojumu
klāsta paplašināšana

GV-1-1 Realizēt garīgās veselības
profilaksi reģionālā un nacionālā
līmenī

GV-1-2 Aktīvi sadarboties ar novada,
reģiona un valsts izglītības iestādēm
informēšanā par garīgo veselību
GV-2-1: Veidot Latvijas mēroga
sadarbību ar garīgās veselības
jautājumiem strādājošiem dažādu
nozaru un sektoru pārstāvjiem
(iestādēm,
organizācijām
un
privātpersonām)
GV-2-2: Palielināt garīgās veselības
profilakses, rehabilitācijas un aprūpes
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Stratēģiskais mērķis un vidējā
termiņa prioritāte

Rīcības virzieni

GV-3 Netradicionālās
(NM),
t.sk.
dabas
pakalpojumu attīstība

Uzdevumi

medicīnas
terapijas

pakalpojumu klāstu un kvalitāti
GV-2-3:
Uzlabot
sabiedrības
informētību par garīgās veselības
profilakses, rehabilitācijas un aprūpes
jautājumiem
GV-2-4: Attīstīt pārrobežu garīgās
veselības rehabilitāciju un aprūpi
(„medicīnas tūrismu”)
GV-3-1: Veidot daudzpusīgu un
kvalitatīvu
NM
pakalpojumu
piedāvājumu
GV-3-2: Saglabāt un attīstīt NM kā
latviešu
tautas
kultūrvēsturisko
mantojumu un izmantot novada
attīstībai
GV-3-3:
Uzlabot
sabiedrības
informētību par netradicionālās
medicīnas metodēm (NMM) un to
pielietošanu
GV-3-4: Attīstīt pārrobežu NM
pakalpojumu sniegšanu („medicīnas
tūrismu”)
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3.2.

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta (DzV)

Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-1

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Moderna pirmsskolas un vispārējā izglītība

Mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība veido pamatus kompetencēm, kas nodrošina veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un konkurētspēju darba tirgū. Galvenās prioritātes šajā
jomā ir paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīves prasmju apguves kvalitāti; paplašināt izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām; stiprināt
izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības kapacitāti.
Uzdevumi:




U
Kods
DzV-11

DzV-1-1 Nodrošināt ģimenēm pieejamus, visus bērnus iekļaujošus un kvalitatīvus pirmsskolas izglītības pakalpojumus
DzV-1-2 Attīstīt mūsdienīgi aprīkotas, augstu izglītības kvalitāti nodrošinošas vispārējās izglītības iestādes
Uzdevums
P Kods
Pasākumi
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Atbildīgie
izpildītāji
Nodrošināt ģimenēm
pieejamus,
visus
bērnus iekļaujošus
un
kvalitatīvus
pirmsskolas izglītības
pakalpojumus

DZV-11-1

Pirmsskolas
izglītības
iestāžu
nodrošināšana
ar
kvalificētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem radoša,
mūsdienīga audzināšanas un izglītošanas
procesa nodrošināšanai vispusīgai bērnu
attīstībai
un
sagatavošanai
pamatizglītības uzsākšanai.

Nodrošināti un realizēti pedagogu kvalifikācijas
celšanas pasākumi un aktivitātes (kursi,
semināri u.c.). Celta Strenču novada pedagogu
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija.
Ieviestas alternatīvās pirmsskolas izglītības
programmas.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-11-2

Visu pirmsskolas izglītības iestāžu
teritoriju
labiekārtošana,
iestāžu
materiālās bāzes nostiprināšana, mācību
procesa nodrošināšana ar mūsdienu
mācību iekārtām un līdzekļiem.

PII
ēkas
Sedā,
Strenčos,
Plāņos
renovētas/rekonstruētas; iegādāti mūsdienu
mācību iekārtām un līdzekļi

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Finanšu resursu avoti
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-12

Attīstīt mūsdienīgi
aprīkotas,
augstu
izglītības
kvalitāti
nodrošinošas
vispārējās izglītības
iestādes

DZV-12-1

Vispārējās
izglītības
kvalitātes
nodrošināšana, mācību procesā iesaistot
augsti
kvalificētus
pedagoģiskos
darbiniekus un pilnveidojot mācību
metodes un regulāri analizējot audzēkņu
mācību sasniegumu dinamiku.

Nodrošināti un realizēti pedagogu kvalifikācijas
celšanas pasākumi un aktivitātes (kursi,
semināri u.c.). Celta Strenču novada pedagogu
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-12-2

Moderno
tehnoloģiju
ieviešana
skolvadībā un mācību procesā, tajā
skaitā mācību sasniegumu elektroniskās
uzskaites ieviešana visās novada skolās.

Vispārējās izglītības iestādēs izveidoti mediju
centri, materiālā bāze e-vides un mācību
sasniegumu elektroniskās uzskaites ieviešanai,
apmācīts personāls darbam e-vidē.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-12-3

Nodarbību telpu labiekārtošana un
materiālās
bāzes
pilnveidošana,
mūsdienīga
mācību
procesa
nodrošināšanai un iekļaujošās izglītības
attīstība novada skolās.

Veikta Strenču novadu vispārējās izglītības
iestāžu renovācija un materiālās bāzes
atjaunošana

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-12-4

Sadarbības attīstīšana ar kaimiņu
novadu un valstu izglītības pārvaldes
institūcijām un skolām (Valmiera, Valka,
Smiltene, Igaunija).

Realizēti kopēji projekti ar kaimiņu novadu un
valstu izglītības pārvaldes institūcijām un
skolām izglītības procesa pilnveidošanas jomā

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-12-5

Sistēmas darbam ar talantīgiem
skolēniem izveidošana un attīstīšana.

Izstrādāta un ieviesta sistēma talantīgo skolēnu
identificēšanai un to potenciāla attīstīšanai

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-12-6

Mērķtiecīga
sadarbība
ar
darba
devējiem un augstskolām skolas
absolventu konkurētspējas veicināšanai

Organizētas novada un kaimiņu teritoriju
uzņēmēju vieslekcijas, skolēnu ekskursijas uz
uzņēmumiem

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-2

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Daudzveidīgs kultūrizglītības, interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājums

Interešu un neformālā izglītībā nodrošina tādu kompetenču apguvi, kas ir vajadzīgas, lai piedalītos turpmākās mācībās un darba tirgū, kā arī veicina partnerību starp
izglītības iestādēm un uzņēmējiem, īpaši iesaistot sociālos partnerus izglītības un mācību nodrošināšanas plānošanā. Prioritātes ir izglītības iespēju paplašināšana dažādām
iedzīvotāju grupām; sadarbība; integrētu mūžizglītības stratēģiju īstenošana.
Uzdevumi:





DzV-2-1 Nodrošināt konkurētspējīgu kultūras izglītību
DzV-2-2 Veidot visiem bērniem un jauniešiem pieejamu, radošu, aktīvu, estētiski pilnveidotu un patriotisku personību veidojošu interešu izglītību
DzV-2-3 Nodrošināt pieejamu neformālās izglītības pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-21

Nodrošināt
konkurētspējīgu
kultūras izglītību

DzV-21-1

Kultūrizglītības kvalitātes nodrošināšana,
mācību
procesā
iesaistot
augsti
kvalificētus pedagoģiskos darbiniekus un
pilnveidojot mācību metodes un regulāri
analizējot audzēkņu mācību sasniegumu
dinamiku.

Nodrošināti un realizēti pedagogu kvalifikācijas
celšanas pasākumi un aktivitātes (kursi,
semināri u.c.). Celta Strenču novada pedagogu
profesionālā un akadēmiskā kvalifikācija.
Ieviesta muzikālā izglītība pieaugušajiem.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-21-2

Moderno
tehnoloģiju
ieviešana
skolvadībā un mācību procesā, tajā
skaitā mācību sasniegumu elektroniskās
uzskaites ieviešana visās novada skolās.

Strenču novada kultūras izglītības iestādēs
veiksmīgi ieviestas modernās informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas, efektīvi darbojas
elektroniska mācību procesa pārvaldes sistēma.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U
Kods

DZV-22

Uzdevums

Veidot
visiem
bērniem
un
jauniešiem pieejamu,
radošu,
aktīvu,
estētiski pilnveidotu
un
patriotisku
personību veidojošu
interešu izglītību

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-21-3

Nodarbību telpu labiekārtošana un
materiālās
bāzes
pilnveidošana,
mūsdienīga
mācību
procesa
nodrošināšanai un iekļaujošās izglītības
attīstība novada skolās.

Izstrādāts
Strenču
mūzikas
skolas
rekonstrukcijas tehniskais projekts, veikta
skolas rekonstrukcija, atjaunota materiālitehniskā bāze

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-21-4

Sadarbības attīstīšana ar kaimiņu
novadu un valstu izglītības pārvaldes
institūcijām un skolām (Valmiera, Valka,
Smiltene, Igaunija).

Tiek realizēti plaši skolu savstarpējās sadarbības
pasākumi, realizēti vairāk skolu attīstības
forumi un diskusijas, izveidota reģiona izglītības
iestāžu konsultatīvā padome.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-21-5

Sistēmas
darbam ar
talantīgiem
skolēniem izveidošana un attīstīšana.

Izstrādāta un ieviesta sistēma talantīgo skolēnu
identificēšanai un to potenciāla attīstīšanai

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-22-1

Interešu
izglītības
piedāvājuma
apvienošana vienā struktūrā

Izveidots
vienots
interešu
izglītības
pakalpojumu
piedāvājuma
produkts
–
turpmāko interešu izglītības pārvaldi un
uzraudzību veic atsevišķa novada domes
struktūra.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U
Kods

DzV-23

Uzdevums

Nodrošināt pieejamu
neformālās izglītības
pakalpojumus visiem
novada iedzīvotājiem

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-22-2

Interešu izglītības materiālās bāzes
(telpas, aprīkojums) nodrošināšana

Veikts interešu izglītības telpu remonts un
atjaunota materiāli tehniskā bāze – iegādāta
tehnika un mācību procesa aprīkojums.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DZV-22-3

Interešu izglītības piedāvājuma attīstība

Attīstītās esošās un izveidotas jaunas interešu
izglītības programmas.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-23-1

Štata
vietas
izveide/apvienošana
mūžizglītības koordinēšanai

Novada domes izglītības pārvaldes struktūrās
izveidota jauna par mūžizglītības koordinēšanu
un attīstību novadā atbildīga štata vieta.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-23-2

Strenču novada Mūžizglītības centra
izveide.

Strenču novadā izveidots mūžizglītības centrs,
cēlies mūžizglītības pakalpojumu pieprasījums,
realizēts vienots šāda veida izglītības pārvaldes
un attīstības mehānisms.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-23-3

Novada
izstrāde.

stratēģijas

Izstrādāta pragmatiska, bet inovatīva novada
mūžizglītības
stratēģija,
identificētas
problēmas, iespējas, izaicinājumi un atbilstošās
prioritātes. Sastādīts aktivitāšu un pasākumu
plāns turpmākajiem 5 gadiem.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-23-4

Sadarbības veicināšana ar Vidzemes
reģiona, Latvijas un Baltijas valstu
mūžizglītības centriem.

Organizēts pirmais Vidzemes reģiona un
kaimiņvalstu mūžizglītības forums, uzsākts
darbs pie vienotas reģiona mūžizglītības
piedāvājuma koncepcijas veidošanas.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

DzV-23-5

Iesaistīšanās starptautiskos mūžizglītības
projektos.

Realizēta dalība 3 starptautiskos mūžizglītības
projektos.

Novada
domes
izglītības,
kultūras un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.

mūžizglītības
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-3

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Piesātināta kultūras dzīve

Kultūrvides un kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un pasākumu piedāvājums ietekmē ne tikai sabiedrības attīstību, bet tas ir arī būtisks pilsētas apmeklētāju piesaistes faktors,
kam savukārt ir pozitīva ietekme uz ekonomikas attīstību. Nākotnē novadā paredzēts paplašināt kultūras infrastruktūru un daudzveidot pārstāvētos profesionālas ievirzes žanrus.
Uzdevumi:






DZV-3-1 Pilnveidot esošo un paplašināt kultūras infrastruktūru
DZV-3-2 Nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu
DZV-3-3 Nodrošināt iedzīvotājiem saistošus modernus un ērtus bibliotēku pakalpojumus
DZV-3-4 Atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-31

Pilnveidot esošo un
paplašināt kultūras
infrastruktūru

DZV-3-11

Esošās
kultūras
infrastruktūras
atjaunošana un pilnveidošana.

Izstrādāts komplekss novada kultūras
infrastruktūras objektu saglabāšanas,
atjaunošanas un izmantošanas tehniskiekonomiskais pamatojums
Renovēti esošie un izveidoti jauni
kultūras objekti (kultūras nami, tautas
nami, kopienu centri)

Novada
dome
(izpilddirektors)

DZV-3-12

Kultūras objektu materiāltehniskās
bāzes pilnveidošana.

Kultūras
objektos
atjaunotā
materiāltehniskā bāze (iekārtas, tehnika,
aprīkojums, instrumenti u.c.)

Novada kultūras centrs

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U
Kods

DZV-32

Uzdevums

Nodrošināt
daudzveidīgu
kultūras pasākumu
klāstu

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-3-13

Jaunu muzeju izveidošana ( piem.,
Novadpētniecības muzejs, Sedas
muzejs, Sadzīves muzejs, utt.).

Novadā darbojas divi muzeji ar
konkurētspējīgu
un
apmeklētājus
piesaistīt spējīgu piedāvājumu

Novada kultūras centrs

DZV-3-14

Novada
kultūras
popularizēšana.

iespēju

Informācija par kultūras iespējām un
iesaistīšanas iespējām tiek plaši izplatīta
pašvaldības
informācijas
kanālos,
ieskaitot tiešo iedzīvotāju informēšanu
sociālajos tīklos un e-pastā

Novada kultūras centrs

DZV-3-21

Kvalitatīvu,
saistošu
programmu atbalstīšana.

kultūras

Novada kultūras centrs

DZV-3-22

Tradicionālu novada
pasākumu rīkošana.

Realizēts sadarbības projekts par
kvalitatīvu
kultūras
programmu
organizēšanu un piesaistīšanu, apkopota
informācija par reģionā pieejamu
kultūras programmu un pasākumu klāstu
Regulāri tiek rīkoti Plostnieku svētki un
novada svētki

DZV-3-23

Jaunu, inovatīvu kultūras pasākumu
rīkošana.

Tiek izstrādāti jauni kultūras pasākumi uz
novada resursu bāzes, uzsverot vietējos
resursus

Novada kultūras centrs

DZV-3-24

Starptautiskās
sadarbības
paplašināšana kultūras pasākumos.

Novada pašdarbības kolektīvi piedalās
starptautiskajos pasākumos, novada
kultūras pasākumos piedalās ārzemju
dalībnieki

Novada kultūras centrs

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

un

pilsētu

Novada kultūras centrs
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U
Kods

DZV-33

Uzdevums

Nodrošināt
modernus un ērtus
bibliotēku
pakalpojumus
iedzīvotājiem

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-3-25

Regulāra
kultūras
kvalitātes izvērtēšana.

pasākumu

Jautājumi par kultūras pasākumu
kvalitāti ir ietverti regulārajās iedzīvotāju
aptaujās

Novada kultūras centrs

DZV-3-26

Iedzīvotāju aktivitātes veicināšana
amatieru mākslā un jaunradē.

Pieaudzis amatieru mākslā un jaunradē
iesaistīto iedzīvotāju skaits

Novada kultūras centrs

DZV-3-27

Kultūras
darbinieku
veicināšana.

izaugsmes

Rīkoti kultūras darbinieku kvalifikācijas
celšanas pasākumi

Novada kultūras centrs

DZV-3-28

Novada
kultūras
popularizēšana.

pasākumu

Novada kultūras centrs

DZV-3-29

Kultūras institūciju
izglītības iestādēm.

Informācija par kultūras pasākumiem
tiek
plaši
izplatīta
pašvaldības
informācijas kanālos, ieskaitot tiešo
iedzīvotāju informēšanu sociālajos tīklos
un e-pastā, kā arī informācijas kanālos
ārpus novada
Veikti kultūras institūciju sadarbības
projekti ar izglītības iestādēm.

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

DZV-3-31

Interneta
pieejas
paplašināšana bibliotēkās.

punktu

Palielinājusies interneta pieejas punktu
lietošana bibliotēkās

Strenču
bibliotēkas

novada

DZV-3-32

Pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana
un jaunu pakalpojumu ieviešana
(piemēram, apkalpošana mājās).

Paplašināts pakalpojumu klāsts (t.sk.
apmācības) dažādām vecuma grupām,
pieaudzis bibliotēku lietotāju skaits

Strenču
bibliotēkas

novada

sadarbība

ar

Novada kultūras centrs

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
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U
Kods

DZV-34

Uzdevums

Atbalstīt kultūras
mantojuma
saglabāšanu

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-3-33

Bibliotēku
rīkoto
paplašināšana.

Bibliotēku rīkoti pasākumi notiek biežāk,
to klāsts paplašināts

Strenču
bibliotēkas

novada

Jaunu lasītāju piesaiste.

Pieaudzis bibliotēku lietotāju skaits

Strenču
bibliotēkas

novada

DZV-3-35

Bibliotēku iesaistīšanās mūžizglītības
pasākumos.

Bibliotēkās tiek piedāvātas mūžizglītības
programmas

Strenču
bibliotēkas

novada

DZV-3-41

Kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas un
izmantošanas atbalstīšana.

Izstrādāti
kultūrvēsturisko
ēku
atjaunošanas
tehniski-ekonomiski
pamatojumi
Kultūrvēsturiskās ēkas atjaunotas un
izmantotas mūsdienu funkcijām

Novada
dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF,
ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

DZV-3-34

pasākumu
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-4

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Dažnedažādas aktīvās atpūtas, sportošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas

Sportam ir ļoti daudzpusēja ietekme gan uz novada iedzīvotājiem, gan arī uz ekonomiku. Sports būtiski ietekmē sabiedrības veselību, tas nodrošina aizraujošu brīvā laika
pavadīšanu, gan pašam sportojot, gan sekojot līdzi pasākumiem, sports mazina negatīvas sociālās problēmas. Sporta pasākumi novadam piesaista apmeklētājus.
Uzdevumi:





DZV-4-1 Uzturēt, atjaunot un efektīvi izmantot esošo sporta un aktīvās atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru
DZV-4-2 Paplašināt fiziskās aktivitātes un sportošanas iespējas skolās
DZV-4-3 Sekmēt valsts nozīmes un starptautisku pasākumu / sacensību norisi novadā

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-41

Uzturēt, atjaunot un
efektīvi
izmantot
esošo sporta, aktīvās
atpūtas un citas brīvā
laika
pavadīšanas
infrastruktūru

DZV-41-1

Nepieciešamie
atjaunošanas,
rekonstrukcijas un labiekārtošanas
darbi esošajos sporta, aktīvās
atpūtas un citas brīvā laika
pavadīšanas
infrastruktūras
objektos.
Sporta un brīvā laika pavadīšanas
objektu
materiāltehniskā
nodrošinājuma attīstība.

Rekonstruēts Sedas stadions
Novada
administratīvajās
teritorijās
izveidoti vingrošanas, sporta un atpūtas
laukumi
Novadā izveidota slēpošanas trase

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

Esošie un jaunie sporta un brīvā laika
pavadīšanas
objekti
aprīkoti
ar
mūsdienīgām iekārtām un inventāru

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-41-3

Jaunu, inovatīvu aktīvas atpūtas un
brīvā laika pavadīšanas elementu
ieviešana novadā.

Izveidoti inovatīvie aktīvās atpūtas elementi
(brīvdabas piedzīvojumu parks, u.c.)

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-41-4

Iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un
jauniešu
līdzdalības
sporta
aktivitātēs sekmēšana.

Sporta
aktivitātes
regulāri
tiek
popularizētas novada informācijas kanālos
un publiskos pasākumos

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

DZV-41-2
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U
Kods

DZV-42

DZV-43

Uzdevums

Paplašināt
fiziskās
aktivitātes
un
sportošanas iespējas
skolās

Sekmēt starptautisku
pasākumu / sacensību
norisi pilsētā

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-41-5

Novadā rīkotas sporta nometnes ar ārpus
novada atbraukušo sportistu dalību

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-41-6

Novada
sporta
iespēju
popularizēšana dažādām mērķa
grupām
(sporta
organizācijām,
sporta
veidu
federācijām)
–
nometņu, sacensību, konferenču u.c.
rīkošanai.
Privātu sporta objektu veidošanas
sekmēšana.

Ir izveidoti privātie sporta objekti

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-42-1

Sporta objektu labiekārtošana un
rekonstrukcija izglītības iestādēs.

Skolu sporta
rekonstruēti

un

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-42-2

Skolēniem atvēlētā sporta objektu
izmantošanas laika pagarināšana
pēc stundām.

Novada skolās tiek nodrošinātas sporta
nodarbības bērniem pēc stundām

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-43-1

Sporta institūciju aktīva darbība
dažādās organizācijās, piedalīšanās
nacionālās
sporta
politikas
veidošanā.

Reģionālā vai valsts
pasākumi novadā

sporta

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

DZV-43-2

Pilsētas
sporta
iespēju
popularizēšana
dažādām
starptautiskām
mērķa
grupām
(sporta organizācijām, sporta veidu
federācijām)

Novadā organizētas sporta nometnes un
sporta sacensības ar ārzemju dalībniekiem

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

objekti

labiekārtoti

mēroga
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-5

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Konkurētspējīga veselības aprūpe

Latvijas veselības aizsardzības sistēmas attīstība notiek trīs stratēģiskos virzienos: virzība uz primāro un sekundāro veselības aprūpi, palielinot piekļuvi veselības aprūpei,
finansēšanas sistēmas reforma un sabiedrības veselības veicināšana. Strenču novadā veselības attīstība nākotnē saistīta ar pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.
Uzdevumi:




DZV-5-1 Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti
DZV-5-3 Uzlabot slimību profilaksi, sekmēt veselīgu dzīves veidu

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-51

Uzlabot
veselības
aprūpes
pakalpojumu
kvalitāti

DZV-5-11

Kvalificētu medicīnas speciālistu
(t.sk. bērnu ārstu) piesaiste.

Piesaistīti
kvalificēti
ģimenes
ārsti,
paaugstināta iedzīvotāju apmierinātība ar
veselības aprūpes pakalpojumiem novadā

Novada dome
(izpilddirektors)

DZV-52

Uzlabot
profilaksi,
veselīgu
veidu

DZV-5-21

Veselības profilakses pasākumu
sekmēšana.

Regulāri
veikti
veselības
sekmēšanas pasākumi

profilakses

Novada dome
(izpilddirektors)

DZV-5-22

Informējoši, audzinoši pasākumi
par veselīgu dzīves veidu.

Veselīga dzīves veida popularizēšanas
pasākumi veikti publiskajos pasākumos,
pašvaldības informācijas kanālos, izglītības
iestādēs u.c.

Novada domes
izglītības,
kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

slimību
sekmēt
dzīves
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-6

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Uz ģimeni vērsti sociālie pakalpojumi un palīdzība

Latvijas sociālā politika nosaka, ka ir nepieciešams attīstīt sociālās palīdzības un valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu sistēmu, uzlabot piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, tos
tuvinot personas dzīvesvietai un attīstīt jaunus sociālo pakalpojumu veidus, un ka jāveicina un jāpaplašina sadarbība starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un struktūrām.
Uzdevumi







DZV-6-1 Operatīvi, savlaicīgi un efektīvi nodrošināt novada iedzīvotājus ar sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
DZV-6-2 Nodrošināt pašvaldības Sociālā dienesta sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem
DZV-6-3 Pilnveidot sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību
DZV-6-4 Attīstīt alternatīvās aprūpes pakalpojumus
DZV-6-5 Nodrošināt sociālā atbalsta pasākumus novada ģimenēm ar bērniem

U
Kods

Uzdevums

P
Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV6-1

Operatīvi, savlaicīgi un
efektīvi
nodrošināt
pilsētas iedzīvotājus ar
sociālajiem
pakalpojumiem
un
sociālo palīdzību

DZV-61-1

Sociālo pakalpojumu klāsta
daudzveidošana,
alternatīvo
sociālo pakalpojumu attīstīšana
dažādām mērķa grupām.
Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi pensijas vecuma
cilvēkiem,
cilvēkiem
ar
invaliditāti,
ģimenēm
un
bērniem,
cilvēkiem
ar
atkarībām.
Sociālās
palīdzības
nodrošināšana
personām,
kurām
trūkst
līdzekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.

Paplašināts sociālo pakalpojumu
klāsts, ieviesti alternatīvie sociālie
pakalpojumi (dienas centrs, aprūpe
mājās u.c.)
Pensijas
vecuma
cilvēkiem,
cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm
un bērniem, cilvēkiem ar atkarībām
nodrošināti sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi novada institūcijās un
ārpus novada
Personām, kuram trūkst līdzekļu
pamatvajadzību
apmierināšanai,
tiek nodrošināta sociālā palīdzība
(zupas virtuve, apmācības un kursi,
subsidētās darba vietas u.c.).

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

DZV-61-2

DZV-61-3

Sociālais
dienests

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
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U
Kods

Uzdevums

P
Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV6-2

Nodrošināt pašvaldības
Sociālā
dienesta
sadarbību ar citiem
sociālo
pakalpojumu
sniedzējiem

DZV-62-1

NVO, uzņēmēju, privātpersonu
iesaistīšana sociālo pakalpojumu
sniegšanā,
pakalpojumu
deleģēšana
nevalstiskajam,
privātajam un valsts sektoram.

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

DZV-62-2

Nevalstiskā un privāta sektora
iesaistīšana sociālo pakalpojumu
infrastruktūras pilnveidošanā.

Paplašināts sociālo pakalpojumu
klāsts, ieviesti alternatīvie sociālie
pakalpojumi (dienas centrs, aprūpe
mājās u.c.), realizēti sadarbības
projekti ar NVO, privāto un valsts
sektoru.
Novada sociālās infrastruktūras
pilnveidošanas projektos iesaistīts
nevalstiskais un privātais sektors

Sociālais
dienests

DZV-62-3

Informācijas nodrošināšana (par
pakalpojumu nepieciešamību,
valsts
atbalstu
u.c.)
nevalstiskajam un privātajam
sektoram.
Pabalstu restrukturizācija ar
fokusu uz nodarbinātību un
ģimenēm ar bērniem

Informācija
par
pakalpojumu
nepieciešamību, valsts atbalstu u.c.
sniegta pašvaldības mājas lapā un
citos informācijas kanālos

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

Pašvaldības
pabalstu
sistēma
stimulē trūcīgos cilvēkus iekļauties
darbā tirgū

Sociālais
dienests

DZV-63-2

Pabalsti ģimenēm ar bērniem.

Pašvaldības
pabalstu
ģimenes ar bērniem

atbalsta

Sociālais
dienests

DZV-63-3

Tūlītēja sociālā palīdzība krīzes
un/vai ārkārtas situācijās.

Pieejama sociālā palīdzība krīzes
un/vai ārkārtas situācijās (krīzes
centrs u.c.).

Sociālais
dienests

DZV-64-1

Aprūpes mājās pakalpojuma
veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar
invaliditāti attīstīšana.

Novadā pieejami aprūpes mājas
pakalpojumi

Sociālais
dienests

DZV-64-2

Krīzes dzīvokļu izveide

Novadā pieejami krīzes dzīvokļi

Sociālais
dienests

DZV6-3

DZV6-4

Pilnveidot
palīdzības
kārtību

sociālās
piešķiršanas

Attīstīt
alternatīvās
aprūpes pakalpojumus

DZV-63-1

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
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U
Kods

DZV6-5

Uzdevums

Nodrošināt
sociālā
atbalsta
pasākumus
novada ģimenēm ar
bērniem

P
Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-64-3

Sociālās aprūpes
piesaiste.

Sadarbībā ar izglītības iestādēm
piesaistīti
kvalificēti
sociālās
aprūpes
speciālisti;
sociālās
aprūpes
speciālisti
iekļauti
perspektīvo speciālistu motivācijas
programmā
Novadā
pieejami
inovatīvi
apmācības piedāvājumi jaunajām
ģimenēm

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

DZV-65-1

DZV-65-2

Bērnu audzināšanas, ģimenes un
darba dzīves apvienošanas u.c.
prasmju darbnīcas jaunajām
ģimenēm
Bērnu rotaļu un attīstības centra
izveide

Sociālais
dienests

Novadā izveidots bērnu rotaļu un
attīstības centrs

Sociālais
dienests

Vasaras nometņu organizēšana
ģimenēm ar bērniem.

Novadā rīkotas vasaras nometnes
ģimenēm ar bērniem

Sociālais
dienests

DZV-65-4

Prioritātes piešķiršana ģimenēm
ar bērniem izskatot jautājumus
par
apdzīvojamās
platības
(apbūves gabalu) piešķiršanu

Sociālais
dienests

DZV-65-5

Atlaižu noteikšana ģimenēm ar
bērniem sabiedrisko pasākumu
(svētku
pasākumi,
izrādes,
koncerti,
sporta
pasākumi
u.tml.) apmeklējumiem
Regulāras ģimeņu ar bērniem
aptaujas
veikšana
par
vajadzībām, problēmām un
nepieciešamo atbalstu

Izstrādāta ģimeņu ar bērniem
atbalsta programma, pašvaldības
rīcībā esošā dzīvojamā platība tiek
rezervēta un prioritāri piešķirta
ģimenēm ar bērniem
Sabiedriskos pasākumos piešķirtas
atlaides ģimenēm ar bērniem
(svētku pasākumi, izrādes, koncerti,
sporta pasākumi u.tml.)

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

DZV-65-3

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

Regulāri veikta aptauja par ģimeņu
ar
bērniem
vajadzībām,
problēmām
un
nepieciešamo
atbalstu

Sociālais
dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat, EstLatRus programma, u.c.

DZV-65-6

speciālistu
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-7

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Atbalsts iedzīvotāju grupu ierosmēm

Būtiski ir veicināt aktīvas sabiedrības veidošanos, veidot pilsētvidi un pilsētas sabiedrisko dzīvi interesantu pašiem novada iedzīvotājiem. Ar sabiedrības spēkiem var risināt virkni
jautājumu. Rīcības virziens vērsts uz dažādu iedzīvotāju grupu pašiniciatīvu un dialogu ar pašvaldību.
Uzdevumi





DzV-7-1 Informēt iedzīvotāju grupas par dažādām kopienas aktivitāšu atbalsta iespējām
DzV-7-2 Nodrošināt atbalstu dažādām interešu grupu iniciatīvām
DzV-7-3 Sekmēt komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-7-1

Informēt iedzīvotāju
grupas par dažādām
kopienas aktivitāšu
atbalsta iespējām

DZV-7-11

Informācijas
par
kopienas
aktivitāšu
atbalsta
iespējām
sniegšana
pašvaldības
komunikācijas kanālos

Pašvaldības komunikācijas kanālos sniegta
informācija
par
atbalsta
iespējām
iedzīvotāju grupu iniciatīvām, kā arī par
prioritārām rīcības jomām

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

DZV-7-2

Nodrošināt atbalstu
dažādām
interešu
grupu iniciatīvām

DZV-7-21

Pašvaldības NVO fonda izveide

Sadarbībā ar novada uzņēmējiem, reģiona,
valsts un starptautiskajiem NVO atbalsta
organizācijām izveidots NVO atbalsta fonds

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

DZV-7-23

Pašvaldības atbalsts NVO projektu
gatavošanā
un
finansējuma
piesaistē

NVO projektiem sniegts pašvaldības
atbalsts projektu sagatavošanā un
īstenošanā

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

DZV-7-22

Iedzīvotāju aktīvā iesaistīšana
novada svētku, Plostnieku svētku
organizācijā un norisē

Novada svētkos, Plostnieku svētkos
mērķtiecīgi veicināta iedzīvotāju aktīvā
iesaistīšanās svētku sagatavošanā un
norisē

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-7-3

Sekmēt komunikāciju
starp pašvaldību un
iedzīvotājiem

DZV-7-31

Iedzīvotāju atgriezeniskās saites
sistēmas ieviešana

Regulāri (reizi gadā) tiek veikta iedzīvotāju
aptauja, pieaugusi pašvaldības aktivitāte
sociālajos tīklos

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

DZV-7-32

Pašvaldības
uzlabošana
nerunājošiem
iedzīvotājiem

komunikācijas
latviski
novada

Piedāvāti pašvaldības subsidēti latviešu
valodas kursi un palīdzība naturalizācijas
eksāmenu kārtošanā, būtiskāka informācija
iedzīvotājiem tiek iztulkota krieviski

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

DZV-7-33

Uz informācijas tehnoloģijām un
sociālajiem
tīkliem
balstītās
komunikācijas
sistēmas
ar
iedzīvotājiem izveide

Pieaugusi pašvaldības aktivitāte sociālajos
tīklos, uzlabota pašvaldības mājas lapa,
tiek stimulēta iedzīvotāju atgriezeniska
saite par pašvaldības darbu, uz iedzīvotāju
jautājumiem un komentāriem tiek
operatīvi atbildēts

Novada domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

ar
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Mērķis
Rīcības
virziens

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-8

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Mūsdienīga pārvaldība

Pareiza, efektīva pārvaldes sistēma ievērojami ietekmē attīstības procesus pašvaldības teritorijā, tāpēc jāpievērš pietiekama uzmanība tās izvērtēšanai un atbilstošai organizācijai.
Moderna publiskā pārvalde ir uz klienta interesēm jeb sabiedrību vērsta pārvalde. Pašvaldībai jācenšas savus pakalpojumus sniegt iedzīvotājiem un uzņēmējiem pēc iespējas ērtāka
veidā. Šodien ērtība un efektivitāte nav iedomājamas bez e-pārvaldes, tai pat laikā saglabājot arī tradicionālos komunikācijas veidus. Tikai nepārtraukts dialogs ar sabiedrību dod
iespēju pašvaldībai izzināt dažādu grupu vajadzības un viedokli. Strenču novads nepastāv izolēti, tāpēc sadarbība gan ar tuvākajam pašvaldībām, gan ar kopīgu interešu
pašvaldībām, kā arī ar ārvalstu pašvaldībām ir abpusēji svarīga.
Pašvaldības darbinieku profesionalitāte un kompetence ir pamats augstas kvalitātes pārvaldei. Stingra pašvaldības budžeta disciplīna ir svarīga ne tikai ekonomiskās krīzes
apstākļos, bet arī augšupejas laikā.
Uzdevumi
 DzV-8-1: Nodrošināt iedzīvotājiem ērtu pašvaldības pārvaldes institūciju infrastruktūru
 DzV-8-2: Attīstīt e-pārvaldi un paplašināt tās izmantošanu
 DzV-8-3: Nodrošināt un pastāvīgi pilnveidot iekšējo un ārējo komunikāciju
 DzV-8-4: Paaugstināt pašvaldības mūsdienīgas pārvaldības cilvēkresursu kapacitāti
 DzV-8-5: Nodrošināt pašvaldības budžeta pārdomātu un gudru izmantošanu
 DzV-8-6: Nodrošināt iedzīvotāju un viesu drošību un kārtību pašvaldības teritorijā

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-81

Nodrošināt
iedzīvotājiem
ērtu
pašvaldības
pārvaldes institūciju
infrastruktūru

DzV-8-11

Vienas pieturas aģentūras principa
plašāka
ieviešana
pašvaldības
institūciju darbībā

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-8-12

Domes ēkas un pašvaldības iestāžu
iekārtojuma uzlabošana, lai tā būtu
apmeklētājiem
ērtāka
(t.sk.
velosipēdu novietņu nodrošināšana
pie ēkām)

Iedzīvotāji var saņemt palīdzību par
aktuālajiem jautājumiem, griežoties
vienā vietā, vienās pieturas
aģentūras darbībā iesaistītas visas
struktūrvienības, kur ir saskarsme
ar iedzīvotājiem
Pašvaldības
iestāžu
ēkas
labiekārtotas
un
padarītas
draudzīgākas lietotājiem

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U
Kods

DzV-82

DzV-83

Uzdevums

Attīstīt e-pārvaldi un
paplašināt
tās
izmantošanu

Nodrošināt
un
pastāvīgi pilnveidot
iekšējo un ārējo
komunikāciju

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-8-13

Domes ēkas un pašvaldības iestāžu
infrastruktūras atbilstības cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām nodrošināšana

Pašvaldības iestāžu ēkas pielāgotas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-14

Pašvaldības
un
struktūrvienību
materiāli
tehniskās
bāzes
papildināšana

Paplašināta
pašvaldības
un
struktūrvienību materiāli tehniskā
bāze
–
iekārtas,
mēbeles,
aprīkojums

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-21

IT infrastruktūras uzlabošana domē
un visās pašvaldības iestādēs

Atjaunota IT infrastruktūra domē
un visās pašvaldības iestādēs

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-22

Elektroniskās dokumentu
sistēmas pilnveidošana

aprites

Pašvaldības darbā plašāk izmantots
e-paraksts, papīra izmantošana
dokumentu apritē samazinājusies

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-23

Iekšējā
informācijas
pilnveidošana

sistēmas

Pilnveidota lietvedības informācijas
sistēma

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-24

E-pakalpojumu paplašināšana

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-31

Pašvaldības sniegtās informācijas
sabiedrības mērķa grupām atbilstības
uzlabošana (informācijas sniegšanas
kanāli, valodas izvēle, pasniegšanas
stila izvēle)

Palielinājies pašvaldības piedāvāto
e-pakalpojumu skaits, realizēti
sadarbības
projekti
par
epakalpojumiem
ar
citām
pašvaldībām
Veikts pašvaldības komunikācijas
audits, izstrādāts rīcības plāns
modernajai
un
efektīvai
komunikācijai

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Novada domes
sabiedrisko
attiecību
speciālists
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U
Kods

DzV-84

Uzdevums

Paaugstināt
pašvaldības
mūsdienīgas
pārvaldības
cilvēkresursu
kapacitāti

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-8-32

Dialogu ar sabiedrību uzlabošana,
t.sk.
atgriezeniskās
saiknes
nodrošināšana, komunikācijas kanālu
daudzveidošana un modernizēšana

Novada domes
sabiedrisko
attiecību
speciālists

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-8-33

Regulāras atvērto durvju
pašvaldības institūcijās

Novada domes
sabiedrisko
attiecību
speciālists

DzV-8-34

Regulāras
pilsētas
iedzīvotāju
aptaujas un apsekojumi (piem.
mājsaimniecību budžetu pētījums)

Regulāri (reizi gadā) tiek veikta
iedzīvotāju aptauja, pieaugusi
pašvaldības aktivitāte sociālajos
tīklos,
pieaugusi
pašvaldības
aktivitāte
sociālajos
tīklos,
rekonstruēta pašvaldības mājas
lapa, tiek stimulēta iedzīvotāju
atgriezeniska saite par pašvaldības
darbu, uz iedzīvotāju jautājumiem
un komentāriem tiek operatīvi
atbildēts
Regulāri notiek atvērto durvju
dienas
pašvaldībā,
novada
pasākumos sniegta informācija par
pašvaldības pakalpojumiem un
darbu
Regulāri (reizi gadā) tiek veikta
iedzīvotāju aptauja

DzV-8-35

Pastāvīga iedzīvotāju iesaistīšana
pašvaldības lēmumu pieņemšanā publiskās apspriešanas, darba grupas,
komisijas u.c.

Attīstības programma, investīciju
plāns un prioritāro darbu plāni tiek
regulāri apspriesti un koordinēti ar
iedzīvotājiem

Novada domes
sabiedrisko
attiecību
speciālists

DzV-8-41

Personāla pilnveidošanas sistēma
(darbinieku apmācība, novērtēšana
u.c.)

Izstrādāta pilnveidošanas sistēma
domes
struktūrvienībām
un
konkrētiem amatiem

Novada dome
(izpilddirektors),
personāla
speciālists

DzV-8-42

Jaunu
speciālistu
piesaiste
mūsdienīgas pārvaldes uzlabošanai,
t.sk. ES fondu finansējuma piesaistei

Perspektīvie attīstības darbinieki
iekļauti perspektīvo speciālistu
atbalsta programmā

Novada dome
(izpilddirektors),
personāla
speciālists

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

dienas

Novada domes
sabiedrisko
attiecību
speciālists
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U
Kods

DzV-85

DzV-86

Uzdevums

Nodrošināt
pašvaldības budžeta
pārdomātu un gudru
izmantošanu

Nodrošināt
iedzīvotāju un viesu
drošību un kārtību
pašvaldības teritorijā

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-8-43

Ārvalstu un citu pašvaldību labās
prakses izmantošana, t.sk. pieredzes
apmaiņa ar citām Latvijas, Baltijas
jūras reģiona un Eiropas pašvaldībām

Pašvaldības darbinieki piedalās
pieredzes apmaiņas pasākumos
(semināri, konferences, braucieni)
par labu praksi pašvaldības darbā

Novada dome
(izpilddirektors),
personāla
speciālists

DzV-8-44

Darbinieku aktīva iesaistīšanās savu
nozaru plānošanā nacionālā līmenī

Novada dome
(izpilddirektors),
attīstības
un
plānošanas
departaments

DzV-8-51

Pašvaldības ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

Sastādīts un regulāri atjaunots
saraksts ar pasākumiem konkrēto
nozaru politikas plānošanā valsts
līmenī,
nodrošināta
novada
pašvaldības darbinieku dalība vai
informētība par pasākumu norisi
Veikti
pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanas projekti

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-8-52

Savlaicīga tehnisko projektu izstrāde
2014.-2020.gada
plānošanas
periodam

Prioritāriem projektiem izstrādāti
tehniski-ekonomiskie pamatojumi

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-53

Sadarbība ar valsts institūcijām, NVO,
uzņēmējiem kopīgu, ekonomiski
pamatotu projektu un pasākumu
izstrādē un ieviešanā

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-8-61

Aktīva sadarbība ar valsts institūcijām
( valsts policiju, VUGD u.c.)

Attīstības programma, investīciju
plāns un prioritāro darbu plāni tiek
regulāri apspriesti un koordinēti ar
valsts institūciju, NVO, uzņēmēju
dalību
Regulāri
notiek
darbības
koordinācija ar valsts institūcijām (
valsts policiju, VUGD u.c.)

Novada dome
(izpilddirektors)

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

DzV-8-62

Pašvaldības
pilnveidošana

DzV-8-63

Privātā sektora iesaistīšana drošības
uzturēšanā,
atbalsts
drošības
paaugstināšanas
pasākumiem
(piemēram, novērošanas kameru
izvietošana dažādās vietās pilsētās)
Preventīvu
sabiedrības
drošības
pasākumu veikšana (izglītošana,
kampaņas u.c.)

DzV-8-64

policijas

darbības

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

Palielinājusies
iedzīvotāju
apmierinātība
ar
pašvaldības
policijas darbu, regulāri veikta
pašvaldības
policijas
darbības
izvērtēšana
un
ieteikumu
uzlabojumiem formulēšana
Veikts
izvērtējums
par
nedrošākajām vietām novadā,
notiek vietējo iedzīvotāju un
privātā sektora iesaistīšana kārtības
nodrošināšanā
Izglītojoši sabiedrības drošības
pasākumi veikti neatkarīgi un
integrēti
citos
publiskajos
pasākumos

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Novada dome
(izpilddirektors)
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Mērķis
Rīcības
virziens

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-9

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Droša satiksme

Rīcības virziena ietvaros plānots veikt pasākumus, kas nodrošinātu ērtu, ātru un drošu pārvietošanos pilsētās un pagastu teritorijās, piekļūšanu pie sabiedriskiem objektiem,
uzņēmumiem un īpašumiem, satiksmes dalībnieku kustības un drošas pārvietošanās organizēšanu, ievērojot prioritātes, t.sk. kravu pārvietošanas u.c. tranzīta transporta
pārdomāta integrācija Strenču transporta tīklā, veselīgu transporta veidu attīstība, saglabājot novada dabas kapitālu, veicinot visa vecuma iedzīvotāju un dažādu sociālo grupu
satiksmes drošību publiskajā telpā.
Uzdevumi
 DzV-9-1: Nodrošināt un uzturēt labas kvalitātes ielas un ceļus
 DzV-9-2: Izveidot un labiekārtot autostāvvietas atsevišķās pilsētas vietās
 DzV-9-3: Pilnveidot droša velotransporta infrastruktūru
 DzV-9-4: Veikt informatīvi izglītojošus pasākumus sabiedrības personīgās atbildības uzlabošanai
 DzV-9-5: Veikt apvedceļa izbūvi

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-91

Nodrošināt
un
uzturēt
labas
kvalitātes ielas
un ceļus

DzV-9-11

Tranzītielas rekonstrukcija

Rekonstruēta tranzīta iela Strenčos (Valkas
iela un Rīgas iela)

Satiksmes drošības uzlabošana

DzV-9-13

DzV-9-22

Jaunu stāvvietu izveide un esošo
stāvvietu labiekārtošana

Labiekārtotas vai izveidotas stāvvietas pie
populārākajiem apmeklēšanas objektiem

DzV-9-3-

Jaunu veloceliņu un velo kustības

Izbūvēts veloceliņš Jērcēni-Seda-Strenči;

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)
Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)
Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)
Novada

Pašvaldības budžets,
budžeta mērķdotācijas
KF, u.c.
Pašvaldības budžets,
budžeta mērķdotācijas
KF, u.c.
Pašvaldības budžets,
budžeta mērķdotācijas
KF, u.c.
Pašvaldības budžets,

valsts
ERAF,

DzV-9-21

Ielu un ceļu uzturēšanas kvalitātes
nodrošināšana visu gadu (t.sk. sniega
tīrīšana, ielu kaisīšana un slaucīšana)
Auto
novietošanas
optimizācija
Strenčos un Sedā

Novada apdzīvotajās vietās ieviesti
satiksmes drošības pasākumi: ātrumvaļņi,
ātruma ierobežojumi, gājēju celiņi. Novada
apdzīvoto vietu ielās ierīkots ielu
apgaismojums
Ielu un ceļu segums ir tīrs un drošs 80% no
laika

Pašvaldības budžets,
budžeta mērķdotācijas
KF, u.c.
Pašvaldības budžets,
budžeta mērķdotācijas
KF, u.c.

valsts
ERAF,

DzV-9-12

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)
Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

DzV-92

DzV-9-

Izveidot
un
labiekārtot
autostāvvietas

Pilnveidot droša

Noteiktas auto novietošanas vietas pilsētu
teritorijā

valsts
ERAF,

valsts
ERAF,
valsts
ERAF,
valsts
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

3

velotransporta
infrastruktūru un
attīstīt
ūdenstransportu

1

joslu izbūve

DzV-9-32

Velosatiksmei
atbalstošas
infrastruktūras (novietnes, nojumes,
nomas punkti u.c.) attīstība sadarbībā
ar NVO un privāto sektoru

Ielās un ceļos paredzētas velo kustības
joslas
Pie skolām, veikaliem, kultūras namiem un
citiem populāriem apmeklēšanas objektiem
izveidotas velo novietnes
Novadā organizēta velo noma

pašvaldība
(izpilddirektors)
Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

DzV-9-33

Ūdens transporta attīstība Strenču kā
Starptautiskās Plostnieku pilsētas tēla
veicināšanai

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

DzV-9-51

Informatīvi
izglītojoši
pasākumi
dažādām
sabiedrības
grupām
personīgās atbildības ceļu satiksmē
uzlabošanai

Publiskos pasākumos iekļauts ūdens
transporta elements
Pie Gaujas izveidota ūdenstransporta
infrastruktūras
(labiekārtotas
laivu
piestātnes un piebrauktuves pie ūdens)
Veikti izglītojoši pasākumi par satiksmes
drošību, aktivitātes par satiksmes drošību
iekļauti citos publiskajos pasākumos

DzV-9-52

Interaktīvi pasākumi bērniem par
personīgo drošību uz ceļa

Veikti izglītojoši pasākumi par satiksmes
drošību, aktivitātes par satiksmes drošību
iekļauti citos publiskajos pasākumos

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors),
izglītības,
kultūras
un
sporta speciālists
Izglītības,
kultūras
un
sporta speciālists

budžeta mērķdotācijas ERAF,
KF, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas ERAF,
KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF,
ESF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-9-53

Papildus ātruma ierobežojošu zīmju
uzstādīšana pilsētās

Apdzīvoto
vietu
dzīvojamās
uzstādītas papildus
ātruma ierobežojošās zīmes

zonās

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

DzV-9-54

Drošu gājēju celiņu integrācija visos
transporta sistēmas uzlabošanas
projektos

Visos ceļu un ielu rekonstrukciju projektos
iekļauti gājēju celiņi, ieskaitot to
apgaismojumu

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

DzV-9-55

Ikgadēja akcija - velosipēdistu
apliecību
iegūšanas
eksāmena
kārtošana un vadītāja apliecības

Regulāri
tiek
veiktas
akcijas
par
velosipēdistu apliecību iegūšanu, akcijas
tiek integrētas publiskajos pasākumos

Izglītības,
kultūras
un
sporta speciālists

DzV-94

Palielināt
iedzīvotāju
personīgo
atbildību
satiksmes
drošību

un

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF,
ESF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas ERAF,
KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas ERAF,
KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF,
ESF, Norvēģijas FI, Latvijas60
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

DzV-9-56

DzV-95

Veikt apvedceļa
izbūvi

DzV-9-61

DzV-9-62

Pasākumi
iegūšana uz vietas novadā (sadarbībā
ar CSDD reģionālo nodaļu)
Inovatīvi risinājumi, piem., bezmaksas
alkometru izmantošanas piedāvājums
DUS vai kādā veikalā (sadarbībā ar
NVO un/vai iedzīvotāju iniciatīvas
grupām)
Priekšizpētes un Tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrāde

Apvedceļa būvniecības uzsākšana,
iekļaujoties valsts transporta sistēmas
uzlabošanas sistēmā

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Realizēti pašvaldības un NVO sadarbības
projekti alkohola patēriņa samazināšanas
vadot transportlīdzekļus popularizēšanai

Izglītības,
kultūras
un
sporta speciālists

Izstrādāta
priekšizpēte
ekonomiskais pamatojums

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

un

Uzsākta apvedceļa būvniecība

tehniski

Novada
pašvaldība
(izpilddirektors)

Finanšu resursu avoti
Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF,
ESF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF,
KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF,
KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis
Rīcības
virziens

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-10

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Pieejami mobilitātes risinājumi

Rīcības virzienā iekļauti pasākumi mobilitātes nodrošināšanai un sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstībai.
Šī joma ir svarīga, lai Strenču novads kļūtu par labi savienotu un sasniedzamu dzīves un darba vietu. Turklāt, Strenču novada konkurētspējai nepieciešams, lai novads ir sasniedzams
ar pēc iespējas zemākām izmaksām. Apstākļos, kad publiskais finansējums sabiedrisko pārvadājumu nodrošināšanai sarūk, īpaši aktuāla kļūst dažādu transporta veidu
koordinēšana, pašvaldības, pārvadātāju, un privātā transporta saskaņota izmantošana. Iekšējās un ārējās sasniedzamības veicināšana nepieciešama arī, lai veicinātu novada
teritorijā sniegto pakalpojumu sasniedzamību, ieskaitot pašvaldības pakalpojumus, kuri var tikt optimizēti un koncentrēti, ņemot vērā depopulācijas tendences.
Uzdevumi
 DzV-10-1: Sekmēt ērtu un pieejamu sabiedrisko transportu
 DzV-10-2: Nodrošināt elastīgus mobilitātes risinājumus

U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

DzV10-1

Sekmēt ērtu un
pieejamu
sabiedrisko
transportu

DzV-10-11

Sabiedrisko pārvadājumu maršrutu
pietiekama pārklājuma nodrošināšana

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-10-12

Pieturu labiekārtojums (ik gadu
vismaz 1 pieturas labiekārtošana)

Nesamazinās
sabiedriskā
transporta
maršrutu skaits, kas savieno novadu ar
apkārtējām teritorijām, Rīgu un Igauniju.
Ieviesti regulāri sabiedriskā transporta
reisi novada iekšienē
Labiekārtotas nozīmīgākās sabiedriskā
transporta pieturas

DzV-10-13

Informatīvās un biļešu iegādes
sistēmas uzlabošana reģionālajos un
tālsatiksmes autobusos

Plašāk pieejamas informācijas iegūšanas
un biļešu rezervēšanas un iegādes
iespējas sabiedriskajā transportā

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-10-14

Minimālās
braukšanas
maksas
samazināšanas sekmēšana vietējā
satiksmē

Vietējā satiksmē (Seda-Strenči, StrenčiJērcēni u.c.) samazināta minimālā
braukšanas maksa

Novada dome
(izpilddirektors)

Novada dome
(izpilddirektors)

Finanšu resursu avoti
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, Latvijas-Šveices
programma, EstLat, EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, Latvijas-Šveices
programma, EstLat, EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, Latvijas-Šveices
programma, EstLat, EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, Latvijas-Šveices
programma, EstLat, EstLatRus
programma, u.c.
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U
Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

DzV10-2

Nodrošināt
elastīgus
mobilitātes
risinājumus

DzV-10-21

Pašvaldības rīcībā esošā autoparka
plašāka izmantošana

Veikta izpēte par pašvaldības rīcībā esošā
autoparka
plašāku
izmantošanu
sabiedriskajiem
pārvadājumiem,
sagatavots rīcību plāns

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-10-22

Privātā
autotransporta
dalītās
izmantošanas sekmēšana pasažieru
un kravas pārvadājumiem (car
sharing)

Sniegts informatīvais atbalsts iedzīvotāju
sadarbībai
kopējai
transporta
izmantošanai

Novada dome
(izpilddirektors)

Finanšu resursu avoti
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, Latvijas-Šveices
programma, EstLat, EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, Latvijas-Šveices
programma, EstLat, EstLatRus
programma, u.c.
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Mērķis

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-11

Rīcības
virziens

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Centralizētas siltumapgādes sistēma

Ņemot vērā to, ka siltumapgādes pakalpojumu apmaksa veido lielāko daļu no iedzīvotāju komunālajiem maksājumiem, Strenču novada kā konkurētspējīgās dzīves vietas
sekmēšanai nepieciešams nodrošināt siltumapgādi par pēc iespējas zemākiem tarifiem ilgtermiņā.
Veidojot un īstenojot siltumapgādes politiku, jāvadās pēc šādiem pamatprincipiem:






Siltumapgādes drošība un ilgtspējība;
Siltumapgādes pakalpojumu pieejamība patērētājiem;
Vides aizsardzība un līdzdalība klimata pārmaiņu samazināšanā;
Līdzdalība ES un Latvijas valsts enerģētikas stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Uzdevumi





DzV-11-1 Nodrošināt siltumapgādes pakalpojumus Sedā patērētājiem pietiekamā apjomā
DzV-11-2 Samazināt siltumenerģijas patēriņu un zudumus novada siltumapgādes sistēmās
DzV-11-3 Paplašināt un modernizēt centralizētās siltumapgādes sistēmu infrastruktūru

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-111

Nodrošināt
siltumapgādes
pakalpojumus
Sedā
patērētājiem
pietiekamā apjomā.

DzV-111-1

Sedas siltumapgādes sistēmas
saimnieciskā modeļa sakārtošana

Izvēlēts
ekonomiski
izdevīgākais
siltumapgādes sistēmas saimnieciskais
modelis

Novada
dome
(izpilddirektors)

DzV-111-2

Sedas siltumapgādes
jaudas palielināšana

Palielināta
Sedas
sistēmas jauda

Novada
dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

sistēmas

siltumapgādes
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-112

Samazināt
siltumenerģijas
patēriņu un zudumus
novada siltumapgādes
sistēmās

DzV-112-1

Siltumenerģijas
zudumu
samazināšana daudzdzīvokļu mājās

Veikti pasākumi siltuma zudumu
samazināšanai daudzdzīvokļu mājās

Novada
dome
(izpilddirektors)

DzV-112-2

Daudzdzīvokļu māju renovācija

Veikti daudzdzīvokļu māju renovācijas
un energoefektivitātes projekti

Novada
dome
(izpilddirektors)

DzV-112-3

Sabiedrisko ēku renovācija

Veikti sabiedrisko ēku renovācijas un
energoefektivitātes projekti

Novada
dome
(izpilddirektors)

DzV-113-1

Strenču
dzīvojamā
fonda
pieslēgšana
centralizētai
siltumapgādes sistēmai

Palielinājies centrālās siltumapgādes
sistēmas lietotāju skaits Strenčos

Novada
dome
(izpilddirektors)

DzV-113-2

Centralizētās
siltumapgādes
sistēmas sakārtošana Plāņos un
Jērcēnos

Sakārtota centralizētās siltumapgādes
sistēma Plāņos un Jērcēnos

Novada
dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības
budžets,
valsts
budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF,
Norvēģijas FI, LatvijasŠveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

DzV-113

Paplašināt
un
modernizēt
centralizētās
siltumapgādes sistēmu
infrastruktūru
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Mērķis

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-12

Rīcības
virziens

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Visā novadā pieejama kvalitatīva ūdenssaimniecība

Sakārtota ūdenssaimniecība ir svarīga gan no iedzīvotājiem pieejamā komforta līmeņa, ko nodrošina centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija, gan no nepieciešamības aizsargāt
ūdens resursus no piesārņojuma.
Strenču novadā tiek realizētas četras ilgtermiņa investīciju programmas ūdenssaimniecības attīstībai (pa vienai katrā no novada administratīvajām vienībām). Rīcības virzienos
iekļauti uzsāktie darbi, kā arī nepieciešamība plānot tīklu paplašināšanu, lai nodrošinātu centralizētus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus visiem novada
iedzīvotājiem.
Ūdenssaimniecības attīstības projekta rezultātā uzlabosies gan dzeramā ūdens kvalitāte un notekūdeņu attīrīšana, gan samazināsies ietekme uz vidi (atdalot lietus ūdens sistēmas
no kopējām notekūdeņu sistēmām, samazināsies augsnes piesārņojums, ūdenstilpju eitrofikācijas risks un patērētie energoresursi notekūdeņu pārsūknēšanai).
Uzdevumi




DzV-12-1 Atjaunot nolietojušos ūdenssaimniecības infrastruktūru
DzV-12-2 Paplašināt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas (tīkls, pieslēgumi) tīklus novadā

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma
rādītāji

DzV12-1

Atjaunot
nolietojušos
ūdenssaimniecības
infrastruktūru

DzV-121-1

Maģistrālo
ūdensapgādes
un
sadzīves
kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija vai
nomaiņa vietās, kur
rekonstrukcija
tīklu
tehniskā stāvokļa dēļ
nav iespējama.
Esošo artēzisko urbumu
un aku rekonstrukcija
un/vai jaunu urbumu
izbūve.
Pazemes
ūdens
rezervuāra un otrā
pacēluma sūkņa izbūve
Sedā.

Veikta
maģistrālo
ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija vai nomaiņa
Sedā, Strenčos, Plāņos,
Jērcēnos

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Rekonstruēti
esošie
artēziskie urbumi un akas,
izveidoti jauni urbumi

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Izbūvēts pazemes ūdens
rezervuārs un otrā pacēluma
sūknis Sedā.

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-121-2

DzV-121-3

rezultatīvie Atbildīgie izpildītāji

Finanšu resursu avoti
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U Kods

DzV12-2

Uzdevums

Paplašināt
centralizētas
ūdensapgādes un
notekūdeņu
novadīšanas (tīkli,
pieslēgumi) tīklus
novadā

P Kods

Pasākumi

Iznākuma
rādītāji

DzV-121-4

Kanalizācijas
sūkņu
staciju rekonstrukcija.

Rekonstruētas kanalizācijas
sūkņu stacijas

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-121-5

Jaunu
notekūdeņu
attīrīšanas
sistēmu
izbūve visā novada
teritorijā
(veco
un
apstākļiem neatbilstošo
vietā).
Jaunu ūdensapgādes un
sadzīves
kanalizācijas
tīklu izbūve.

Visā
novadā
izbūvētas
jaunas
notekūdeņu
attīrīšanas sistēmas

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Paplašināti
kanalizācijas tīkli

sadzīves

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-122-2

Jaunu
kanalizācijas
sūkņu staciju izbūve.

Izbūvētas
jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-122-3

Jaunu
pieslēgumu
izveide ūdensapgādes
sistēmām; aktīvs darbs
ar
potenciālajiem
patērētājiem.

Palielinājies
centralizētās
ūdensapgādes
un
kanalizācijas lietotāju skaits

Novada domes Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-122-1

rezultatīvie Atbildīgie izpildītāji

Finanšu resursu avoti
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts budžeta
mērķdotācijas, ERAF, KF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-13

Rīcības
virziens

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes īpatsvaru

Rīcības virzienā plānotie pasākumi atbilst Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2005.–2025.gadam, kura mērķis ir novērst atkritumu rašanos un
samazināt noglabāto atkritumu apjomu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes
palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu
Tiek plānota atkritumu dalītās vākšanas un šķirošanas sistēmas attīstība un atkritumu pārstrādes infrastruktūras pilnveide.
Uzdevumi




DzV-13-1 Paplašināt, pilnveidot savākšanas un šķirošanas infrastruktūru
DzV-13-2 Palielināt atkritumu pārstrādes īpatsvaru

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-131

Paplašināt,
pilnveidot
savākšanas un šķirošanas
infrastruktūru

DzV-13-1-1

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu
izveide, kas nodrošina lielgabarīta atkritumu,
stikla, PET pudeļu, kartona, metālu un
sadzīves bīstamo atkritumu (baterijas,
akumulatori,
dienasgaismas
spuldzes,
elektroniskie atkritumi) pieņemšanu.
Jaunu atkritumu dalītās (stiklam, plastmasai
un kartonam) vākšanas punktu izveide.

Izveidoti
šķiroto
atkritumu
pieņemšanas laukumi

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, ERAF,
Norvēģijas
FI,
LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Izveidoti
jauni
atkritumu
dalītās
vākšanas punkti

DzV-13-2-1

Eko laukuma izveide novadā.

Izveidots
laukums

DzV-13-2-3

Kompostēšanas laukuma izveide.

Izveidots
kompostēšanas
laukums

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments
Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments
Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, ERAF,
Norvēģijas
FI,
LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
Norvēģijas
FI,
LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
Norvēģijas
FI,
LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-13-1-2

DzV-132

Palielināt
atkritumu
pārstrādes īpatsvaru

eko-
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-133

Veikt
sabiedrības
informēšanas/izglītošanas
kampaņu, it īpaši attiecībā
uz
atkritumu
dalīto
vākšanu un kompostēšanu

DzV-13-3-1

Izglītošana / informēšanas pasākumi.

Veikti
izglītošanas
pasākumi,
palielinājies šķiroto
atkritumu īpatsvars,
samazinājies
uz
atkritumu poligoniem
izvesto
jaukto
atkritumu daudzums

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, ERAF,
Norvēģijas
FI,
LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis
Rīcības
virziens

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-14

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Pievilcīga pilsētu un ciemu publiskā ārtelpa

Pilsēta vai lauku teritorija kā dzīves vieta ir pakārtota ģimenei. Pilsētas labiekārtojums ir viens no būtiskiem ērtas dzīves vides nosacījumiem, kas virzīts uz aktīvās atpūtas iespēju un
veselīga dzīvesveida veicināšanu.
Rīcības virziens atbilst pašvaldības funkcijai gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Plānota apsaimniekoto un labiekārtoto dabas teritoriju
uzturēšana un attīstība, kā arī jaunu publiskās ārtelpas elementu izveide.
Lai attīstītos tūrisms un pakalpojumu sektors, tiks veidoti tūristiem pievilcīgi objekti, labiekārtots Gaujas krasts, organizēta velobraucēju un gājēju kustība un orientēšanās un
mērķtiecīgi strādāts pie interesanta novada tēla izveides un pasniegšanas.
Uzdevumi
 DzV-14-1: Veidot ģimenei pievilcīgu mājokļa apkārtni





DzV-14-2: Veidot veselīgu un saistošu dzīves telpu
DzV-14-3: Veidot iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgas pilsētas dizainu
DzV-14-4: Veicināt sabiedrības izglītošanos par dabas vērtībām

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

DzV-141

Veidot ģimenei
pievilcīgu mājokļa
apkārtni

DzV-14-1-1

Pašvaldības
dzīvojamo
iekšpagalmu labiekārtošana

DzV-142

Veidot veselīgu
un saistošu dzīves
telpu

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

namu

Izstrādāti daudzdzīvokļu dzīvojamo
namu iekšpagalmu labiekārtošanas
projekti, veikta pagalmu labiekārtošana

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-1-2

Privāto
daudzdzīvokļu
namu
iekšpagalmu normatīvo jautājumu
risināšana

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-2-1

Aktīvās atpūtas objektu
pilsētas zaļajās zonās

Sniegts informatīvais un juridiskais
atbalsts
daudzdzīvokļu
namu
iedzīvotājiem
dzīvokļu
īpašnieku
kooperatīvu biedrību izveidē un citos
jautājumos
Pilsētu parkos izveidoti aktīvās atpūtas
objekti

Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

veidošana

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments
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U Kods

DzV-143

Uzdevums

Veidot
iedzīvotājiem un
tūristiem
pievilcīgas
pilsētas dizainu

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-14-2-2

Parku, skvēru un laukumu
labiekārtošana (t.sk. piem.,
apgaismotu slēpošanas trašu/velo
celiņu izveide parkos)

Labiekārtoti parki un skvēri

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-2-3

Atpūtas vietas iekārtošana pie
Gaujas, Gaujas krastu
labiekārtošana

Pie Gaujas iekārtota atpūtas
infrastruktūra ieskaitot pludmali un
infrastruktūru ūdens tūristiem

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-2-4

Papildus atkritumu urnu uzstādīšana
publiskās vietās un nelegālo atkritumu
novietošanas normatīvo jautājumu
risināšana

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-2-5

Pamesto un neapsaimniekoto zemju un
ēku īpašnieku apzināšana un īpašumu
sakopšanas aktivizēšana

Publiskajās vietās uzstādītas papildus
atkritumu urnas, izstrādāts rīcības plāns
nelegālo
atkritumu
novietošanas
problēmas
risināšanai,
ieskaitot
stingrākus saistošos noteikumus
Apzināti pamesto un neapsaimniekoto
zemju un ēku īpašnieki, izstrādāts rīcības
plāns īpašumu sakopšanai

DzV-14-3-1

Pilsētas
vizuālā
tēla
pastāvīga
uzlabošana un papildināšana ar
dažādiem pilsētvides un novadam
raksturīgiem elementiem, t.sk. jaunu
vides objektu uzstādīšana, aktīvās
atpūtas objektu ierīkošana
Ēku fasāžu atjaunošana

Apdzīvotajās vietās ievietoti pilsētvides
un novadam raksturīgi elementi, t.sk.
vides un aktīvās atpūtas objekti

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

Sadarbībā ar ēku īpašniekiem atjaunotas
ēku fasādes apmeklētākajās novada
vietās, kā daļa no renovācijas
aktivitātēm

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Informatīvo
pilnveidošana

Novada centros izvietotas norādes uz
populārākajiem apskates objektiem

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-3-2

DzV-14-3-3

norāžu

sistēmas

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
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U Kods

DzV-144

Uzdevums

Veicināt
sabiedrības
izglītošanos par
dabas vērtībām

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-14-3-4

Pastāvīgas inovācijas pilsētas ziedu rotā
un apstādījumos

Regulāra konkursa veikšana inovatīvajā
ziedu un apstādījumu plānošanā

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-3-5

Garīgo veselību veicinošu (dabas
terapijai
piemērotu)
vietu
/
infrastruktūras veidošana brīvā dabā
pilsētās un lauku teritorijās

Labiekārtošanas projektos ņemta vērā
garīgās
veselības
veicināšanas
aktualitāte

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-4-1

Bērnu un jauniešu izglītošanās par
dabas vērtībām aspekti fakultatīvajās
programmās skolās un bērnudārzā

Skolu un bērnu dārza fakultatīvajās
programmas akcentēta izglītošanās par
dabas vērtībām

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

DzV-14-4-2

Akcijas un kampaņas novadā esošajās
ĪADT (t.sk. sadarbībā ar DAP Vidzemes
reģionālo administrāciju, AS „Latvijas
valsts meži”)

Informācija par atpūtas un izglītošanās
iespējām ĪADT plašāk pieejama. Ar
novada domes palīdzību veiktas
ekskursijas uz ĪADT dabas izziņai

Saimnieciskās
darbības
nodrošināšanas
departaments

Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
LEADER, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
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Mērķis

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-15

Rīcības
virziens

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstība

Cilvēka labklājība lielā mērā ir atkarīga no tā, vai viņa lietojumā vai īpašumā ir atbilstošs mājoklis, vai tas ir pietiekami labiekārtots un mājsaimniecībai pieejams, t.i. atbilst tā
maksātspējai.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstību, pilsētas mājokļu attīstības politika balstīta esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanā,
vienlaikus meklējot ilgtermiņa risinājumu padomju laikā celtajam dzīvojamam fondam, tā kā ekspluatācijas termiņš ir beidzies un ēku nolietojums un tehniskais stāvoklis ir tādā
stāvoklī, kas prasa nesamērīgus līdzekļus kvalitatīva mājokļa nodrošināšanai.
Būtiski ir rast risinājumu esošā dzīvojamā fonda optimizācijai Sedā, kur ir būtisks neizmantotā dzīvojamā fonda īpatsvars, kuram nav tendences samazināties.
Paralēli nepieciešams veicināt privātmāju apbūvi, iespēju robežās radot maksimāli pievilcīgus apstākļus privātmāju izbūvei.
Uzdevumi






DzV-15-1 Uzlabot esošā dzīvojamā fonda kvalitāti, energoefektivitāti un komfortu
DzV-15-2 Veikt esošā dzīvojamā fonda optimizāciju Sedā
DzV-15-3 Veikt pasākumus privātā dzīvojamā fonda būvniecībai
DzV-15-4 Sekmēt valsts atbalstu mājokļu programmai

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

DzV-15-1

Uzlabot
esošā
dzīvojamā
fonda
kvalitāti,
energoefektivitāti un
komfortu

DzV-15-1-1

Pašvaldības
daudzdzīvokļu
energoauditi

DzV-15-1-2

Daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes projekti
(t.sk.
arī
pašvaldības
līdzfinansēti
(„veiksmīgie”
piemēri pārējo motivēšanai)).

līdzfinansēti
māju

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

Veikti
pašvaldības
līdzfinansēti
daudzdzīvokļu māju energoauditi

Novada dome
(izpilddirektors)

Veikti māju energoefektivitātes projekti

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-15-1-3

Daudzdzīvokļu
māju
iedzīvotāju iesaistīšana aktīvā
savu namu uzturēšanā, daļēja
namu uzturēšanas veikšana
saimnieciskā
kārtā,
neizmantojot
finanšu
līdzekļus
norēķinos
ar
iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju
praktiska
izglītošana dzīvojamā fonda
pareizā apsaimniekošanā.

Sniegts juridisks atbalsts daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāju kopējām iniciatīvām, kā
arī tehnisks atbalsts namu uzturēšanas
jautājumos

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Veiktas iedzīvotāju apmācības par
dzīvojamā
fonda
pareizo
apsaimniekošanu.

Novada dome
(izpilddirektors)

Apzināt
neizmantotā
dzīvojamā fonda tehnisko
stāvokli, veikt neizmantotā
dzīvojamā
fonda
konservāciju.
Apzināt
iespējas šī fonda turpmākai
izmantošanai.
Demontēt to neizmantotā
dzīvojamā fonda daļu, kuras
izmantošana nākotnē nav
uzskatāma par lietderīgu.
Aktīvi
meklēt
iespējas
neizmantotā dzīvojamā fonda
izmantošanai, piesaistot gan
publiskos,
gan
privātos
partnerus.
Centralizētās ūdensapgādes,
kanalizācijas, lietus ūdens
kanalizācijas, siltumapgādes
maģistrālo tīklu (pieslēgumu)
izbūve privātmāju apbūves
attīstības
vietās
vai
teritorijās.

Apzināts neizmantotā dzīvojamā fonda
tehniskais stāvoklis, veikta neizmantotā
dzīvojamā fonda konservācija. Izstrādāts
tehniski-ekonomiskais
pamatojums
neizmantotā dzīvojamā fonda turpmākai
izmantošanai.

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Demontēta neizmantotā dzīvojamā
fonda daļa, kuras izmantošana nākotnē
nav uzskatāma par lietderīgu, saskaņā ar
tehniski-ekonomisko pamatojumu
Realizēti projekti neizmantotā dzīvojamā
fonda izmantošanai sadarbībā ar
publiskajiem un privātajiem partneriem

Novada dome
(izpilddirektors)

Izvēlētas prioritārās teritorijas privātā
dzīvojamā fonda būvniecībai. Noteiktajās
teritorijās veikta maģistrālo tīklu izbūve

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-15-1-4

DzV-15-2

Veikt esošā dzīvojamā
fonda
optimizāciju
Sedā

DzV-15-2-1

DzV-15-2-2

DzV-15-2-3

DzV-15-3

Attīstīt
pilsētas
infrastruktūru privātā
dzīvojamā
fonda
būvniecībai

DzV-15-3-1

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-15-4

Sekmēt
valsts
atbalstu
mājokļu
programmai

DzV-15-4-1

Aktīva iesaistīšanās valsts
politikas veidošanā, Strenču
novada vajadzību definēšana.

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-15-4-2

Projekti sadarbībā ar ārvalstu
partneriem par risinājumu
meklēšanu dzīvojamā fonda
atjaunošanai
Valsts
programmas
rosināšana
īpašnieku
atbalstam, kuriem pieder
ēkas ar valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļa statusu

Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas
reģionu, kaimiņu pašvaldībām un valsts
iestādēm realizēta dalība valsts mājokļu
attīstības atbalsta programmas izveidē
Realizēti sadarbības projekti ar ārvalstu
partneriem par risinājumu meklēšanu
dzīvojamā fonda atjaunošanai
Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas
reģionu, kaimiņu pašvaldībām un valsts
iestādēm ierosināta valsts programma
kultūrvēsturisko ēku renovācijai un to
īpašnieku atbalstam

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-15-4-3

Novada dome
(izpilddirektors)
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Mērķis

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-16

Rīcības
virziens

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Energoefektivitāte

Energoefektivitātes pasākumi nozīmē enerģijas taupīšanas pasākumu kopumu, kas ietver gan pielietotās tehnoloģijas, gan enerģijas patērētāju ieradumu un uzvedības kopumu.
Energoefektivitāte ir viena no būtiskākajām komponentēm kvalitatīvu un pieejamu mājokļu attīstībai Strenču novadā, jo ļaus ietaupīt energoresursus, mazināt pašvaldības un
iedzīvotāju izmaksas ēku apsildei un apsaimniekošanai, kopumā palielinot Strenču novada kā dzīves vietas pieejamību un konkurētspēju.
Uzdevumi






DzV-16-1 Paaugstināt sabiedrisko ēku energoefektivitāti
DzV-16-2 Samazināt siltumenerģijas patēriņu un zudumus
DzV-16-3 Paaugstināt dzīvojamo ēku energoefektivitāti
DzV-16-4 Uzlabot enerģijas patērētāju zināšanas par energotaupības pasākumiem

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

DzV-161

Paaugstināt
sabiedrisko
ēku
energoefektivitāti

DzV-16-1-1

Energoefektivitātes
pašvaldības iestāžu ēkās.

DzV-16-1-2

DzV-16-1-3

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

veikti

Novada dome
(izpilddirektors)

Energoefektivitātes pasākumi izglītības
iestādēs.

Novada pirmsskolas un vispārējās
izglītības
iestāžu
ēkās
veikti
energoefektivitātes pasākumi

Novada dome
(izpilddirektors)

Energoefektivitātes
pasākumu
veicināšana valsts iestāžu ēkās.

Sniegts informatīvais un politisks atbalsts
energoefektivitātes
pasākumu
veicināšanai valsts iestāžu ēkās.

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

pasākumi

Pašvaldības
iestāžu
ēkās
energoefektivitātes pasākumi
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U Kods

DzV-162

DzV-163

DzV-164

Uzdevums

Samazināt
siltumenerģijas
patēriņu
un
zudumus (DzV-112)

Paaugstināt
dzīvojamo
ēku
energoefektivitāti

Uzlabot enerģijas
patērētāju
zināšanas
par
energotaupības
pasākumiem

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-16-1-4

Energoefektivitātes
paaugstināšana
ielu apgaismojumam.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas vai
ierīkošanas
projektos
ietverti
energoefektīvie risinājumi

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-16-2-1

Siltumenerģijas pārvades sistēmas
tālāka
efektivizācija,
samazinot
zudumus tīklos.

Samazināti siltuma zudumi siltumapgādes
tīklos

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-16-2-2

Siltumenerģijas zudumu samazināšana
daudzdzīvokļu māju iekšējos tīklos
(DzV-11-2-1)

Samazināti siltuma zudumi daudzdzīvokļu
māju iekšējos siltumapgādes tīklos

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-16-3-1

Daudzdzīvokļu māju renovācija (DzV11-2-2, DzV-15-1-1, DzV-15-1-2).

Veikta daudzdzīvokļu māju renovācija

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-16-3-2

Privātmāju
energoefektivitātes
pasākumi (DzV-15-1-1).

Veikti privātmāju
pasākumi

energoefektivitātes

Novada dome
(izpilddirektors)

DzV-16-4-1

Informējoši, izglītojoši pasākumi par
energoefektivitāti (DzV-15-1-4).

Īstenoti Informējoši, izglītojoši pasākumi
par energoefektivitāti

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ERAF,
ESF, KF, KPFI, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis

Dzīvesvieta
(DzV)
DzV-17

Rīcības
virziens

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta.
Ātri moderni sakari

Ātri moderni sakari un datu pārraides ātrums nozīmīgi gan iedzīvotāju komfortam, gan uzņēmumu konkurētspējai. Interneta pieejamība novada teritorija ir nozīmīgs faktors
tūrisma attīstībai.
Uzdevumi




DzV-17-1 Nodrošināt datu pārraides infrastruktūru
DzV-17-2 Nodrošināt bezvadu interneta pieejamību novada teritorijā

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DzV-171

Nodrošināt datu
pārraides
infrastruktūru

DzV-17-1-1

Sadarbība ar komunikācijas pakalpojumu
sniedzējiem (fiksētā un mobilā telefonija,
interneta provaideri u.c.) jaudīgās datu
pārraides
infrastruktūras
ierīkošanā
novada attīstības centros
Platjoslas
interneta
pieslēgumu
mājsaimniecībām
un
uzņēmumiem
veicināšana

Strenčos, Sedā, Jērcēnos, Plāņos,
Jaunklīdzī pieejama ātra datu pārraide
pa fiksētajām līnijām, bezvada
kanāliem u.c.

Novada dome
(izpilddirektors)

Pieaudzis mājsaimniecību skaits ar
platjoslas interneta pieslēgumu

Novada dome
(izpilddirektors)

Bezmaksas bezvada interneta pieejas
nodrošināšana novada tūrisma un tranzīta
centros

Novada tūrisma apmeklējuma centros
pieejams bezmaksas bezvadu internets

Novada dome
(izpilddirektors)

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DzV-17-1-2

DzV-172

Nodrošināt
bezvadu
interneta
pieejamību
novada teritorijā

DzV-17-2-1
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Mērķis
Rīcības
virziens

DzV
DzV-18

Pievilcīga, pieejama un sasniedzama dzīves vieta
Plostnieku tradīcijas saglabāšana un attīstība

Strenču kā Plostnieku pilsētas statuss ir resurss visa novada attīstībai, piedāvājot jaunas apmeklētāju piesaistes iespējas un veicinot iedzīvotāju lepnumu par savu dzīves vietu.
Uzdevumi:





DZV-18-1 Palielināt Plostnieku svētku atpazīstamību un apmeklētību
DZV-18-2 Sekmēt jaunā tūrisma piedāvājuma veidošanos, izmantojot Plostnieku pilsētas tēlu
DZV-18-3 Paplašināt starptautisko sadarbību Plostnieku tradīcijas saglabāšanai un attīstībai

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-18-1

Palielināt
Plostnieku
svētku atpazīstamību un
apmeklētību

DZV-18-1-1

Aktivitāšu
klāsta
paplašināšana Plostnieku
svētkos

Novada
domes
izglītības, kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DZV-18-1-2

Plostnieku
svētku
mērķtiecīga
reklāma
tūrisma
informācijas
kanālos

Novada
domes
izglītības, kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DZV-18-2-1

Biznesa
iespēju
popularizēšana
iedzīvotāju un uzņēmēju
vidū (laivu un plostu
noma,
naktsmītnes,
ēdināšana, ekskursijas,
utt.)
Sadarbība ar Vidzemes
Augstskolu,
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem tematiskā
piedāvājuma veidošanai

Plostnieku svētku apmeklētāju skaits
palielinājies, aktivitāšu piedāvājums
spēj konkurēt ar reģiona nozīmes
pasākumiem mediju uzmanības un
apmeklētāju aktivitātes ziņā
Informācija par Plostnieku svētku
programmu un norisi ievietota
sociālajos tīklos, reģionālās un
nacionālās nozīmes komunikācijas
kanālos
Pieaudzis nodarbināto skaits ar
Plostnieku
svētku
tematiku
saistītajiem
pakalpojumu
sniedzējiem, pieaudzis piedāvāto un
sniegto pakalpojumu skaits

Novada
domes
izglītības, kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Realizēti sadarbības projekti ar
Vidzemes
Augstskolu,
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem,
sadarbojoties izveidots jauns tūrisma
pakalpojumu piedāvājums

Novada
domes
izglītības, kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

DZV-18-2

Sekmēt jaunā tūrisma
piedāvājuma veidošanos
izmantojot
Plostnieku
pilsētas tēlu

DZV-18-2-2
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

DZV-18-3

Paplašināt starptautisko
sadarbību
Plostnieku
tradīcijas saglabāšanai un
attīstībai

DZV-18-3-1

Pieredzes apmaiņa un
informatīvā sadarbība ar
citām
Plostnieku
pilsētām

Plostnieku
svētkos
atspoguļota
informācija par citām Plostnieku
pilsētām, citu Plostnieku pilsētu
pasākumos un aktivitātēs tiek
reklamēts Strenču novads

Novada
domes
izglītības, kultūras
un
sporta
speciālists

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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3.3.

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība (VN)

Mērķis

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-1

Rīcības
virziens

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Informatīvais atbalsts uzņēmumiem

Esošo darba vietu saglabāšana un jaunu radīšana ir izšķiroša novada pastāvēšanai, līdzās dzīves vides pievilcībai. Vienkāršākais veids, kā pašvaldība var atbalstīt novada teritorijā
strādājošos uzņēmumus, ir informatīvais atbalsts, jo, pirmkārt, pašvaldība šim mērķim var piesaistīt privātiem uzņēmumiem nepieejamu finansējumu, un otrkārt, pašvaldībai ir
plašas iespējas gan sniegt informāciju uzņēmumiem, ko tā saņem no valsts iestādēm, gan sniegt informāciju par uzņēmējdarbību novadā tai pieejamos informācijas kanālos.
Turklāt, pašvaldības spējās ir kalpot par tikšanās vietu novada uzņēmējiem, kur tie var apmainīties ar biznesam noderīgu informāciju.
Uzdevumi





VN-1-1 Izveidot štata vietu pašvaldībā uzņēmējdarbības atbalstam
VN-1-2 Sniegt informāciju uzņēmējiem un par uzņēmējiem pašvaldības informācijas kanālos
VN-1-3 Nodrošināt uzņēmēju koordinētu pārstāvību pašvaldības darbā

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-1-1

Izveidot štata vietu pašvaldībā
uzņēmējdarbības atbalstam

VN-1-1-1

Štata
vietas
izveidošana
pašvaldībā
uzņēmējdarbības
informatīvajam atbalstam

Izveidota štata vieta vai piesaistīts
ārējs pakalpojums uzņēmējdarbības
atbalsta aktivitātēm

Pašvaldības
budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.

VN-1-2

Sniegt informāciju uzņēmējiem un
par uzņēmējiem pašvaldības
informācijas kanālos

VN-1-2-1

Informācijas apkopošana un
ievietošana novada informācijas
kanālos par Latvijas mēroga
uzņēmējdarbības
atbalsta
aktivitātēm (Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra, Latvijas
garantijas aģentūra, Lauku
atbalsta dienests utt.)

Novada uzņēmumiem pieejama
informācija par Latvijas mēroga
uzņēmējdarbības
atbalsta
aktivitātēm

Novada
domes
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības
budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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U Kods

VN-1-3

Uzdevums

Nodrošināt uzņēmēju koordinētu
pārstāvību pašvaldības darbā

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-1-2-2

Informācijas nodrošināšana par
vietējo uzņēmumu produkciju
un tās iegādes iespējām

Regulāri apkopota un ievietota
pašvaldības informācijas kanālos
informācija par novada uzņēmumu
produkciju un tās iegādes iespējām

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

VN-1-2-3

Informācijas nodrošināšana par
vakancēm vietējos un apkārtnes
uzņēmumos

Regulāri apkopota un ievietota
pašvaldības informācijas kanālos
informācija par vakancēm vietējos
un apkārtnes uzņēmumos

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

VN-1-3-1

Uzņēmēju kluba / konsultatīvās
padomes darbības sekmēšana

Novadā darbojas uzņēmēju klubs vai
konsultatīvā padome

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības
budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
Pašvaldības
budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma,
u.c.
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Mērķis

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-2

Rīcības
virziens

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Ražošanas attīstība novadā

Bez informatīvā atbalsta, pašvaldībai ir iespēja aktīvāk iesaistīties novada teritorijā strādājošo uzņēmumu atbalstā, izveidojot industriālo teritoriju infrastruktūru, apkopojot
informāciju par investīciju iespējām novadā un izplatot to uzņēmējiem nepierastos informācijas kanālos. Turklāt, pašvaldība var atbalstīt uzņēmējus darbības paplašināšanā,
sniedzot informāciju par pieejamu ES un citu fondu finansējumu.
Uzdevumi





VN-2-1 Nodrošināt ražošanas teritoriju un telpu piedāvājumu
VN-2-2 Noformulēt un reklamēt novada piedāvājumu investoriem
VN-2-3 Atbalstīt vietējos uzņēmumos darbības paplašināšanā

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-2-1

Nodrošināt
ražošanas
teritoriju
un
telpu
piedāvājumu

VN-2-1-1

Izveidot
un
piedāvāt
uzņēmumiem
ražošanas
teritorijas uz pašvaldībai
piederošiem zemes gabaliem

Izveidots ražošanas teritoriju izveides
tehniski-ekonomiskais pamatojums un
rīcības plāns, apkopojot pašvaldības un
privātos īpašumus

VN-2-1-2

Sadarboties ar esošajiem
uzņēmumiem to brīvo telpu /
teritoriju piedāvāšanai tirgū

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

VN-2-2-1

Ražošanas teritoriju un telpu
piedāvājuma noformulēšana
novada teritorijā

Apkopota informācija par privātajiem
īpašniekiem piederošiem īpašumiem, kur
var tikt attīstīta ražošana, izveidots
ražošanas teritoriju izveides tehniskiekonomiskais pamatojums un rīcības plāns,
aptverot pašvaldības un privātos īpašumus,
īpašumi tiek reklamēti tirgū
Noformulēts
novada
piedāvājums
investoriem

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

VN-2-2

Noformulēt un reklamēt
novada
piedāvājumu
investoriem
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U Kods

VN-2-3

Uzdevums

Atbalstīt
uzņēmumos
paplašināšanā

vietējos
darbības

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-2-2-2

Piedāvājuma izplatīšana caur
LIAA,
konsultāciju
uzņēmumiem,
investoru
izstādēs utt.

Novadā piedāvājums mērķtiecīgi izplatīts
caur LIAA, konsultāciju uzņēmumiem,
investoru izstādēs utt.

VN-2-3-1

Informācijas
sniegšana
vietējiem uzņēmumiem par
finansējuma iespējām, citiem
attīstības
instrumentiem,
brīvajām ražošanas jaudām
novada teritorijā

Uzņēmumiem sniegts informatīvais atbalsts
par uzņēmējdarbības atbalsta programmām
Latvijā un ārzemēs

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-3

Rīcības
virziens

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Mazā un mikro biznesa attīstība

Bez vidējā lieluma ražošanas uzņēmumiem, pašvaldība var sekmēt mazā un mikro biznesa attīstību. Primārs mērķis šajā jomā ir panākt to, ka novada iedzīvotāji un uzņēmumi
vairāk izvēlas vietējo produkciju (pārtiku, pakalpojumus, galdniecības izstrādājumus u.c.).
Unikālo iespēju piedāvā pievilcīgās tirgus vietas iekārtošana Strenčos, kas piesaistīs gan vietējos iedzīvotājus, gan apkārt esošo teritoriju iedzīvotājus.
Uzdevumi




VN-3-1 Izveidot un attīstīt pievilcīgu tirgus vietu Strenčos
VN-3-2 Sniegt informatīvu atbalstu mājražotājiem un citiem maziem saimnieciskās darbības veicējiem

U Kods

Uzdevums

VN-3-1

Izveidot un attīstīt
tirgus vietu Strenčos

pievilcīgu

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu
avoti

VN-3-1-1

Tirgus
infrastruktūras
izveidošana

Izveidota pievilcīga
autoostas Strenčos

pie

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

pašvaldībām

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Veiktas mērķtiecīgas un regulārās tirgus
vietas mārketinga aktivitātes

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

VN-3-1-2

Apkārtējām
teritorijām
(Smiltene,
Valmiera,
Igaunija) pievilcīga tirgus
koncepcijas izstrāde

Sadarbojoties ar kaimiņu
Izstrādātā tirgus koncepcija

VN-3-1-3

Tirgus mārketings

tirgus

vieta
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu
avoti

VN-3-2

Sniegt
informatīvu
atbalstu
mājražotājiem un citiem maziem
saimnieciskās darbības veicējiem

VN-3-2-1

Sniegt informāciju par
mazās uzņēmējdarbības
un
mājražošanas
iespējām novadā

Informācija
par
mājražošanu
un
uzņēmējdarbības uzsākšanu mērķtiecīgi
sniegta potenciālajiem darbības uzsācējiem

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

VN-3-2-2

Publicēt
novada
informatīvajos
kanālos
informāciju par novada
mazo
uzņēmēju
un
mājražotāju produkcijas
iegādes iespējām

Informācija par novada mājražotājiem un
maziem uzņēmējiem pieejama novada
informatīvajos kanālos

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
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Mērķis

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-4

Rīcības
virziens

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Kūdras kompetences centrs

Kūdras izstrāde ir viena no galvenajām Strenču novada ekonomikas specializācijas jomām. Pašvaldība var sekmēt šīs jomas attīstību, piesaistot publisku finansējumu jomas
attīstības projektiem, īpaši sadarbībā ar zinātniskajām iestādēm, projektos, kas saistīti ar lielākās pievienotās vērtības produktu radīšanu.
Uzdevumi




VN-4-1 Izveidot kūdras kompetences centra materiālo bāzi
VN-4-2 Sekmēt augstās pievienotās vērtības kūdras produktu attīstību

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu
avoti

VN-4-1

Izveidot kūdras kompetences
centra materiālo bāzi

VN-4-1-1

Kūdras
kompetences
centra telpu iekārtošana

Izstrādāts kūdras kompetences centra
tehniski-ekonomiskais pamatojums un
attīstības rīcības plāns. Saskaņā ar TEP un
rīcības plānu aprīkotas telpas.

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

VN-4-1-2

Kūdras
kompetences
centra laboratorijas un
cita aprīkojuma iegāde

Saskaņā ar TEP un rīcības plānu veikts
centra aprīkojums.

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

VN-4-2-1

Sadarbība
ar
zinātniskajām iestādēm
un uzņēmējiem kūdras
produktu izstrādē, t.sk.
pārrobežu sadarbība

Realizēti projekti kūdras produktu izstrādē
sadarbībā ar zinātniskajām iestādēm un
uzņēmējiem

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

VN-4-2

Sekmēt
augstās
pievienotās
vērtības kūdras produktu attīstību
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu
avoti

VN-4-2-2

Konference par augstās
pievienotās
vērtības
kūdras izmantošanu

Veikta konference par augstās pievienotās
vērtības kūdras izmantošanu

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets,
ESF, ERAF, Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma, EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
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Mērķis

Rīcības
virziens

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-5

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Tūrisma attīstība

Strenču novadā ir daudz tūrisma attīstības resursu (primāri Gauja, AAA „Ziemeļgauja”, plostnieku tradīcija un Seda un Sedas purvs), kas netiek pilnvērtīgi izmantoti vietējai
nodarbinātībai. Tajā pašā laikā pašvaldība, piesaistot publisko finansējumu, var sekmēt tūrisma potenciāla plašāku izmantošanu un popularizēšanu.
Uzdevumi
•
VN-5-1 Nodrošināt un atbalstīt dažādu kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanu novadā
•
VN-5-2 Nodrošināt un atbalstīt tūrisma infrastruktūras paplašināšanu
•
VN-5-3 Sekmēt tūrisma pakalpojumu nodrošinošo uzņēmumu veidošanos
•
VN-5-4 Veikt uz konkrētām mērķa grupām vērstas mārketinga aktivitātes
•
VN-5-5 Sadarboties ar citām pašvaldībām tūrisma produktu veidošanā un apmeklētāju piesaistē

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-5-1

Nodrošināt
un
atbalstīt
dažādu
kultūras,
atpūtas,
sporta
un
citu
pasākumu
organizēšanu
Strenču novadā

VN-5-1-1

Tradicionālo
sporta,
kultūras,
atpūtas
pasākumu
rīkošana
(Plostnieku svētki, Novada svētki)

Novadā organizētie pasākumi
izmantoti tūrisma piedāvājumu
reklāmai

VN-5-1-2

Jaunu pasākumu rīkošana

Izstrādāti
jauni
pasākumi,
balstīti Strenču novada specifikā

VN-5-1-3

Novada iespēju popularizēšana
dažādām organizācijām pasākumu
organizēšanai

Novada iespējas pasākumu
organizēšanā reklamētas TICos
un nozaru organizācijās

VN-5-2-1

Atbalsts kempinga izveidošanai

Novadā izveidots kempings

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

VN-5-2

Nodrošināt
un
atbalstīt
tūrisma
infrastruktūras
paplašināšanu
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-5-2-2

Atbalsts velosipēdu un laivu nomas
punktu izveidei

Novadā izveidots velosipēdu un
laivu nomas piedāvājums

VN-5-2-3

Atbalsts dabas taku, slēpošanas
trašu un citas apmeklētājus
piesaistošās
infrastruktūras
pilnveidošanai
Gaujas krastu labiekārtošana ūdens
tūrismam

Novadā pilnveidota
atpūtas infrastruktūra

Uzņēmējdarbības popularizēšana
un informatīvais atbalsts viesnīcu,
ēdināšanas,
citu
tūrisma
pakalpojumu biznesā
Apmācību
kursi
novada
pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi
paaugstināt novada viesmīlību,
klientu apkalpošanas kvalitāti, u.c.
Rīkot
tūrisma
pakalpojumu
uzņēmumiem regulāras tikšanās ar
Tūrisma informācijas centru.

Paplašinājies
pakalpojumu
novadā

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

VN-5-2-4

VN-5-3

Sekmēt
tūrisma
pakalpojumu
nodrošinošo
uzņēmumu
veidošanos

VN-5-3-1

VN-5-3-2

VN-5-3-3

VN-5-4

Veikt uz konkrētām
mērķa
grupām
vērstas mārketinga
aktivitātes

VN-5-3-4

Dabas tūrisma konference

VN-5-3-5

Novada viesu aptaujas, mērķa
grupu mārketinga pētījumi.

VN-5-4-1

Regulāra aktuālā piedāvājuma
sagatavošana un izplatīšana pa
dažādiem kanāliem.

aktīvās

Veikta
Gaujas
krasta
labiekārtošana ūdens tūrisma
vajadzībām
tūrisma
piedāvājums

Novadā realizētas apmācības
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem
Notiek
regulārās
tūrisma
pakalpojumu sniedzēju tikšanās
ar Tūrisma informācijas centru
darbības koordinēšanai
Sarīkota
dabas
tūrisma
konference

Regulāri tiek veiktas aptaujas
par
novada
tūrisma
piedāvājuma
kvalitāti
un
attīstības iespējām
Informācija
par
tūrisma
piedāvājumu
novadā
tiek
regulāri atjaunota un izplatīta
dažādos komunikācijas kanālos
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-5-4-2

Regulāra dažāda veida informatīvo
materiālu sagatavošana (ceļveži,
brošūras, avīžu ieliktņi, videoklipi
u.c.)
Strenču novada mājas lapas
tūrisma sadaļas pilnveidošana un
aktuāla informācija tajā.

Regulāri atjaunoti un izplatīti
informatīvie
materiāli
par
tūrisma piedāvājumu

Informācija par Strenču novadu
dažādos ar tūrismu saistītos
portālos un dažādu interešu grupu
portālos.
Piedalīšanās izstādēs, gadatirgos,
tai skaitā starptautiskos.

Informācija
par
tūrisma
piedāvājumu
novadā
tiek
regulāri atjaunota un izplatīta
tūrisma nozares portālos
Strenču
novada
tūrisma
piedāvājums, patstāvīgi un
sadarbībā
ar
Vidzemes
plānošanas reģionu, regulāri tiek
izstādīts tūrisma gadatirgos un
izstādēs
Realizēti
kopējie
tūrisma
attīstības projekti. Izstrādāti
jauni kopīgi tūrisma maršruti un
piedāvājumi. Notiek apmaiņa ar
informatīviem materiāliem.
Realizēti sadarbības projekti ar
valsts un nevalstiskajām tūrisma
un dabas organizācijām

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.

VN-5-4-3

VN-5-4-4

VN-5-4-5

VN-5-5

Sadarboties ar citām
pašvaldībām
un
organizācijām
tūrisma
produktu
veidošanā
un
apmeklētāju
piesaistē

VN-5-5-1

Sadarbība ar Valmieru, Burtnieku
novadu un citām Vidzemes reģiona
pašvaldībām

VN-5-5-2

Sadarbība
maršrutu
izveidē,
informatīvo materiālu izstrādē un
projektu izstrādē ar valsts un
nevalstiskajām tūrisma un dabas
organizācijām
(TAVA,
ALTA,
LATTŪRINFO, LOB, sporta klubi u.c.)
Starptautiskā sadarbība (Igaunija,
Lietuva,
u.c.)
maršrutu,
piedāvājumu veidošanā

VN-5-5-3

Tiek uzturēta aktuālā tūrisma
informācija Strenču novada
mājas lapā

Novads piedalās starptautiskajos
tūrisma attīstības projektos
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-5-5-4

Sadarbība ar Vidzemes Augstskolu
tūrisma piedāvājuma veidošanā un
reklamēšanā,
speciālistu
nodrošināšanā

Realizēti sadarbības projekti ar
Vidzemes augstskolu tūrisma
piedāvājuma veidošanā un
reklamēšanā,
speciālistu
nodrošināšanā

Novada domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF, ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus
programma, u.c.
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Mērķis

Rīcības
virziens

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-6

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Uzņēmējdarbības popularizēšana un prasmju attīstība

Lai attīstītu nodarbinātību ilgākā laika perspektīvā, novada iedzīvotāju vidū, īpaši gados jauniem iedzīvotājiem, jāpopularizē uzņēmējdarbība.
Uzdevumi
•
VN-6-1 Sekmēt biznesa iniciatīvas un uzņēmējdarbības iemaņu attīstību izglītības iestādēs
•
VN-6-2 Popularizēt uzņēmējdarbību iedzīvotāju vidū

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-6-1

Sekmēt
biznesa
iniciatīvas
un
uzņēmējdarbības
iemaņu
attīstību
izglītības iestādēs

VN-6-1-1

Popularizēt
uzņēmējdarbību
pirmsskolas izglītības iestādēs
(uzņēmēju vizītes, ekskursijas
uz uzņēmumiem)

Uzņēmējdarbība tiek popularizēta novada
pirmsskolas izglītības iestādēs

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

VN-6-1-2

Popularizēt
uzņēmējdarbību
vidusskolā (uzņēmēju vizītes,
ekskursijas uz uzņēmumiem,
skolēnu uzņēmumi)

Uzņēmējdarbība tiek popularizēta novada
vispārējās izglītības iestādēs

VN-6-2-1

Sekmēt iedzīvotāju iniciatīvas
izrādīšanu un saimniecisko
darbību
pašvaldības
organizētajos
pasākumos
(novada svētki, Plostnieku
svētki utt.)
Semināri par uzņēmējdarbības
uzsākšanas iespējām

Veikti
pasākumi
vietējo
iedzīvotāju
komerciālajai dalībai novada organizētajos
pasākumos

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

VN-6-2

Popularizēt
uzņēmējdarbību
iedzīvotāju vidū

VN-6-2-2

Regulāri notiek semināri par uzņēmējdarbības
uzsākšanas iespējām

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-6-2-3

Pašvaldības organizēti ideju
konkursi jauno biznesa ideju
attīstībai novadā

Regulāri notiek biznesa ideju konkurss

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis

Rīcības
virziens

Vietējā
nodarbinātība
(VN)
VN-7

Gudra un uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība

Sedas aktīvās zaļās atpūtas parka izveide

Īpaši izceļams ir Sedas un Sedas purva kompleksā tūrisma piedāvājuma attīstības potenciāls, izmantojot pilsētas unikālo Staļina laika apbūvi, kūdras ieguves tradīcijas un
infrastruktūru, dabas lieguma „Sedas purvs” dabas bagātības, daudzveidīgo ainavu un iespējas veidot aktīvu un gudro tūrismu. Pašvaldība var piesaistīt publisko finansējumu šī
potenciāla pārvēršanai par reālām darba vietām, sekmējot tūrisma piedāvājuma un attiecīgās infrastruktūras izveidi.
Uzdevumi
 VN-7-1: Pilnveidot dabas, kultūrvēsturiskā un aktīvā tūrisma infrastruktūru Sedas purvā
 VN-7-2: Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu tūrismam Sedā
 VN-7-3: Sekmēt daudzveidīga un pievilcīga Sedas aktīvās zaļās atpūtas parka piedāvājuma veidošanu
 VN-7-4: Īstenot sadarbību reģionālajā, valsts un starptautiskajā līmenī Sedas un Sedas purva popularizēšanai

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-7-1

Pilnveidot
dabas,
kultūrvēsturiskā un aktīvā
tūrisma
infrastruktūru
Sedas purvā

VN-7-1-1

Dabas taku, novērošanas
torņu, un citas dabas
tūrisma
infrastruktūras
pilnveidošana

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

VN-7-1-2

Šaursliežu
dzelzceļa
saglabāšanas, uzturēšanas
un izmantošanas tūrisma
vajadzībām sekmēšana

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

VN-7-1-3

Atbalsts
dabas
aizsardzības
plānā
paredzēto vides un dabas
aizsardzības
pasākumu
realizācijai

Izstrādāts
tehniski-ekonomiskais
pamatojums un biznesa plāns
Sedas aktīvās zaļās atpūtas parka
izveidei.
Saskaņā
ar
dabas
aizsardzības plānu un TEP uzlabota
dabas tūrisma infrastruktūra dabas
liegumā „ Sedas purvs”
Izstrādāts
tehniski-ekonomiskais
pamatojums un rīcības plāns
šaursliežu dzelzceļa saglabāšanai
un uzturēšanai. Saskaņā ar rīcības
plānu veikts atbalsts dzelzceļa
saglabāšanai.
Saskaņā ar dabas aizsardzības
plānu veikti vides un dabas
aizsardzības pasākumi

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

VN-7-2

Sekmēt kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu
un izmantošanu tūrismam
Sedā

VN-7-2-1

Padomju
laika
kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana
un attīstība

Izstrādāts
tehniski-ekonomiskais
pamatojums
padomju
laika
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanai un attīstībai

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

VN-7-2-2

Tūrisma
objektu
izvietošanas
sekmēšana
kultūrvēsturiskajās ēkās

Kultūrvēsturiskās
ēkās
tiek
piedāvāti tūrisma pakalpojumi

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

VN-7-3-1

Atbalsts
vietējiem
iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem piedāvājuma
veidošanā

Sniegts
informatīvais
un
organizatoriskais atbalsts vietējiem
iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem
piedāvājuma veidošanā

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

VN-7-3-2

Piedāvājuma
veidošana
sadarbībā ar Vidzemes
Augstskolu,
Latvijas
Ornitoloģijas
biedrību,
citām organizācijām un
uzņēmumiem
Mērķtiecīga informācijas
izvietošana Latvijā un
ārpus
Latvijas
Sedas
aktīvās zaļās atpūtas parka
popularizēšanai

Vidzemes Augstskola, Latvijas
Ornitoloģijas
biedrība,
citas
organizācijas
un
uzņēmumi
iesaistīti Sedas aktīvās zaļās atpūtas
parka tūrisma piedāvājuma izveidē

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

Tiek
mērķtiecīgi
izplatīta
informācija par Sedas aktīvās zaļās
atpūtas parku Latvijā un ārpus
Latvijas

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

VN-7-3

VN-7-4

Sekmēt daudzveidīga un
pievilcīga Sedas aktīvās
zaļās
atpūtas
parka
piedāvājuma veidošanu

Īstenot
sadarbību
reģionālajā, valsts un
starptautiskajā
līmenī
Sedas un Sedas purva
popularizēšanai

VN-7-4-1

Pašvaldības budžets, ESF,
ERAF,
Norvēģijas
FI,
Latvijas-Šveices
programma,
EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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3.4.

Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs (GV)

Mērķis
Rīcības
virziens

GV
GV-1

Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs
Garīgās veselības jēdziena popularizēšana

Garīgā veselība tiek izprasta tās plašākā nozīmē, ietverot ne tikai specifisku ārstniecisku palīdzību psihisku un uzvedības traucējumu gadījumos, bet arī citus garīgās veselības
nodrošināšanas jautājumus– veselības veicināšanu, profilaksi, negatīvas attieksmes mazināšanu pret garīgās veselības pakalpojumu lietotājiem, garīgās veselības jautājumu
nozīmīguma akcentēšanu izglītības sistēmā, adekvātu sociālo apstākļu nodrošināšanu pakalpojumu lietotājiem, sadarbību ar citiem speciālistiem.
Uzdevumi




GV-1-1 Realizēt garīgās veselības profilaksi reģionālā un nacionālā līmenī
GV-1-2 Aktīvi sadarboties ar novada, reģiona un valsts izglītības iestādēm informēšanā par garīgo veselību

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

GV-1-1

Realizēt
garīgās
veselības
profilaksi
reģionālā un nacionālā
līmenī

GV-1-11

Garīgās veselības profilakses
centra izveidošana.

Izstrādāta garīgās veselības centra
attīstības stratēģija, novadā paplašināts
garīgās
veselības
profilakses
pakalpojumu klāsts,

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

GV-1-12

Garīgās veselības profilakses
stratēģijas izstrādāšana.

Izstrādāta garīgās veselības centra
attīstības stratēģija, kurā ietilpst
garīgās veselības profilakse

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

GV-1-13

Preventīvu
informēšanas
veikšana
kampaņas u.c.).

Regulāri veikti preventīvi sabiedrības
informēšanas pasākumi par garīgo
veselību, izveidots speciāls informācijas
kanāls (mājas lapa vai sadaļa esošajā
mājas lapā par garīgās veselības
tematiku)

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

sabiedrības
pasākumu
(izglītošana,
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GV-1-2

Aktīvi sadarboties ar
novada, reģiona un
valsts
izglītības
iestādēm informēšanā
par garīgo veselību

GV-1-14

Sadarbība ar nacionālajām un
starptautiskajām
garīgās
veselības organizācijām.

Realizēti sadarbības projekti ar
nacionālajām un starptautiskajām
garīgās veselības organizācijām

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

GV-1-15

Privātā sektora iesaistīšana
garīgās veselības profilakses
pasākumos.

Garīgās veselības centra attīstības
stratēģijā izstrādāta sadarbojoties ar
privāto sektoru

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

GV-1-21

Sadarbība
ar
izglītības iestādēm.

Novada
domes
izglītības, kultūras
un sporta speciālists

GV-1-22

Fakultatīvu garīgās veselības
izglītības
programmu
realizācija.

Vispārējās izglītības iestādēs regulāri un
mērķtiecīgi sniegta informācija par
garīgo veselību, tās profilaksi, kā arī
karjeras iespējām, kas saistītas ar
garīgo veselību
Vispārējās
izglītības
iestādēs
organizētas
fakultatīvā
garīgās
veselības izglītības programma

vispārējās

Novada
domes
izglītības, kultūras
un sporta speciālists

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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Mērķis
Rīcības
virziens

GV
GV-2

Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs
Garīgās veselības pakalpojumu klāsta paplašināšana

Cilvēka labklājība un labsajūta lielā mērā ir atkarīga no viņa veselības stāvokļa, t.sk. visiem 3 galvenajiem veselības aspektiem – fiziskās veselības, sociālās veselības un garīgās
veselības. Laba garīgā veselība ir ne tikai dzīves kvalitāti veicinošs faktors mums katram individuāli, bet arī kļūst par aizvien nozīmīgāku ES tautsaimniecības izaugsmes un sociālās
attīstības priekšnoteikumu.
Mūsdienu pasaulē ikvienam ir svarīga anatomiska, fizioloģiska un psiholoģiska integritāte, spēja veikt personīgi atzītu ģimenes, darba un sabiedrisko lomu, spēja tikt galā ar fizisku,
bioloģisku, psiholoģisku un sociālu stresu, spēja adaptēties apkārtējā vidē un veikt nepieciešamās funkcijas, kā arī panākt dinamisku līdzsvara stāvokli, kurā indivīds veiksmīgi spēj
tikt galā ar visiem dzīves apstākļiem. Tādejādi veselība ir uzskatāma par ikdienai kritiski nepieciešamu resursu.
Galvenā atbildība par pasākumiem šajā jomā ir valstij, tomēr aizvien aktīvāk iesaistās arī nevalstiskās organizācijas.
Rīcības mērķis ir aizsargāt un veicināt garīgo veselību, sniedzot kvalitatīvus garīgās veselības profilakses, rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumus, uzlabot sabiedrības informētību
par šiem jautājumiem, izveidot Latvijas mēroga sadarbības tīklu, kurā dažādu nozaru un sektoru pārstāvjiem būtu iespēja sadarboties un apmainīties ar informāciju par labu praksi,
tādejādi veidojot saikni starp politiku, praksi un pētniecību.
Uzdevumi
 GV-2-1: Veidot Latvijas mēroga sadarbību ar garīgās veselības jautājumiem strādājošiem dažādu nozaru un sektoru pārstāvjiem (iestādēm, organizācijām un
privātpersonām)
 GV-2-2: Palielināt garīgās veselības profilakses, rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu klāstu un kvalitāti
 GV-2-3: Uzlabot sabiedrības informētību par garīgās veselības profilakses, rehabilitācijas un aprūpes jautājumiem
 GV-2-4: Attīstīt pārrobežu garīgās veselības rehabilitāciju un aprūpi („medicīnas tūrismu”)

U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

GV-2-1

Veidot Latvijas mēroga
sadarbību
ar
garīgās
veselības
jautājumiem
strādājošiem
dažādu
nozaru
un
sektoru

GV-2-1-1

Garīgās
veselības
jomas
„spēlētāju” apzināšana valstī un
reģionā, sadarbības iespēju
definēšana, un sadarbības tīkla
izveide

Izstrādāta garīgās veselības centra
attīstības
stratēģija,
apzināti
potenciālie sadarbības partneri

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas
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U Kods

GV-2-2

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

pārstāvjiem
(iestādēm,
organizācijām
un
privātpersonām)

GV-2-1-2

Realizēti
sadarbības
projekti
garīgās veselības piedāvājuma
paplašināšanai
ar publiskajiem,
privātiem partneriem un NVO

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

Palielināt garīgās veselības
profilakses, rehabilitācijas
un aprūpes pakalpojumu
klāstu un kvalitāti

GV-2-2-1

Publisko, privāto partneru un
NVO
sadarbības
projektu
realizācija, t.sk. izmantojot ES
mēroga resursus, piem., Eiropas
darba drošības un veselības
aizsardzības aģentūru (EU OSHA)
u.c.
„Biznesa ideju bankas” izveide
jaunu
uzņēmumu
un
organizāciju
(t.sk.
NVO)
aktivizēšanai garīgās veselības
pakalpojumu sniegšanā
Ikgadējas
garīgās
veselības
veicināšanas
kampaņas,
pasākumi
(Pilsētas
svētku
ietvaros,
Pasaules
garīgās
veselības dienā 10.oktobrī)
Atbalsts jaunu organizāciju un
uzņēmumu
veidošanai
un
projektiem ar mērķi veicināt:
- depresijas un pašnāvību
novēršanu,
- jauniešu garīgo veselību un
tās veicināšanu izglītības
sistēmā,
- garīgo veselību darbavietā,
- vecākā gadagājuma cilvēku
garīgo veselību,
- aizspriedumu un sociālās
atstumtības apkarošanu.
Informējoši, izglītojoši pasākumi
par garīgo veselību un veselīgu
dzīves veidu dažādām mērķa
grupām

Izstrādāta garīgās veselības centra
attīstības stratēģija, izstrādāta un
regulāri papildināta biznesa ideju
banka

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

Garīgās veselības tēma integrēta
novadā organizētajos pasākumos

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

Sniegts
informatīvais
un
infrastruktūras
atbalsts
jaunu
organizāciju
un
uzņēmumu
veidošanai garīgas veselības jomā

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

Regulāri veikti informējoši un
izglītojoši pasākumi par garīgo
veselību un veselīgu dzīves veidu
dažādām mērķa grupām

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

GV-2-2-2

GV-2-2-3

GV-2-3

Uzlabot
sabiedrības
informētību par garīgās
veselības
profilakses,
rehabilitācijas un aprūpes

GV-2-3-1
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U Kods

GV-2-4

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

jautājumiem

GV-2-3-2

Iniciatīvas „Eiropas pakta par
garīgo veselību un labklājību”
izpildes veicināšanai

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

GV-2-3-3

Projekti un pasākumi personu ar
garīgām slimībām iekļaušanai
(integrācijai) sabiedrībā, t.sk.
darba vidē
Garīgās veselības rehabilitācijas
un
aprūpes
pakalpojumu
piedāvājuma
sagatavošana
ārvalstu pacientiem
Ārvalstu pacientu mērķtiecīga
piesaistīšana

Izstrādāts rīcības plāns iniciatīvas
„Eiropas pakta par garīgo veselību
un labklājību” izpildes veicināšanai,
veiktas aktivitātes saskaņā ar
rīcības plānu
Realizēti projekti personu ar
garīgām
slimībām
iekļaušanai
sabiedrībā

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības
budžeta
ESF, ERAF,
Latvijas
Pašvaldības
budžeta
ESF, ERAF,
Latvijas
Pašvaldības
budžeta
ESF, ERAF,
Latvijas

Novada
domes
attīstības
un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta
mērķdotācijas,
ESF, ERAF, Norvēģijas FI,
Latvijas

Attīstīt pārrobežu garīgās
veselības rehabilitāciju un
aprūpi
(„medicīnas
tūrismu”)

GV-2-4-1

GV-2-4-2

GV-2-4-3

Strenču novada kā Latvijas
mēroga unikāla garīgās veselības
centra
mērķtiecīga
popularizēšana

Sagatavots
garīgās
veselības
rehabilitācijas
un
aprūpes
pakalpojumu piedāvājums ārvalstu
pacientiem
Informācija par novadā pieejamiem
garīgās veselības rehabilitācijas un
aprūpes pakalpojumiem izplatīta
un atjaunota kā vispārīgajos
tūrisma informācijas kanālos tā
specializētajos informācijas kanālos
Regulāri
notiek
publikācijas,
raidījumi un cita komunikācija par
Strenču novadu kā Latvijas mēroga
unikālu garīgās veselības centru

budžets, valsts
mērķdotācijas,
Norvēģijas FI,
budžets, valsts
mērķdotācijas,
Norvēģijas FI,
budžets, valsts
mērķdotācijas,
Norvēģijas FI,
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Mērķis

Rīcības
virziens

Garīgā
veselība
(GV)
GV-3

Latvijas mērogā unikāls garīgās veselības centrs

Netradicionālās medicīnas pakalpojumu attīstība

Kā rāda vairāki pētījumi, Latvijā gandrīz trešdaļa iedzīvotāju izvēlas kādu no netradicionālās medicīnas metodēm (NMM), un grūti atrast kādu, kurš nav dzēris zāļu tējas vai izmantojis
homeopātiskos medicīnas līdzekļus. Vairākums Latvijas iedzīvotāju NMM izmanto profilakses nolūkos, trešdaļa — lai attīrītu organismu, piektdaļa — lai regulētu vielmaiņu un atgūtos
no stresa. Liela daļa NMM lieto papildus tradicionālajai medicīnai.
Latvijā šobrīd ir izveidojusies absurda situācija - no vienas puses, valsts sankcionē dažādu netradicionālo profesiju (rakstā par netradicionālajām profesijām uzskatītas tās profesijas,
kuras nav iespējams apgūt valsts akreditētajās augstākajās mācību iestādēs) darbību, paredzot tās profesiju klasifikatorā, bet, no otras puses, netradicionālā medicīna netiek pakļauta
nekādam normatīvo aktu regulējumam. Eiropas Padome jau 1999.gadā atzinusi, ka gan tradicionālajai, gan netradicionālajai medicīnai ir jāattīstās līdzīgi.
Rīcībā ietvertie uzdevumi un pasākumi vērsti uz netradicionālās medicīnas popularizēšanu un veicināšanu sabiedrībā, šīs nišas izmantošanu Strenču novada uzņēmējdarbības attīstībā,
kā arī tās izmantošanu Strenču novada pievilcīga tēla veidošanā.
Uzdevumi
 GV-3-1: Veidot daudzpusīgu un kvalitatīvu NM pakalpojumu piedāvājumu
 GV-3-2: Saglabāt un attīstīt NMM kā latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un izmantot novada attīstībai
 GV-3-3: Uzlabot sabiedrības informētību par NMM un to pielietošanu
 GV-3-4: Attīstīt pārrobežu NM pakalpojumu sniegšanu („medicīnas tūrismu”)

U Kods

Uzdevums

GV-3-1

Veidot
daudzpusīgu
kvalitatīvu
pakalpojumu
piedāvājumu

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

GV-3-1-1

Kvalificētu
netradicionālās
medicīnas
speciālistu piesaiste sadarbībā ar izglītības
iestādēm, kuras sagatavo medicīnas (t.sk.
netradicionālās medicīnas - NM) speciālistus,
t.sk. bioenerģētiķus, smilšu terapijas, mūzikas
terapijas,
krāsu
terapijas
speciālistus,
akupunktūras, fizioterapijas un homeopātijas
speciālistus
Jauno NM speciālistu motivācijas programma,
lai veicinātu viņu darbību Strenču novadā

Realizēts NM attīstības projekts
sadarbībā ar jomas speciālistiem
un organizācijām, novadā pastāv
plašs
NM
pakalpojumu
piedāvājums

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

NM
speciālisti
iekļauti
pašvaldības
izstrādātajā
perspektīvo speciālistu piesaistes
un motivācijas programmā

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

un
NM

GV-3-1-2
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U Kods

GV-3-2

GV-3-3

Uzdevums

Saglabāt un attīstīt
NMM kā latviešu
tautas
kultūrvēsturisko
mantojumu
un
izmantot novada
attīstībai

Uzlabot
sabiedrības
informētību
NMM
un
pielietošanu

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

GV-3-1-3

Sadarbība
ar
LR
Akupunktūras
un
netradicionālās medicīnas asociāciju, citām
iestādēm un organizācijām NM jomā

Realizēts NM attīstības projekts
sadarbībā ar jomas speciālistiem
un organizācijām

GV-3-1-4

Infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes un
vides pieejamības uzlabošana Strenču PNS NM
pakalpojumu attīstībai

Sadarbībā ar Strenču
izstrādāts rīcības plāns
pakalpojumu attīstībai

GV-3-2-1

Tautā tradicionāli lietoto ārstniecības augu,
dzīvnieku pasaules un citu līdzekļu kataloga
izstrāde un izmantošana tūrisma un
uzņēmējdarbības sektora pārstāvju darbības
veicināšanai
Fitoterapijas (zāļu tēju lietošana) kā vienas no
populārākajām NMM popularizēšana un
izmantošana tūrisma attīstībā, jaunu produktu
un pakalpojumu veidošanā

Sadarbībā
ar
pakalpojumu
sniedzējiem izveidots un izplātīts
Tautā
tradicionāli
lietoto
ārstniecības augu, dzīvnieku
pasaules un citu līdzekļu katalogs
Realizēti projekti par fitoterapijas
popularizēšanu, novadā pieejams
fitoterapijas piedāvājums

GV-3-2-3

Dabas terapijas kā galvenās novada piedāvātās
NMM veicināšana

Realizēti projekti par dabas
terapijas
piedāvājuma
veicināšanu, novadā pieejams
dabas terapijas piedāvājums

GV-3-3-1

Informējoši, izglītojoši pasākumi par NMM
dažādām mērķa grupām

Veikti izglītojoši pasākumi par
NMM dažādām mērķa grupām

GV-3-3-2

NMM integrācija novada piedāvātajos tūrisma
produktos

Novada piedāvātajos tūrisma
produktos
integrētas
NM
metodes

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.

GV-3-2-2

PNS
NM

par
to
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U Kods

Uzdevums

P Kods

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Finanšu resursu avoti

GV-3-4

Attīstīt pārrobežu
NM pakalpojumu
sniegšanu
(„medicīnas
tūrismu”)

GV-3-4-1

NM pakalpojumu piedāvājuma sagatavošana
ārvalstu pacientiem

Materiāli par NM pakalpojumiem
sagatavoti
svešvalodās
un
izplatīti novada un citu novadu
TICos

GV-3-4-2

Ārvalstu pacientu mērķtiecīga piesaistīšana

Realizēti projekti par ārzemju
pacientu piesaisti

Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments
Novada
domes
attīstības un
plānošanas
departaments

Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
Pašvaldības budžets, valsts
budžeta mērķdotācijas, ESF,
ERAF, Norvēģijas FI, LatvijasŠveices programma, EstLat,
EstLatRus programma, u.c.
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4.IEVIEŠANAS UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA
Programmas īstenošanas uzraudzību nodrošina rīcību plānā norādītās atbildīgās personas (iestādes) un Attīstības
un plānošanas departaments.
Atbildīgās personas (iestādes) līdz kārtējā gada 1.februārim pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanai apkopo
informāciju par projektiem un tajos notiekošo pasākumu statusu (uzsākts, ieviešanas stadijā, pabeigts) un nosūta
Strenču novada Attīstības un plānošanas departamentam. Departaments apkopo informāciju pašvaldības
publiskajam pārskatam.
Atbildīgās personas (iestādes) līdz kārtējā gada 1. oktobrim apkopo informāciju par projektu un tajos notiekošo
pasākumu statusu pārskata periodā un sagatavo priekšlikumus Investīciju plānam turpmākiem trim gadiem, ko
nosūta Attīstības un plānošanas departamentam. Attīstības un plānošanas departaments apkopo priekšlikumus,
apkopo informāciju par vidējā termiņa prioritāšu sasniedzamo rezultātu sasniegšanas progresu, sagatavo
uzraudzības ziņojumu, aktualizē investīciju plānu un iesniedz domē izskatīšanai pirms nākamā gada pašvaldības
budžeta apstiprināšanas.
Dome iepazīstas ar uzraudzības ziņojumu un apstiprina aktualizēto investīciju plānu un virza priekšlikumus nākamā
gada pašvaldības budžeta plānam.
Īstenošanas uzraudzības ziņojuma sagatavošanai izmanto investīciju plānā norādītos rezultatīvos rādītājus.
Ziņojumā precizē investīciju plānā norādītos rezultatīvos rādītājus atbilstoši projektu rezultātiem.
Ietekmes izvērtēšana notiek reizi četros gados. Ietekmes ziņojumā izvērtē, vai tiek sasniegti izvirzītie mērķi,
pašvaldības politika. Ziņojuma sagatavošanai tiek apkopoti rādītāji, kas liecina par izmaiņām attīstības tendencēs
un prioritātēs. Ziņojumu sagatavo Attīstības un plānošanas departaments vai ar līgumu piesaistīti eksperti. Ar
ziņojumu iepazīstina Attīstības komiteju un domi. Dome lemj par nepieciešamību veikt programmas grozījumus.
Ietekmes novērtēšana notiek saskaņā ar vidējā termiņa prioritāšu sasniedzamiem rādītājiem (2.5. sadaļa), kā arī
stratēģisko mērķu izpildes rādītājiem (tabulā zemāk). Tie identificē pozitīvas/negatīvas pārmaiņas sociālajā un
ekonomiskajā situācijā un to cēloņus; nodrošina pašvaldības realizētās politikas novērtēšanas iespējas:
Indikators
Iedzīvotāju skaits,
absolūtos skaitļos
Teritorijas attīstības
indekss, vieta
Latvijas novadu
grupā
Migrācijas saldo,
absolūtos skaitļos
Bezdarba līmenis, %
no darbspējīgajiem
iedzīvotājiem
Ekonomiski aktīvās
vienības
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
uz 1 iedzīvotāju, Ls
gadā 2010.g. cenās

Bāzes rādītāji

Situācija 2020.gadā

Situācija 2030.gadā

Datu avots

2011. g.: 3826

3650

3800

CSP

2010.g.: 92

87

75

VRAA

2010.g.: -58

30

0

CSP

13.7

Nepārsniedz 10 %

Nepārsniedz 8 %

NVA, PMLP

140

250

400

2010.g.: 199

300

400

CSP

VRAA
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5.INVESTĪCIJU PLĀNS
Investīciju plāns sagatavots noteikto jomu griezumā, kas sakrīt ar pašvaldības struktūrvienību specializāciju.
Investīciju plāns iekļauj visus identificētos projektus.
Sadaļas beigās aprakstīta investīciju projektu pēctecība jeb līdz šim realizēto projektu saistība ar investīciju
projektiem 2012. – 2020. gadam.
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5.1.
Projekta
kods

U1

Uzņēmējdarbība
Projekts

Plānotās aktivitātes

Uzņēmējdarbības
atbalsta speciālista(u)
piesaiste

Atsevišķa speciālista pieņemšana štatā vai
konsultantu piesaiste šādām aktivitātēm:
- informācijas apkopošana par novada uzņēmumiem
un publicēšana pašvaldības mājaslapā;
- novada uzņēmumu datu indeksēšana portālos zl.lv,
1188.lv, lursoft.lv, u.c. uzņēmumu vieglākai atrašanai
internetā;
- novada piedāvājuma investoriem apkopošana
(pieejamas zemes un telpas, uzņēmumu
piedāvājumi);
- projektu ideju noformulēšana jauna biznesa
veidošanai dabas resursu, turisma, garīgās veselības
nozarēs;
- uzņēmēju kluba aktivitāšu koordinācija;
- citās regulārās aktivitātes;

Rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības mājas
lapā nopublicēta
informācija par 60%
novada uzņēmumu;
60% uzņēmumu dati
noindeksēti; apkopots
novada piedāvājums
investoriem;
noformulētas idejas
jauna biznesa
izveidei; izveidots un
darbojas uzņēmēju
klubs

U2

Jauno biznesa ideju
konkurss

Ikgadējs konkurss, lai sekmētu jauno uzņēmumu
veidošanos novadā (nolikuma izstrāde, konkursa
norise, balvu fonds)

Ik gadu rīkots jauno
biznesa ideju
konkurss

U3

Sadzīves pakalpojumu
sniegšanas attīstības
veicināšana (frizieri,
kosmetologi, šuvēji,
kurpnieki u.c.)

Sadzīves pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
veidojot mobilo vienību vai pastāvīgās pakalpojumu
sniegšanas vietas (pašvaldības informatīvais, telpu
atbalsts)

Paplašināts sadzīves
pakalpojumu
piedāvājums un
pieejamība

U4

Veselības un cita
tūrisma sekmēšana
novadā

Aktivitātes Spa centra, jauniešu hosteļa izveidei) informatīvais atbalsts, infrastruktūras un telpu
nodrošinājums

Strenču novadā
paplašināts
izmitināšanas
pakalpojumu
piedāvājums

Projekta
pamatojums
– saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu

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

VN-1-2
VN-2-3
VN-3-2
VN-6-2
GV-2-2
GV-2-4
GV-3-1
GV-3-4

VN-3-2

VN-5-2
VN-5-3

Izmaksas, LVL

Finansējuma avots

15000

Pašvaldības
budžets,
ERAF, LAD,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma

20000

10000

70 000

Pašvaldības
budžets,
ERAF, LAD,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma

Pašvaldības
budžets,
ERAF, ESF
LAD, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma
Pašvaldības
budžets,
ERAF, ESF
LAD, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20122014

LIAA, Vidzemes
plānošanas
reģions,
Pētniecības
iestādes

Strenču
novads
kopumā

20132014

Novada un
apkārtējo
teritoriju
uzņēmumi,
Vidzemes
Augstskola

Strenču
novads
kopumā

20142020

Pakalpojumu
sniedzēji

Strenču
novads
kopumā

20142020

Pakalpojumu
sniedzēji

Strenču
novads
kopumā
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Projekta
kods

Projekts

U5

Kempinga izveide
novada teritorijā

U6

Mājražošanas
attīstība, tīkla izveide

U7

Garīgās veselības
centra attīstības
attīstība Strenču
novadā

U8

Augstās pievienotās
vērtības produktu
ražošanas attīstība no
kūdras
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
IzmakFinansēPlānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
sas, LVL
juma avots
rīcības plāna
uzdevumu
Pašvaldības
budžets,
Izveidot vietu, kur apmesties novada teritoriju
Novada teritorijā
VN-5-2
ERAF, ESF
šķērsojošiem auto, moto, ūdenstūristiem, laivu
25000
izveidots kempings
VN-5-3
LAD, Est-Lat,
piestātni, treileru stāvvietu utt.
Est-Lat-Rus
programma
Pašvaldības
budžets,
Informatīvais atbalsts, dokumentācijas noformēšana
Novadā teritorijā
VN-3-1
ERAF, ESF
10000
u.c.
darbojas jaunie
VN-3-2
LAD, Est-Lat,
mājražotāji
Est-Lat-Rus
programma
GV-1-1
GV-1-2
Realizēti projekti ar
GV-2-1
Pašvaldības
vairākām aktivitātēm
GV-2-2
budžets,
Izpētes aktivitātes, biznesa plānu izveidošana,
garīgās veselības
GV-2-3
ERAF, ESF
kopējās aktivitātes ar potenciālajiem pakalpojumu
centra attīstībai;
GV-2-4
LAD, Est-Lat,
100000
sniedzējiem, investoriem un pakalpojumu
izveidotas jaunas
GV-3-1
Est-Lat-Rus
saņēmējiem (izpēte, attīstība un marketings)
darba vietas ar garīgo
GV-3-2
programma,
veselību saistītajos
GV-3-3
Norvēģijas
uzņēmumos
GV-3-4
FI

Izpētes aktivitātes, biznesa plānu izveidošana,
komunikācija ar zinātniekiem potenciālajiem
uzņēmējiem, investoriem, zinātniekiem (izpēte,
attīstība un marketings)

Kopā Strenču novadā

Realizēti plaša
mēroga projekti ar
kūdras kompetences
centra attīstībai;
izveidotas jaunas
darba vietas ar kūdras
izmantošanu
saistītajos
uzņēmumos

VN-4-1
VN-4-2

100000

Pašvaldības
budžets,
ERAF, ESF
LAD, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas
FI, ES
ZInātnes 7.
ietvara
programma

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Pakalpojumu
sniedzēji

Strenču
novads
kopumā

20132014

Mājražotāji

Strenču
novads
kopumā

20132020

Strenču PNS

Strenču
novads
kopumā

20132020

Uzņēmēji,
augstskolas

Strenču
novads
kopumā

350 000

108

Projekta
kods

Projekts

U9

Sedas aktīvās atpūtas
parka infrstruktūras
izveide

U10

Kinopilsētas izveide
Sedā

U11

Tirdzniecības un
biznesa centra izveide
Strenču centrā
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
IzmakFinansēPlānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
sas, LVL
juma avots
rīcības plāna
uzdevumu
Izveidots parka
VN-7-1
Pašvaldības
Kompleksās infrastruktūras izveide iekļaujot dabas
tehniski-ekonomiskais
VN-7-3
budžets,
izziņas un aktīvās atpūtas infrastruktūras
pamatojums;
VN-7-4
ERAF, ESF
pilnveidošanu:
paplašināta dabas
LAD, Est-Lat,
- dabas takas un informācijas stendi;
tūrisma infrastruktūra
444 000
Est-Lat-Rus
- dabas vērošanas torņi;
dabas liegumā “Sedas
programma,
- šaursliežu dzelzceļa posmu atjaunošana un
purvs”; izveidots
Norvēģijas
pielāgošana tūrisma vajadzībām;
jauns tūrisma
FI, Life
piedāvājums;
Nature
Kopā Jērcēnu pagastā
444 000
Izstrādāts tehniskiekonomiskais
Pašvaldības
pamatojums; kultūras
budžets,
nams un citas ēku
ERAF, ESF,
renovētas saglabājot
Kinopilsētas tehniski-ekonomiska pamatojuma un
Est-Lat, Estsākotnējo uzskatu;
biznesa plānu izveide, ēku renovācija, mārketinga
VN-7-2
50000
Lat-Rus
Realizēti sadarbības
aktivitātes
programma,
projekti ar privāto
Norvēģijas
sektoru Sedas
FI, Life
popularizēšanā un
Nature
komerciālajā
izmantošanā
Kopā Sedā
50000
Izveidots jauns tirgus
Pašvaldības
laukums ar telpām
budžets,
veikaliem, komercERAF, KF,
Kompleksās infrastruktūras izbūve tirgus laukumam,
pakalpojumiem un
ESF, Est-Lat,
VN-3-1
65000
autoostai, veikaliem, komercpakalpojumiem
saikni ar autoostu
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas
FI
Kopā Strenčos
65000
Pavisam kopā
909000

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

AS LVM, AS
Seda, ZBR,
tūrisma
pakalpojumu
sniedzēji

Jērcēnu
pagasts

2015

Privātie
uzņēmēji

Seda

20132015

Privātie
uzņēmēji,
mājražotāji

Strenči

109
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5.2.
Projekta
kods

Izglītība
Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

I1

Diennakts
nometnes novada
jauniešiem ārpus
novada (7-10
dienas)

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

Noorganizētas divas
ikgadējas diennakts
nometnes novada
jauniešiem

I2

Kvalitatīvas
aparatūras iegāde

Nodrošināta kvalitatīva kultūras pasākumu
norise skolā: ar mikrofoniem, gaismām utt.

I3

Interešu izglītības
piedāvājuma
paplašināšana
Strenču novada
vispārējās izglītības
iestādēs

Interešu izglītības telpu remonts un aprīkojuma
iegāde

I4

Mūžizglītības
piedāvājuma
paplašināšana

Mūžizglītības programmu izstrāde un pedagogu
piesaiste

Kultūru pasākumu
vajadzībām un tehniskajam
nodrošinājumam iegādāta
moderna aparatūra:
mikrofoni, skaļruņi,
gaismošana tehnika,
pastiprinātāji, instrumentu
statīvi u.c.
Veikts interešu izglītības
iestāžu telpu remonts un
materiāli tehniskās bāzes
atjaunošana – iegādāta un
tiek pasūtīta aktuālā
periodika, realizēta
tehnikas iegāde –
projektori, portatīvie datori,
diktafoni.
Izstrādāta specifiska un
unikāla mūžizglītības
programma, definētas
prioritātes un attīstības
izaicinājumi, kā arī
problēmas un draudi. Tiek
veiksmīgi veidota vienota
mūžizglītības koncepcija.

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

Izmaksas,
LVL

4000

Finansējuma
avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

Pašvaldības
budžets,
ERAF, ESF,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20132014

Privātie
uzņēmēji, NVO,
Latvijas
Sarkanais krusts

Strenču
novads
kopumā

20132014

Privātie
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

DzV-1-2
DzV-3-1

10000

DzV-1-2
DzV-2-3

25000

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2013

Uzņēmumi,
Slīmnīca, utt.

Strenču
novads
kopumā

DzV-2-1
DzV-2-2
DzV-2-3

3000

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2012

Uzņēmumi,
Slīmnīca, utt.

Strenču
novads
kopumā

110

Projekta
kods

Projekts

I5

Pedagogu
profesionālo
kompetenču
paaugstināšana

I6

E-mācību vides
izveide un
attīstīšana

I7

PII ēku renovācija
un rekonstrukcija

I8

Tautas skolas
izveide ar
pirmsskolas
izglītības iegūšanas
iespējām
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Pedagogu kompetences paaugstināšana darbā
Realizēti vairāki pedagogu
DzV-1-1
2000
Pašvaldības
ar bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām,
apmācību cikli divu gadu
DzV-1-2
budžets,
darbam e-vidē.
garumā, rīkot semināri un
ERAF,
ESF,
radošās darbnīcas un
Est-Lat, Estprofesionāli kursi. Cēlusies
Lat-Rus
vispārējā novada izglītības
programma,
kvalitāte un atbilstība
Norvēģijas FI
laikmetam.
Izglītojamo pastāvīgās izglītošanās iespēju
Papildinātas izglītojamo
DzV-1-2
80000
Pašvaldības
paplašināšana virtuālajā mācību vidē: materiālās pastāvīgās izglītošanās
budžets,
bāzes paplašināšana, pedagogu profesionālā
iespējas virtuālajā vidē,
ERAF,
ESF,
apmācība. Moderno tehnoloģiju ieviešana
realizēta pedagogu
Est-Lat, Estskolvadībā un mācību procesā, tajā skaitā
apmācība darbam ar
Lat-Rus
mācību sasniegumu elektroniskās uzskaites
modernajām informācijas
programma,
ieviešana
tehnoloģijām. Izglītības
Norvēģijas FI
iestāžu mācību procesa
pārraudzībā un pārvaldībā
veiksmīgi iekļauti
elektroniskie un digitālie
risinājumi.
PII ēku Sedā, Strenčos, Plāņos renovācija un
Rekonstruētas un
DzV-1-1
1500000
Pašvaldības
rekonstrukcija
renovētas pirmskolas
budžets,
izglītības iestādes Sedā,
ERAF,
ESF,
Strenčos un Plāņos.
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Strenču novadā
124000
Tautas skola un PII bērniem un jauniešiem
Izveidota jauna Jērcēnu DzV-1-1
50 000 Pašvaldības
izveide, nodrošinot alternatīvās izglītības
pagasta tautas skola ar DzV-1-2
budžets,
iespējas, kā arī nodrošinot bērnu atvešanu un
pirmskolas
izglītības
ERAF, ESF,
aizvešanu un nakšņošanu, piedāvājot svaigu
iegūšanas iespējām. Tiek
Est-Lat, Estgaisu, laukus, iespēju mācīties no dabas utt.
nodrošinātas alternatīvās
Lat-Rus
izglītības iespējas. Skola
programma,
šādu programmu realizē
Norvēģijas FI
par maksu.
Kopā Jērcēnu pagastā
50 000

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20122014

Citas
pašvaldības

Strenču
novads
kopumā

20122014

Citas
pašvaldības

Strenči,
Seda, Plāņi

2013

Privātie
investori

Strenču
novads
kopumā

20142020

Privātie
uzņēmēji un
investori,
Strenču novada
dome

Jērcēnu
pagasts

111

Projekta
kods

Projekts

I9

Skolas
informatizācija

I10

Mediju centra
renovācija

I11

Mācību procesa
realizācijā
izmantojamo
mācību līdzekļu
modernizācija

I12

Atbalsta personāla
grupas izveide un
nodrošinājums
iekļaujošās izglītības
pasākumu
realizācijai.

I13

Skolas
informatizācija
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
IT nodrošinājums mācību procesa pilnveidei.
Veikta Plāņu skolas
DzV-1-2
9000
Pašvaldības
Mediju centra izveide.
nodrošināšana ar
budžets,
modernām informācijas un
ERAF,
ESF,
komunikāciju tehnoloģijām,
Est-Lat, Estpilnveidots mācību process
Lat-Rus
un izveidots mediju centrs.
programma,
Norvēģijas FI
Mediju centra renovācija (telpu pielāgošana,
Veikta mediju centra
DzV-1-1
500
Pašvaldības
kosm.remonts)
renovācija – realizēta telpu
DzV-1-2
budžets,
pielāgošana aktivitāšu
ERAF,
ESF,
vajadzībām un veikts
Est-Lat, Estkosmētiskais remonts.
Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Mācību procesa realizācijā izmantojamo mācību
Modernizēti mācību
DzV-1-2
20000
Pašvaldības
līdzekļu modernizācija
procesā izmantojamie
budžets,
materiāli un līdzekļi
ERAF,
ESF,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Atbalsta personāla grupas izveide un
Izveidota personāla
DzV-1-2
20000
Pašvaldības
nodrošinājums iekļaujošās izglītības pasākumu
atbalsta grupa, kā arī tiek
budžets,
realizācijai.
nodrošināti iekļaujošās
ERAF,
ESF,
izglītības pasākumi skolas
Est-Lat, Estmācību procesā.
Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Plāņu pagastā
49500
IT nodrošinājums mācību procesa pilnveidei.
Veikta skolas
DzV-1-2
9000
Pašvaldības
Mediju centra izveide
nodrošināšana ar
budžets,
modernām informācijas un
ERAF,
ESF,
komunikāciju tehnoloģijām,
Est-Lat, Estpilnveidots mācību process
Lat-Rus
un izveidots mediju centrs
programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2012

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Plāņu
pagasts

2012

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Plāņu
pagasts

20132014

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Plāņu
pagasts

20122013

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investor, NVO

Plāņu
pagasts

2012

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Seda

112

Projekta
kods

Projekts

I14

Skolas telpu
pakāpenisks
kapitālais remonts

I15

Mācību procesa
realizācijā
izmantojamo
mācību līdzekļu
pakāpeniska
modernizācija

I16

Atbalsta pasākumu
īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības
riska mazināšanai.

I17

Atbalsta personāla
grupas izveide un
nodrošinājums
iekļaujošās izglītības
pasākumu
realizācijai.

I18

Mūžizglītības
piedāvājuma
paplašināšana
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Skolas telpu pakāpenisks kapitālais remonts
Pakāpeniski tiek veikts
DzV-1-2
30000
Pašvaldības
skolas mācību un palīgtelpu
budžets,
kapitālais remonts
ERAF,
ESF,
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Mācību procesa realizācijā izmantojamo mācību
Pakāpeniski tiek
DzV-1-2
20000
Pašvaldības
līdzekļu pakāpeniska modernizācija
modernizēti mācību
budžets,
procesā izmantojamie
ERAF,
ESF,
materiāli un līdzekļi
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās
Realizēta virkne pasākumu
DzV-6-1
20000
Pašvaldības
atstumtības riska mazināšanai.
jauniešu sociālās
DzV-6-5
budžets,
atstumtības riska
ERAF,
ESF,
mazināšanai, organizētas
Est-Lat, Estradošās darbnīcas, pieejami
Lat-Rus
psihologa atbalsta
programma,
pakalpojumi.
Norvēģijas FI
Atbalsta personāla grupas izveide un
Izveidota personāla
DzV-1-1
20000
Pašvaldības
nodrošinājums iekļaujošās izglītības pasākumu
atbalsta grupa, kā arī tiek
DzV-1-2
budžets,
realizācijai.
nodrošināti iekļaujošās
ERAF,
ESF,
izglītības pasākumi skolas
Est-Lat, Estmācību procesā.
Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Mūžizglītības programmu izstrāde un pedagogu
Izstrādāta specifiska un
DzV-2-1
3000
Pašvaldības
piesaiste
unikāla mūžizglītības
DzV-2-2
budžets,
programma, definētas
DzV-2-3
ERAF,
ESF,
prioritātes un attīstības
Est-Lat, Estizaicinājumi, kā arī
Lat-Rus
problēmas un draudi. Tiek
programma,
veiksmīgi veidota vienota
Norvēģijas FI
mūžizglītības koncepcija.

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2012 2014

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Seda

20132014

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Seda

20122013

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Seda

20122013

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Seda

2012

Uzņēmumi,
Slīmnīca, utt.

Seda

113

Projekta
kods

Projekts

I19

PII telpu renovācija
un aprīkojuma
iegāde

I20

Vidusskolas ēkas
renovācija

I21

Skolēnu un vecāku
kopīgas neformālās
izglītošanās iespēju
attīstīšana

I22
Strenču novada
vidusskolas ēku
energoefektivitātes
uzlabošana
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Telpu renovācija, aprīkojuma iegāde (interaktīvā Renovētas Sedas PII un
DzV-1-1
250000
Pašvaldības
tāfele, datori)
veikta materiāli tehniskās
DzV-1-2
budžets,
bāzes atjaunošana un
ERAF, ESF,
mācību aprīkojuma iegāde.
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Sedā
352000
Mācību un to palīgtelpu renovācija.
Veikta Strenču novada
DzV-1-1
Pašvaldības
vidusskolas renovācija.
DzV-1-2
budžets,
Renovētas mācību un
ERAF,
ESF,
palīgtelpas.
Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Veidot piedāvājumu vecāku un skolēnu kopīgai
Izveidots unikāls
DzV-2-1
5000
Pašvaldības
interešu izglītības apguvei skolā, pilnveidot
piedāvājums vecāku un
DzV-2-2
budžets,
interešu izglītības programmu apguves
bērnu kopīgai interešu
DzV-2-3
ERAF,
ESF,
materiālo bāzi.
izglītībai un tās
Est-Lat, Estprogrammām. Projekts tiek
Lat-Rus
realizēts pašā skolā un
programma,
līdztekus ir pilnveidota un
Norvēģijas FI
atjaunota interešu izglītības
materiāli tehniskā bāze un
mācību aprīkojums.
Strenču novada vidusskolā
DzV-1-1
90000
Pašvaldības
un skolas Sedas filiāles ēkā
DzV-1-2
budžets,
nomainīti vecie logi, veikta
DzV-16-1
ERAF,
ESF,
Logu nomaiņa Strenču novada vidusskolā un
ēku energoefektivātes
DzV-16-2
Est-Lat, Estskolas Sedas filiāles ēkā
celšana.
Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2013

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji
un
investori

Seda

2015

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenči

20122015

Nevalstiskās
organizācijas
novadā

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenči
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Projekta
kods

Projekts

I23

Skolas bibliotēkas
piedāvāto
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana

I24

Dienas centrs

I25

Profesionālo mācību
programmu izveide
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Dažadām lasītāju auditorijām atbilstošas
Uzlaboti skolas bibliotēkas
DzV-1-1
2000
Pašvaldības
materiālās bāzes (lasāmais materiāls, attīstošas
piedāvātie pakalpojumi –
DzV-1-1
budžets,
spēles, lašīšanas stūrītis, videotēka, izstāžu
atjaunota bibliotēkas
DzV-3-4
ERAF,
ESF,
stends), lasīšanas vides un pasākumu
materiāli tehniskā bāze un
Est-Lat, Estnodrošināšana
grāmatu, publikāciju,
Lat-Rus
informācijas materiālu
programma,
fonds. Regulāri tiek
Norvēģijas FI
abonēta aktuālā periodika.
Izveidots lasīšanas stūrītis
un darbojas videotēka, kā
arī stends nelielām
izstādēm.
Izglītojošs dienas centrs ar lektoru piesaisti,
Realizēta dienas centra
DzV-1-1
50000
Pašvaldības
iespējām apgūt dažādas rokdarbu prasmes,
izveide – lekcijas lasa
DzV-1-2
budžets,
jauno māmiņu kursi, bēbīšu skoliņa utt
ārvalstu un vietējie lektori,
DzV-2-3
ERAF,
ESF,
tiek organizētas dažādas
DzV-4-1
Est-Lat, Estradošās darbnīcas, kurās
DzV-6-5
Lat-Rus
iespējams apgūt rokdarbu
programma,
prasmes. Atsevišķi tiek
Norvēģijas FI
organizēta arī jauno
māmiņu un bēbīšu skola.
Mežziņi, botāniķi utt.
Strenču novadā izveidotas
DzV-1-1
3000
Pašvaldības
profesionālās mācību
DzV-1-2
budžets,
programmas. Katru gadu
ERAF,
ESF,
tiek sagatavoti 20 jaunie
Est-Lat, Estprofesionāļi tādās
Lat-Rus
specialitātēs, kā mežziņi,
programma,
mežsargi, agrobotāniķi,
Norvēģijas FI
jaunākie limnologi u.c.
Kopā Strenčos
1450000
Pavisam kopā

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20122020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenči

20132014

AS “Latvijas
Valsts meži”,
LU, LLU, Latvijas
Bioloģijas
institūts

Strenči

2 025 500
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5.3.

Kultūra

Projekta
kods

Projekts

K1

Kvalitatīvas
aparatūras
iegāde visiem
novada kultūras
namiem

K2

Koncertcikls ar
profesionālu
mākslinieku
piedalīšanos

K3

Kultūras
darbinieku
kvalifikācijas
celšana

K4

Bibliotēku
funkciju un
piedāvājuma
paplašināšana

Plānotās aktivitātes

Aparatūras iegāde kvalitatīvu kultūras pasākumu
norisei novadā: mikrofoni, gaismas utt

Koncertcikls ar profesionālu mākslinieku
piedalīšanos

Rezultatīvie rādītāji

Visi Strenču novada kultūras
nami ir apgādāti ar modernu
tehnisko nodrošinājumu –
iegādāta skaņas, gaismas un
video tehnika. Mikrofoni,
mikrofonu un instrumentu
statīvi, skaļruņi, video
projektors, gaismas u.c.
Strenču novadā 3 gadus pēc
kārtas realizēti kultūras
koncertu cikli ar profesionālu
un pazīstamu mākslinieku
piedalīšanos. Tiek likti pamati
Strenču mūzikas festivālam.

Kultūras darbinieku kvalifikācijas celšana

Celta Strenču novada kultūras
jomas darbinieku kvalifikācija
– notikusi intensīva 3 gadus
ilga apmācība un kursi.

Lietotājorientētas bibliotēkas, apmācības,
informācijas meklēšanas pakalpojumu attīstība

Paplašinātas Strenču novada
bibliotēku funkcijas –
bibliotēku pakalpojumu
struktūra pārveidota uz
lietotājorientētu, bibliotēkās
notiek neformālās interešu
izglītības apmācības,
bibliotēkas kļuvušas par
novada informācijas
meklēšanas punktiem.

Projekta
pamatojums
– saistība ar
konkrētu
rīcības plāna
uzdevumu

DzV-3-1

DzV-3-2

DzV-3-1

DzV-3-4

Izmaksas,
LVL

Finansējuma
avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

10 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2012 2013

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenču
novads
kopumā

20122014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenču
novads
kopumā

20122014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenču
novads
kopumā

20132014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenču
novads
kopumā

3000

3000

10000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu

Projekta
kods

Projekts

K5

Sadraudzības
partnerības
stiprināšana caur
kultūras
kolektīvu
apmaiņas
braucieniem

K6

K7

K8

Multimediju 360
virtuālā
panorāma

o

Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju
nodrošinājuma
iegāde un
uzstādīšana
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai
vietējiem
iedzīvotājiem
visās novada
bibliotēkās
Pakalpojumu
pieejamības
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām
nodrošināšana
Strenču novada
bibliotēkās

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

o

Multimediju 360 virtuālās panorāmas izveide
Strenču novada tūrisma objektiem

Dažādu aktivitāšu un pakalpojumu dažādošanai
Iegādāties portatīvos datorus, video projektoru,
dokumentu iesiešanas un laminēšanas iekārtu,
digitālie fotorāmīši, fotoaparāti utt. lai dažādotu
aktivitātes, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
ilgtspējīgu mūžizglītību

Iegādāties speciāli adaptētu datoru redzes
invalīdiem, skeneri un portatīvo datoru, ieviest
audiogrāmatu fondu, tādējādi sekmējot cilvēku
ar īpašām vajadzībām adaptēšanos sabiedrībā,
un palīdzot rast pilnvērtīgu nodarbošanos,
pielāgot atbilstošas telpas.

Tiek rīkoti ikgadēji reģiona
kultūras kolektīvu
sadraudzības pasākumi –
koncerti, forumi, diskusijas,
radošās darbnīcas,
performances u.c.
Realizēta multimediju
panorāmas izveide, lai,
izmantojot modernās
tehnoloģijas, sekmētu novada
kultūras dzīves un tūrisma
infrastruktūras un aktivitāšu
attīstību. Multimediju
panorāma kļuvusi par
apmeklētu novada tūrisma
objektu un tādējādi veicina
ekonomisko izaugsmi.
Strenču novada bibliotēkās
veikta apjomīga
tehnoloģiskās infrastruktūras
un materiāli tehniskās bāzes
modernizācija – iegādāta,
uzstādīta un ikdienā tiek
lietota tāda tehnika, kā
dokumentu drukas un
laminēšanas, iesiešanas
iekārtas, izmantota digitālā
video filmēšanas, apstrādes
un projicēšanas tehnika.
Uzstādīti digitālie fotorāmji
u.c.
Strenču novada bibliotēkās
uzstādīta redzes invalīdiem
piemērota tehnika – skeneris,
portatīvais dators. Darbojas
audiogrāmatu fonds un tam
pielāgotas atbilstošas telpas.

DzV-3-2

DzV-3-1
DzV-14-3
VN-5-2
VN-5-4

DzV-3-4

DzV-3-4

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

5000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenču
novads
kopumā

2000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20132014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenču
novads
kopumā

8000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2012 2014

Privātie
uzņēmēji,
biedrības,
NVO

Strenču
novads
kopumā

20000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2012 2020

Privātie
uzņēmēji,
biedrības,
NVO

Strenču
novads
kopumā
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Projekta
kods

Projekts

K9

Bibliotēkas kā
mūsdienīgi
komunikāciju
centri bērniem
un jauniešiem

K10

Kopienu centru
izveidošana un
darbības
nodrošināšana
visā Strenču
novadā

K11

Veselības
uzlabošanas un
izglītojoši
pasākumi senioru
programmai
"Veselībai un
dzīvotpriekam"

K12

Mazākumtautību
integrēšanas
aktivitātes
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Strenču novada bibliotēkas,
Iegādāties atbilstošas mēbeles un aprīkojumu
pateicoties modernam
Pašvaldības
bērnu un jauniešu telpas iekārtošanai, lai
interjera labiekārtojumam un
budžets, ERAF,
pievērstu bērnu un jauniešu lielāku uzmanību
efektīvam pakalpojumu
ESF, Est-Lat, EstDzV-3-4
10000
bibliotēkām kā mūsdienīgam sabiedrības
dizainam, kļuvušas par
Lat-Rus
izglītības, informācijas un komunikācijas
novada iedzīvotāju un pārējās
programma,
centram.
sabiedrības informācijas un
Norvēģijas FI
komunikāciju centriem.
Sniegts atbalsts Strenču
novada kopienu centru telpu
remontam, telpās veikts
Pašvaldības
remonts un atjaunots
Atbalsts kopienu centra telpu sakārtošanai,
budžets, ERAF,
interjera labiekārtojums –
mēbeļu un aprīkojuma iegādei, pasākumiem
DzV-7-2
ESF, Est-Lat, Estnomainītas mēbeles un
7000
iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības vietējās
Lat-Rus
iegādāts tehniskais
sabiedrības dzīvē sekmēšanai
programma,
aprīkojums: TV, video
Norvēģijas FI
projektori, portatīvie datori,
mūzikas sistēmas, skaļruņi,
mikrofoni, drukas tehnika u.c.
Veikt telpu, kurās tiks īstenoti veselības
uzlabošanas un izglītojoši pasākumi uzlabojumus,
kā arī iegādāties nepieciešamo biroja tehniku un
telpu aprīkojumu kas nepieciešams, lai
organizētu bezmaksas veselības profilakses
pasākumus novada senioriem.

Veikta telpu atjaunošana,
iegādāta nepieciešama biroja
tehnika un telpu tehniskais
aprīkojums.

Bezmaksas latviešu valodas kursi, informācijas
publicēšana par novada norisēm krievu valodā,
u.c.

Regulāri tiek rīkoti un
apmeklēti bezmaksas
Latviešu valodas kursi,
informācija un jaunākās
novada ziņas tiek izplatītas arī
krievu valodā, tādējādi augusi
novada sociālā un etniskā
tolerance un sabiedrības
komunikācijas kvalitāte.

Kopā Strenču novadā

DzV-5-1

DzV-2-3

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2012 2014

Valmieras
integrētā
bibliotēka,
biedrības

Strenču
novads
kopumā

2012 2014

Strenču
novada dome,
privātie
uzņēmēji,
biedrības,
NVO

Strenču
novads
kopumā

5000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2012 2014

Pensionāru
klubs,
represēto
biedrība

Strenču
novads
kopumā

20000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2014 2020

NVO

Strenču
novads
kopumā

103 000
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Projekta
kods

Projekts

K13

Jērcēnmuižas
ēkas -staļļa
renovācija Sabiedriskā
centra izveide

K14

Tautas nama
rekonstrukcija

K15

Tautas nama
materiāli
tehniskās bāzes
pilnveidošana

K15

Brīvdabas
estrādes
būvniecība pie
Saieta nama un
Plāņu ciematā

K16

Autotransporta
stāvlaukuma
izbūve pie saieta
nama Jaunklidzī

K17

Sedas muzeja
ierīkošana
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Pašvaldības
DzV-14-2
budžets, ERAF,
Jērcēnmuižas stallis veiksmīgi
Rekonstrukcija un telpu pielāgošana bibliotēkai,
DzV-14-3
ESF, Est-Lat, Estpārveidots par modernu
500000
muzejam, tūrisma informācijas centram u.c.
VN-5-2
Lat-Rus
sabiedrisko centru.
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Jērcēnu pagastā
500000
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstTautas nama rekonstrukcija
Rekonstruēts tautas nams.
DzV-3-1
50000
Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Atjaunota un pilnveidota
budžets, ERAF,
Mūsdienīgs aprīkojums, materiāli tehniskās bāzes
tautas nama materiāli
ESF, Est-Lat, Estatjaunošana, aprīkojuma iegāde, tehniskā
tehniskā bāze, iegādāts un
DzV-3-1
5000
Lat-Rus
nodrošinājuma pilnveidošana.
uzstādīts jauns tehniskais
programma,
aprīkojums.
Norvēģijas FI
Realizēta modernu un
Pašvaldības
Brīvdabas estrādes izbūve, skatītāju sēdvietu
funkcionālu brīvdabas estrāžu
budžets, ERAF,
uzstādīšana, skatuves būve un instalēšana.
būvniecība. Brīvdabas
ESF, Est-Lat, EstDzV-3-1
8000
Nepieciešamā stacionārā aprīkojuma
estrādēs uzstājas mākslinieki
Lat-Rus
uzstādīšana, teritorijas labiekārtojums.
un tiek rīkoti koncerti, tās ir
programma,
plaši apmeklētas.
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Izbūvēts autortransporta
budžets, ERAF,
Stāvlaukuma izbūve – asfaltēšana, marķēšana,
stāvlaukums pie saieta nama
DzV-9-2
ESF, Est-Lat, Estsatiksmes organizācijas pasākumi, ceļa un norāžu
Jaunklidzī. Veikti satiksmes
DzV-9-4
20000
Lat-Rus
zīmju uzstādīšana, teritorijas labiekārtojums
organizācijas pasākumi un
DzV-10-2
programma,
labiekārtota teritorija.
Norvēģijas FI
Kopā Plāņu pagastā
83000
Pašvaldības
Ierīkots moderns un inovatīvs
budžets, ERAF,
Sedas muzejs. Izveidota tā
DzV-3-2
ESF, Est-Lat, EstPievilcīgas ekspozīcijas izveide
ekspozīcija, kas pulcē gan
10 000
VN-5-2
Lat-Rus
Strenču novada iedzīvotājus,
programma,
gan novada viesus – tūristus.
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2018

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome,
NVO

Jērcēnu
pagasts

2014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Plāņu
pagasts

2015

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Plāņu
pagasts

20152017

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

2015

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome,
Satiksmes
Ministrija

20132015

AS Seda,
Latvijas
universitātes

Plāņu
pagasts

Plāņu
pagasts

Seda

119

Projekta
kods

Projekts

K18

Sociāli iekļaujošie
pasākumi

K19

Mūzikas skolas
telpu
rekonstrukcijas
tehniskais
projekts

K20

Mūzikas skolas
teritorijas
labiekārtošana riteņu novietne,
soliņi, atpūtas
zona ar šūpolēm)

K21

Pieaugušo
mūzikas
skola/mūzikas
nodarbības
pieaugušajiem

K22

K23

Tautas interešu
nama telpu
izveide Strenčos

Strenču mūzikas
skolas renovācija
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Realizēti dažādi sociālās
Pašvaldības
integritātes pasākumi.
budžets, ERAF,
Pasākumu veidošana un organizēšana, lai
Novadā celta sociālās dzīves
ESF, Est-Lat, EstDzV-6-1
5000
iedzīvotāji vairāk iekļautos sociālajā vidē
kvalitāte un savstarpējās
Lat-Rus
iedzīvotāju komunikācijas
programma,
līmenis.
Norvēģijas FI
Kopā Sedā
15000
Rekonstruēta mūzikas skola
Telpu pielāgošana bērniem ar īpašām
un tās mācību un tehniskās
Pašvaldības
vajadzībām, mākslas klase ar keramikas cepli,
telpas, ēka pielāgota
budžets, ERAF,
DzV-1-2
orķestra un kora mēģinājumu zāles, koncertzāle
audzēkņiem un
ESF, Est-Lat, EstDzV-2-1
5000
jumta izbūvē, mūsdienu deju spoguļzāle u.t.t,
apmeklētājiem ar īpašām
Lat-Rus
DzV-3-1
sanitārais mezgls skolas telpu izmantošanai
vajadzībām. Veika sanitārā
programma,
vasaras nometnēm u.t.t.)
mezgla paplašināšana un
Norvēģijas FI
rekonstrukcija.
Pašvaldības
budžets, ERAF,
Mūzikas skolas teritorijas labiekārtošana - riteņu
Labiekārtota mūzikas skolas
ESF, Est-Lat, EstDzV-3-1
1000
novietne, soliņi, atpūtas zona ar šūpolēm)
teritorija.
Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Tiek īstenotas muzikālās
budžets, ERAF,
izglītības nodarbības
DzV-2-1
Piedāvājuma noformulēšana un skolotāju algu
ESF, Est-Lat, Estpieaugušajiem, izstrādāts un
DzV-2-3
20000
segšana pieaugušajiem
Lat-Rus
noformulēts šādu
programma,
pakalpojumu piedāvājums.
Norvēģijas FI
Lifta izbūve tautas interešu nama apmeklēšanas
Pašvaldības
Strenčos izveidotas un
iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
budžets, ERAF,
pielāgotas telpas tautas nama
veciem cilvēkiem un vecākiem ar maziem
ESF, Est-Lat, Estvajadzībām. Izbūvēts lifts
DzV-3-1
25000
bērniem. Iedzīvotāju aktivitāšu un līdzdalības
Lat-Rus
cilvēkiem ar īpašām
vietējās sabiedrības dzīves sekmēšana, brīvā laika
programma,
vajadzībām.
pavadīšanas iespēju dažādošana
Norvēģijas FI
Divslīpu jumta un koncertzāles izbūve, mācību
Pašvaldības
telpu renovācija atbilstoši mūzikas skolas
budžets, ERAF,
specifikai ar skaņas izolāciju, mākslas studijas
Renovēta Strenču mūzikas
ESF, Est-Lat, EstDzV-3-1
191700
telpu paplašināšana, koplietošanas telpu
skola.
Lat-Rus
pielāgošana nometņu rīkošanai brīvlaikos un
programma,
vasarā.
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome,
NVO

Seda

20122014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenči

2013

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenči

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenči

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

2014 2020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Strenči

Strenči
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Projekta
kods

Projekts

K24

Interaktīvais
muzejs

K25

Mūzikas
instrumentu
bāzes
atjaunošana

K26

IT un mūzika

K27

Ēkas Rīgas ielā 11
kapitālais
remonts un
pašvaldības
funkciju
izvietošana
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Projekta
pamatojums
– saistība ar
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
konkrētu
LVL
avots
rīcības plāna
uzdevumu
Pašvaldības
Izveidots Strenču novada
budžets, ERAF,
interaktīvais muzejs – tajā
DzV-3-1
ESF, Est-Lat, EstStrenču novada muzejs ar interaktīvām iespējām.
tiek piedāvātas iespējas
3 000
DzV-3-2
Lat-Rus
modernai ekspozīciju
programma,
apskatei un interakcijai.
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
Atjaunota mūzikas
ESF, Est-Lat, EstMūzikas instrumentu bāzes atjaunošana
instrumentu kolekcija un
DzV-3-1
10000
Lat-Rus
bāze.
programma,
Norvēģijas FI
Iegādāta un uzstādīta
moderna tehnika un
Pašvaldības
aprīkojums – interaktīvā
budžets, ERAF,
Interaktīvā tāfele, datorklase ar nošu rakstības
tāfele, iekārtotas datorklases,
ESF, Est-Lat, Estprogrammu nodrošinājumu u.c. IT jaunumi
DzV-3-1
3000
realizēts programmatūras
Lat-Rus
mūzikas skolā
nodrošinājums u.c. IT
programma,
infrastruktūras
Norvēģijas FI
labiekārtojums, uzstādīšana.
Pašvaldības
budžets, ERAF,
Ēkas kapitālais remonts, telpu pielāgošana
ESF, Est-Lat, Estsociālajam dienestam, uzņēmējdarbības
Veiks ēkas kapitālais remonts.
DzV-3-1
800000
Lat-Rus
atbalstam, sabiedriskajām aktivitātēm utt.
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Strenčos
1058700
Pavisam kopā
1759700

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

20122020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

2012 2020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

20122014

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Privātie
uzņēmēji,
Strenču
novada dome

Īstenošanas
vieta

Strenči

Strenči

Strenči

Strenči
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5.4.

Sports

Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Izbūvēta moderna skvoša halle ar
pirts kompleksu un rekreācijas
telpām.

Skvoša halle un
pirts

Iespējas apgūt un spēlēt
skvošu

S2

Brīvdabas
piedzīvojumu
parks

Ģimeņu, skolēnu un
jauniešu aktīvās atpūtas
parka izveide, kurā ir iespēja
sevi pārbaudīt, pārvarēt
sevi, kā arī jautri pavadīt
laiku

Izveidots jaunatnes un ģimenes
brīvdabas piedzīvojumu parks

S3

Sporta
organizatora štata
vietas izveide

Štata vietas izveide un
aktīvā cilvēka piesaiste

Strenču novada pašvaldības sporta
nodaļā izveidota un efektīvi
darbojas sporta dzīves un
aktivitāšu organizators

S1

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna
DzV-14-2
DzV-4-1

DzV-14-2
DzV-4-1

DzV-14-2
DzV-4-1

Kopā Strenču novadā

Izmaksas,
LVL

Finansējuma avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

500000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

100000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenču
novads
kopumā

50000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20132014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenču
novads

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Jērcēnu
pagasts

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Jērcēnu
pagasts

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Plāņu
pagasts

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Plāņu
pagasts

650000

S4

Sporta aktivitāšu
centra izveide
Jērcēnos

Sporta aktivitāšu laukumu
un aktīvās atpūtas zonas
izveide

Jērcēnos izveidots sporta aktivitāšu
centrs. Labiekārtots sporta
laukums un aktīvās atpūtas zona.

DzV-14-2
DzV-4-1

S5

Vingrošanas,
sporta un atpūtas
laukuma izveide

Jaunu vingrošanas stieņu
uzlikšana, volejbola laukuma
izveide, skeitborda "kalniņu"
izveide

Izveidots sporta laukums. Iekārtoti
vingrošanas un atpūtas laukumi.
Uzstādīti jauni vingrošanas stieņi,
iekārtots volejbola laukums,
izbūvēts jauns skeitparks.

DzV-14-2
DzV-4-1

Kopā Jērcēnu pagastā

100000

2000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

102000

S6

Velomaršruta
izveide

Velomaršruts ar skaistiem
dabas skatiem

Izveidots velomaršruts.

S7

Aktīvās atpūtas
vides
labiekārtošana

Smilšu volejbola laukumi
Plāņos un Jaunklidzī.

Plāņos un Jaunklidzī labiekārtoti
jauni aktīvās atpūtas un sporta
laukumi – pludmales volejbola
laukumi.

DzV-14-2

DzV-4-1

50000

10000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
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Projekta
kods

Projekts

S8

Stadiona
rekonstrukcija
Sedā

S9

Ziemas sporta
veidu
popularizēšana

S10

Nakts slēpošanas
trase

Strenču novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Stratēģiskā daļa un rīcību plāns
Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna
Kopā Plāņu pagastā
60000
Pašvaldības budžets,
Rekonstruēts Sedas sporta
ERAF, ESF, Est-Lat,
Stadiona rekonstrukcija
laukums, veika laukuma teritorijas
DzV-14-2
15 000
Est-Lat-Rus
Sedā
labiekārtošana un tehniskā
DzV-4-1
programma,
aprīkojuma renovācija.
Norvēģijas FI
Strenču novadā aktīvi un ar
pašvaldības, kā arī privāto
Pašvaldības budžets,
uzņēmēju atbalstu tiek
ERAF, ESF, Est-Lat,
DzV-14-2
Hokeja laukuma ierīkošana
popularizēti ziemas sporta veidi –
20000
Est-Lat-Rus
DzV-4-1
slēpošana, hokejs, biatlons.
programma,
Izveidots labiekārtots hokeja
Norvēģijas FI
laukums.
Kopā Sedā
35000
Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat,
Izveidot izgaismotu nakts
Strenčos iekārtota nakts
DzV-14-2
3000
Est-Lat-Rus
slēpošanas (skriešanas) trasi slēpošanas trase.
DzV-4-1
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Strenčos
3000
Pavisam kopā

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2015

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Seda

2014

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Seda

20142020

Privātie
uzņēmēji,
Strenču novada
dome

Strenči

850000
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5.5.

Sociālā joma, veselības aprūpe

Projekta
kods

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

SV1

Doktorāta
infrastruktūras un
piedāvāto
pakalpojumu
pilnveidošana

Jaunu, modernu telpu ierīkošana
doktorātam, jauna, progresīva
medicīniskā personāla piesaiste
privātpraksei, sniedzot
pašvaldības atbalstu
(stomatologs, ģimenes ārsts u.c.),
nodrošinot pamatdiagnostikas
veikšanu novadā.

Pilnveidota doktorāta
infrastruktūra un piedāvāto
pakalpojumu klāsts.
Ierīkotas jaunas un
modernas telpas, piesaistīts
profesionāls medicīniskais
personāls.

SV2

Nepilngadīgo
likumpārkāpēju
sociālās uzvedības
korekcijas
programmas izstrāde
un ieviešana

Izstrādāta programma,
programmas ieviešana

Izstrādāta un darbībā
ieviesta nepilngadīgo
likumpārkāpēju korekcijas
programma.

DzV-6

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

SV3

Psihologa
pakalpojumi

Sniegtas psihologa konsultācijas

Novadā pieejami kvalitatīvi
psihologa pakalpojumi un
diennakts konsultācijas.

SV4

Mājas aprūpes
pakalpojuma
attīstīšana

Aprūpe mājās, sociālā dienesta
darbības paplašināšana, mobilā
izbraukuma brigāde, neatliekamā
palīdzība, terapeita konsultācijas.

Strenču novadā veiksmīgi
tiek realizēta mājas aprūpes
sociālās palīdzības
pakalpojums.

Ģimenes atbalsta centrs, krīzes
centrs, u.c

Izveidots jauns sociālās
palīdzības centrs. Novada
teritorijā darbojas tā filiāles.

SV5

Sociālā centra izveide
ar filiālēm

DzV-5-1
DzV-5-2

DzV-5-2
DzV-6-4

DzV-5
DzV-6

Izmaksas,
LVL

Finansējuma
avots

50000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2000

3000

3600

150000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
gads

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2013-2014

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

Strenču
novads
kopumā

2012

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

Strenču
novads
kopumā

2012-2013

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

Strenču
novads
kopumā

2012-2013

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

Strenču
novads
kopumā

2014-2020

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

Strenču
novads
kopumā
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Projekta
kods

SV6

Projekts

Zupas virtuves
nodrošināšana

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Zupas virtuves nodrošināšana
(telpas un inventārs)

Novada teritorijā regulāri
tiek organizētas bezmaksas
zupas virtuves
mazturīgajiem.

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

DzV-6

Kopā Strenču novadā

SV7

Medpunkta telpu
renovācija,
aprīkojuma
modernizācija.

Medpunkta telpu renovācija,
aprīkojuma modernizācija.

SV8

SV9

Ģimenes atbalsta
centra
funkcionalitātes
uzlabošana un
attīstīšana

Renovēts medpunkts, veikta
telpu un to tehniskā
nodrošinājuma atjaunošana.

DzV-5-1
DzV-5-2

Strenču novada
trūcīgo iedzīvotāju
sociālā māja

20000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

50000

Medpunkta telpu renovācija,
aprīkojuma modernizācija.

Renovēts medpunkts, veikta
telpu un to tehniskā
nodrošinājuma atjaunošana.

DzV-5-1
DzV-5-2

50000

ĢAC "Saulstariņš" telpu remonts
(virtuves izveide, sanitārā mezgla
sakārtošana, telpu iekārtojuma
racionalizēšana)

Renovēts ģimenes atbalsta
centrs “Saulstariņš”.

DzV-6-5

10000

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

Īstenošanas
gads

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2014-2020

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

Strenču
novads
kopumā

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2014-2020

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

Jērcēnu
pagasts

2014-2020

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

Plāņu
pagasts

2012-2013

Biedrības; NVO

Plāņu
pagasts

2012-2013

Biedrības; NVO

Seda

50000

Kopā Plāņu pagastā

SV10

Finansējuma
avots

228600

Kopā Jērcēnu pagastā
Medpunkta telpu
renovācija,
aprīkojuma
modernizācija.

Izmaksas,
LVL

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

60000
Strenču novada izveidota
sociālā māja mazturīgajiem
novada iedzīvotājiem.
Izremontētas un
labiekārtotas telpas,
iekārtots interjers, iegādāta
un uzstādīta nepieciešamā
sadzīves tehnika.

DzV-6

25000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
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Projekta
kods

SV11

Projekts

Dienas centrs

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Telpu remonts, darbinieku
atalgojums, inventāra iegāde

Strenču novada izveidotas
dienas centrs mazturīgajiem
novada iedzīvotājiem.
Izremontētas un
labiekārtotas telpas,
iekārtots interjers, iegādāta
un uzstādīta nepieciešamā
sadzīves tehnika.

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

DzV-6

Kopā Sedā

SV12

SV13

Ģimenes ārsta prakse

Zobārstniecības
kabinets

SV14

Ģimenes atbalsta
centrs

SV15

Bērnu rotaļu laukums
(pie ģimenes atbalsta
centra)

Ģimenes ārsta pakalpojumu
nodrošināšana, uzraudzība,
attīstība

Izmaksas,
LVL

Finansējuma
avots

Īstenošanas
gads

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

5000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2012

Biedrības; NVO

Seda

2013-2014

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

Strenči

2013-2014

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

Strenči

2012

Biedrības; NVO

Strenči

2012

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

Strenči

30000

Izveidota ģimenes ārsta
prakse

DzV-5-1

-

Funkcionāla un moderna
zobārstniecības kabineta izveide

Izveidots zobārstniecības
kabinets

DzV-5-1

-

Telpu remonts, darbinieku
atalgojums, inventāra iegāde

Izveidots ģimenes atbalsta
centrs, izremontētas un
labiekārtotas telpas,
iekārtots interjers, iegādāta
un uzstādīta nepieciešamā
sadzīves tehnika.

DzV-6

5000

Teritorijas labiekārtošana,
inventāra iegāde

Blakus ģimenes atbalsta
centram izveidots bērnu
rotaļu laukums.

DzV-6
DzV-14-1
DzV-4-1

3000

Kopā Strenčos

8000

Pavisam kopā

376600

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
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5.6.

Vide

Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

V1

Tūrisma taka

Radošas, aizraujošas
un interaktīvas
tūrisma takas izveide

V2

Sabiedriskās
tualetes izbūve

Sabiedriskās tualetes
izbūve Jaunjērcēnu
centrā

Rezultatīvie rādītāji

Projekta pamatojums
– saistība ar konkrētu
rīcības plāna
pasākumu

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2015

Strenču novada
dome, LDF, DAP,
PDF, LC

Jērcēnu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji

Jērcēnu
pagasts

100000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat, EstLat-Rus programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, LC, privātie
uzņēmēji

Strenči

50000

Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat, EstLat-Rus programma,
Norvēģijas FI

2015

Strenču novada
dome, LC, privātie
uzņēmēji

Strenči

Izmaksas,
LVL

VN-5-2
Izveidota tūrisma taka
Jaunjērcēnu centrā izbūvēta
kvalitatīva un sanitārajām
normām atbilstīga sabiedriskā
tualete

3000
DzV-14
5000

Kopā Jērcēnu pagastā

Finansējuma avots
Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat, EstLat-Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības budžets,
ERAF, ESF, Est-Lat, EstLat-Rus programma,
Norvēģijas FI

3000

V3

Plostnieku parks
Gaujas malā

Plostnieku parks
Gaujas malā

Gaujas krastā izveidots novada
plostnieku parks

V4

Ūdenstūrisma
infrastruktūras
uzlabošana

Gaujas krastu
labiekārtošana
atbistoši ūdenstūristu
prasībām

Labiekārtoti un tūrisma
aktivitātēm piemēroti posmi
Gaujas krastā. Izveidotas laivu
piestātnes, laipas, pandusi,
piknika un ugunskura vietas.

VN-5-2
DzV-18-3

VN-5-2

Kopā Strenčos

150000

Pavisam kopā

153000
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5.7.

Mājokļi

Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

M1

Sociālās mājas izbūve
novadā

Sociālās mājas izveide.

Izveidota un labiekārtota
novada sociālā māja,
labiekārtoas un piemērotas
telpas, teniskais
nodrošinājums, uzstādīta
nepieciešamā sadzīves un
apgādes tehnika.

M2

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. Renovētas 30 ēkas.

M3

Atbalsts privātajai
iniciatīvai dzīvojamo māju
būvniecībai

Atbalsts privātajai
iniciatīvai dzīvojamo māju
būvniecībai

Realizēts atbalsts privātajai
iniciatīvai dzīvojamo māju
būvniecībai Strenču novadā

Strenču novada kā dzīves
vietas mārketings

Pašvaldības un privātā
sektora mājokļu
piedāvājuma apkopošana
un marketings ārpus
novada robežām

Vienotas mārketinga stratēģijas
veiksmīga realizācija, kas vērsta
uz Strenču novada kā dzīves
vietas reklamēšanu.

M4

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

DzV-6

DzV-15

DzV-15

DzV-15

Kopā Strenču novadā

M5

Pašvaldības īpašumā
esošā dzīvojamā fonda
renovācija

Pašvaldības īpašumā esošā
dzīvojamā fonda
renovācija

Pašvaldības īpašumā
esošā dzīvojamā fonda
renovācija

Pašvaldības īpašumā esošā
dzīvojamā fonda
renovācija

100000

200000

200000

50000

Finansējuma
avots
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2014 2020

Strenču novada
pašvaldība, privātie
investori un
uzņēmēji, Latvijas
Sarkanais krusts

Strenču
novads
kopumā

2013 2015

Strenču novada
pašvaldība, privātie
investori un
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

2013 2015

Strenču novada
pašvaldība, privātie
investori un
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

2013 2015

Strenču novada
pašvaldība, privātie
investori un
uzņēmēji

Strenču
novads
kopumā

2014 2020

Strenču novada
pašvaldība, privātie
investori un
uzņēmēji

Jērcēnu
pagasts

550000
Veikta pašvaldības dzīvojamā
fonda renovācija, ēku
rekonstrukcija

DzV-15

Kopā Jērcēnu pagastā

M6

Izmaksas,
LVL

100000

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

100000
Veikta pašvaldības dzīvojamā
fonda renovācija, ēku
rekonstrukcija

DzV-15

100000

Pašvaldības
budžets,
ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

2014 2020

Strenču
novada
pašvaldība, privātie
investori
un
uzņēmēji

Plāņu
pagasts
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Projekta
kods

Projekts

M7

Energoefektivitātes
paugstināšana mājā
Skolas ielā 5

M8

Pašvaldības mājas
„Pamatskola”
inženiertīkla projekta
izstrāde un tīkla
ierīkošana

M9

Pašvaldības īpašumā
esošā dzīvojamā fonda
renovācija un siltināšana

M10

Pašvaldības īpašumā
esošā dzīvojamā fonda
renovācija

M11

Dzīvojamo māju izbūve
(atbalstot privāto
iniciatīvu vai Privātās un
publiskās partnerības
ietvaros)

M12

Daudzdzīvokļu māju
siltināšana un citi
energoefektivitātes
pasākumi
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
LVL
avots
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
DzV-16-2
Pašvaldības
Ēkai Skolas ielā 5 veikti
DzV-16-3
budžets,
ERAF,
energoefektivitātes celšanas
Ēkas siltināšana , logu
ESF, Est-Lat, Estpasākumi, renovēta fasāde,
50000
nomaiņa
Lat-Rus
veikta logu un durvju nomaiņa,
programma,
palodžu rekonstrukcija.
Norvēģijas FI
DzV-15
Pašvaldības
Pašvaldības mājas
DzV-16
budžets,
ERAF,
„Pamatskola” inženiertīkla Realizēta inženiertīkla izstrāde
ESF, Est-Lat, Est10000
projekta izstrāde un tīkla
un ierīkošana
Lat-Rus
ierīkošana
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Plāņu pagastā
160000
Pašvaldības
Veikta pašvaldības dzīvojamā
budžets,
ERAF,
Pašvaldības īpašumā esošā
fonda renovācija, ēku
ESF, Est-Lat, Estdzīvojamā fonda
DzV-15
300000
rekonstrukcija, kā arī
Lat-Rus
renovācija un siltināšana
siltināšana
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Sedā
300000
Pašvaldības
budžets,
ERAF,
Pašvaldības īpašumā esošā Veikta pašvaldības dzīvojamā
ESF, Est-Lat, Estdzīvojamā fonda
fonda renovācija, ēku
DzV-15
100000
Lat-Rus
renovācija
rekonstrukcija
programma,
Norvēģijas FI
DzV-15-3
Pašvaldības
Jaunu dzīvojamo māju
budžets,
ERAF,
Realizēta pilnīgi jaunu
būvniecība, teritoriju
ESF, Est-Lat, Estdzīvojamo ēku būvniecība
200000
labiekārtošana,
Lat-Rus
Strenčos
uzturēšana un pārvaldība
programma,
Norvēģijas FI
DzV-16
Pašvaldības
Publisko daudzdzīvokļu
Strenču daudzdzīvokļu mājām
budžets,
ERAF,
namu energoefektivitātes
veikti siltināšanas un cita veida
ESF, Est-Lat, Estpasākumi, fasāžu
energoefektivitātes pasākumi –
100000
Lat-Rus
siltināšana, logu un durvju nomainīti logi un durvis,
programma,
nomaiņa
atjaunotas un siltinātas fasādes
Norvēģijas FI
Kopā Strenčos
400000
Pavisam kopā

Īstenošanas
periods

2013

2014

2013 2015

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

Strenču
novada
pašvaldība, privātie
investori
un
uzņēmēji

Plāņu
pagasts

Strenču
novada
pašvaldība, privātie
investori
un
uzņēmēji

Plāņu
pagasts

Strenču novada
pašvaldība, privātie
investori un
uzņēmēji

2013 2015

Strenču
novada
pašvaldība, privātie
investori
un
uzņēmēji

2014 2020

Strenču
novada
pašvaldība, privātie
investori
un
uzņēmēji

20142020

Strenču
novada
pašvaldība, privātie
investori
un
uzņēmēji

Seda

Strenči

Strenči

Strenči

1510000
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5.8.

Ūdenssaimniecība

Projekta
kods

Projekts

Ū1

Tehniskā
nodrošinājuma
uzlabošana
(transports, iekārtas)

Plānotās aktivitātes

Tehniskā nodrošinājuma
uzlabošana

Rezultatīvie rādītāji

Uzlabots tehniskais nodrošinājums –
pieejams transports un citas tehniskās
palīdzības un uzturēšanas iekārtas

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

DzV-12-1

Kopā Strenču novadā

Ū2

Ūdenssaimniecības 2.
kārta

Ūdens un kanalizācijas
sistēmas ierīkošanas
turpinājums

Ū4

Ū5

Realizēta ūdenssaimniecības projekta
2.kārta – ierīkotas jaunas un uzlabotas
/ paplašinātas esošās ūdens un
kanalizācijas sistēmas

Ūdensvads 2.3 km,
kanalizācijas vads 2.3 km ,
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, ūdens urbuma
remonts

Jaunklidža ciemā realizēta
ūdenssaimniecības sistēmas
rekonstrukcija

Sedas
ūdenssaimniecības
rekonstrukcija

Kopā Plāņu pagastā
Veco ūdens un kanalizācijas
tīklu nomaiņa, jaunu
hidrantu un kanalizācijas
sūknētavu izbūve, jaunas
artēziskās akas izbūve,
dzeramā ūdens
sagatavošanas sistēmas
izbūve
Kopā Sedā

Veikta Sedas ūdenssaimniecības
sistēmas rekonstrukcija, renovēti
vecie ūdens apgādes un kanalizācijas
tīkli, nomainīti vecie hidranti. Izbūvēta
jauna sūkņu stacija un veikta jaunu
artēzisko aku iekārtošana. Izveidota
jauna dzeramā ūdens sagatavošanas
sistēma.

Centralizēto ūdens un
kanalizācijas tīklu izbūve

100000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
gads

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Jērcēnu
pagasts

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Plāņu
pagasts

Īstenošanas
vieta

Strenču
novads
kopumā

DzV-12-1

50000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

50000

Ūdenssaimniecības
rekonstrukciju Plāņu
pagasta Jaunklidža
ciemā

Centralizēto ūdens un
kanalizācijas tīklu
izbūve visā pilsētā

Finansējuma
avots

100000

Kopā Jērcēnu pagastā

Ū3

Izmaksas,
LVL

DzV-12-1
DzV-12-2

200000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

200000

DzV-12-1
DzV-12-2

672250

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20132014

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Seda

672250

Strenčos izbūvēti jauni ūdens apgādes
un kanalizācijas tīkli.

DzV-12-1
DzV-12-2

350000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Strenči
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Projekta
kods

Ū6

Projekts

Kanalizācijas un ūdens
apgādes tīklu
rekonstrukcija
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
LVL
avots
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
Tīklu rekonstrukcija, kas
budžets, ERAF,
izbūvēti Strenčos
Gaujas, Valkas un daļēji Rīgas ielā
DzV-12-1
ESF, Est-Lat, Estpagājušajā gadsimtā
rekonstruētas centralizētā ūdens
350000
DzV-12-2
Lat-Rus
(Gaujas, daļēji Rīgas un
apgādes un kanalizācijas sistēmas.
programma,
Valkas ielās)
Norvēģijas FI
Kopā Strenčos
700000

Pavisam kopā

Īstenošanas
gads

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Īstenošanas
vieta

Strenči

1722250
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5.9.

Siltumapgāde

Projekta
kods

Projekts

Si1

Energoefektivitātes
uzlabošana pašvaldības
iestāžu un to
struktūrvienību ēkās

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

Logu maiņa, siltināšana,
apkures sistēmas remonts,
maiņa

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

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

DzV-11
DzV-16-1

Kopā Strenču novadā

Si2

Centralizētās apkures
sistēmas izveide
Jērcēnu ciema centram

Centralizētās apkures sistēmas
izveide Jērcēnu ciema centram,
pieslēdzot pašvaldības
īpašumus (pārvaldes ēku, klēti)
un daudzdzīvokļu mājas

Si3

Centralizētās apkures
sistēmas rekonstrukcija
Plāņu ciema centram

Jērcēnu ciemā izveidota
centralizēta apkures sistēma

DzV-11
DzV-15-1

Si5

Apkures sistēmas
sakārtošana Sedā

Energoefektivitātes
uzlabošana Sedas
kultūras namā

Apkures sistēmas pielāgošana
kūdras apkurei

Energoefektivitātes uzlabošana
Sedas kultūras namā

Kopā Sedā

200 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, KF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

20132015

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Jērcēnu
pagasts

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Plāņu
pagasts

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

20142020

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Īstenošanas
vieta

Strenču
novads
kopumā

30 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, KF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

30 000

Plāņu ciema centrā izveidota
centralizēta apkures sistēma

DzV-11
DzV-15-1

Kopā Plāņu pagastā

Si4

Finansējuma
avots

200 000

Kopā Jērcēnu pagastā
Centralizētās apkures sistēmas
izveide Plāņu ciema centram,
pieslēdzot Plāņu pamatskolu,
Tautas namu, māju Skolas ielā 5
, Plāņu pagasta pārvaldi

Izmaksas,
LVL

30 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, KF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

30 000
Sedā sakārtota un uzlabota
centralizētās apkures sistēma –
veikti pielāgošanas pasākumi un
kā kurināmais tiek izmantota
kūdra

Sedas kultūras namā veikti
energoefektivitātes celšanas
pasākumi

DzV-11
DzV-16-2

DzV-11
DzV-16-1

100 000

15 000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, KF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, KF, Est-Lat,
Est-Lat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

Seda

Seda

115 000

132

Projekta
kods

Si6

Si7

Projekts

Centralizētās
siltumapgādes tīklu
paplašināšana pilsētā

Katlu mājas darbības
efektivitātes
paaugstināšana
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Finansējuma
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
LVL
avots
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Centralizētās siltumapgādes
Pašvaldības
tīklu paplašināšana pilsētā,
Strenčos realizēta centralizētās
budžets, ERAF,
ļaujot pieslēgt iespējami vairāk
siltumapgādes tīklu
DzV-15-1
ESF, KF, Est-Lat,
(arī privāto īpašumu)
100 000
paplašināšana – pieslēgti jauni
DzV-11
Est-Lat-Rus
centralizētajai siltumapgādei,
privātie klienti.
programma,
nodrošinot katlu mājas
Norvēģijas FI
optimālu noslodzi.
Strenču katlumājā veikta
Šķeldas glabātuves izbūve pie
Pašvaldības
darbības efektivitātes
pilsētas katlumājas, katlumājas
budžets, ERAF,
paaugstināšana – labiekārtota un
teritorijas iežogošana,
ESF, KF, Est-Lat,
nožogota teritorija, tiek realizēta
DzV-11-3
25 000
apsardzes nodrošināšana,
Est-Lat-Rus
objekta diennakts apsardze.
tehnikas remonta un
programma,
Izbūvēts jauns remonttehnikas
novietošanas angāra izbūve
Norvēģijas FI
angārs un novietne.
Kopā Strenčos
125 000
Pavisam kopā

Īstenošanas
periods

20142020

20142020

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Strenči

Strenču novada
pašvaldība,
privātie investori
un uzņēmēji

Strenči

500 000
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5.10. Ceļi un apgaismojums
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

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.

C2

C3

C4

Veloceliņa izbūve

Mazās aviācijas
infrastruktūras
attīstība

Rezultatīvie rādītāji

Jērcēni-Strenči-Seda

Posmā Jērcēni – Strenči – Seda
izbūvēts jauns veloceliņš.

Infrastruktūras izveide, kas
ļauj pārvietoties ar mazo
aviāciju

Izbūvēts privātai aviācijai piemērots
skrejceļš un labiekārtota teritorija,
nodrošināts tehniskais nodrošinājums
un nepieciešamie organizācijas
pasākumi. Strenču novadā no REiropas valstīm ar savām lidmašīnām
sāk ierasties tūristi.

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu

DzV-9-1

DzV-9-1
DzV-9-3

DzV-9-3

-

Kopā Strenču novadā

Izmaksas,
LVL

Finansējuma avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

50000

Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenču
novads
kopumā

450000

Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenču
novads
kopumā

704000

Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenču
novads
kopumā

1000000

Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenču
novads
kopumā

2013

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Jērcēnu
pagasts

2013

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Jērcēnu
pagasts

2204000

C5

Ielu apgaismojuma
izbūve Jērcēnu ciema
teritorijā

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

Jērcēnu ciemā uzstādīts ielu
apgaismojums.

DzV-9-1

15000

C6

Gājēju celiņa izbūve
Jērcēnu ciemā gar
ceļu Daksti-Rami

Gājēju celiņa izbūve
aptuveni 300 m garumā

300m garumā uzbūvēts gājēju celiņš.
Augusi gājēju drošība.

DzV-9-1

3000

Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
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Projekta
kods

Projekts

C7

Pašvaldības ceļa
Rami - Daksti
remonts posmā
Liepugatves - Ēveles
pagasta robeža

C8

Celtnieku ielas
rekonstrukcija Sedā

C9

Parka ielas
rekonstrukcija Sedā

C10

Celtnieku ielas
rekonstrukcija Sedā

C11

Gājēju celiņu izbūve
Uzvaras ielā Sedā

C12

Gājēju celiņu izbūve
Zaļā ielā Sedā

C13

Gājēju celiņa izbūve
Brīvības ielā Sedā
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
Pašvaldības ceļa Rami budžets, ERAF, ESF,
Daksti remonts posmā
Posmā Liepugatves – Ēveles veikts
DzV-9-1
600000
KF, Est-Lat, Est-LatLiepugatves - Ēveles
pašvaldības ceļa remonts.
Rus programma,
pagasta robeža
Norvēģijas FI
Kopā Jērcēnu pagastā
618000
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Ceļa seguma
Rekonstruēts ceļa segums
DzV-9-1
8000
KF, Est-Lat, Est-Latrekonstrukcija
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Ceļa seguma
Rekonstruēts ceļa segums
DzV-9-1
20000
KF, Est-Lat, Est-Latrekonstrukcija
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Ceļa seguma
Rekonstruēts ceļa segums
DzV-9-1
8000
KF, Est-Lat, Est-Latrekonstrukcija
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Trotuāru rekonstrukcija
Rekonstruēts trotuārs
DzV-9-1
25000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Trotuāru rekonstrukcija
Rekonstruēts trotuārs
DzV-9-1
8000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Trotuāru rekonstrukcija
Rekonstruēts trotuārs
DzV-9-1
6000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Kopā Sedā
75000

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Jērcēnu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Seda
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Projekta
kods

Projekts

C14

Ielu apgaismojuma
izbūve Plāņu ciema
teritorijā

C15

Ceļa Plāņi – Čarnas
rekonstrukcija

C16

Ceļa - GaterisBērzlapas
rekonstrukcija

C17

Ielu asfaltēšana

C18

Strenču apvedceļa
izbūve

C19

Satiksmes drošības
uzlabošana Trikātas
ielā Strenčos

C20

Ielu apgaismojuma
izbūve Stacijas un
Trikātas ielas
krustojumā

C21

Ielu apgaismojuma
ierīkošana Gaidu,
Miera un Sedas ielas
teritorijā
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
Ielu apgaismojuma izbūve
budžets, ERAF, ESF,
Plāņu ciemā uzstādīts ielu
Plāņu pagasta Plāņu ciema
DzV-9-1
15000
KF, Est-Lat, Est-Latapgaismojums
teritorijā
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Posmā Plāņi – Čarnas veikta ceļa
Seguma nomaiņa
DzV-9-1
16000
KF, Est-Lat, Est-Latseguma rekonstrukcija
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Nomainīts ceļa segums, rekonstruēts
Seguma nomaiņa
DzV-9-1
50000
KF, Est-Lat, Est-Latceļa posms.
Rus programma,
Norvēģijas FI
Kopā Plāņu pagastā
81000
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Asfalta seguma uzklāšana
Uzklāts asfalta segums
DzV-9-1
50000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Ap Strenčiem realizēts vērienīgs
Pašvaldības
satiksmes infrastruktūras objekts –
budžets, ERAF, ESF,
Apvedceļa izveide
izbūvēts apvedceļš, labiekārtota
DzV-9-5
2500000
KF, Est-Lat, Est-Latteritorija, veikti satiksmes
Rus programma,
organizācijas pasākumi.
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Satiksmes drošības
budžets, ERAF, ESF,
Veikta satiksmes drošības uzlabošana,
uzlabošana Trikātas ielā
DzV-9-1
80000
KF, Est-Lat, Est-Latkrities CSN skaits
Strenčos
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
100000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
300000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

2013

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Plāņu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Plāņu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Plāņu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči
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Projekta
kods

Projekts

C22

Pāri sliedēm gājēju
ceļa izbūve no
Stacijas ielas posmā
uz Gaidu ielu

C23

Satiksmes drošības
uzlabošana Pulkveža
Brieža ielā Strenčos

C24

Apgaismojuma
izbūve Pļavas ielā
Strenčos

C25

Pļavas ielas
rekonstrukcija
Strenčos

C26

Ugunsdzēsēju ielas
rekonstrukcija
Strenčos

C27

Apgaismojuma
izbūve Sedas ielā
Strenčos

C28

Apgaismojuma
izbūve Dārza ielā
Strenčos

C29

Apgaismojuma
rekonstrukcija
Slimnīcas ielā
Strenčos
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Gājēju ceļa izbūve pāri
Izbūvēts gājēju ceļš
DzV-9-1
200000
KF, Est-Lat, Est-Latsliedēm
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Seguma rekonstrukcija,
Izbūvēts jauns trotuārs, veikta
budžets, ERAF, ESF,
trotuāra izbūve,
seguma rekonstrukcija, kur
DzV-9-1
61000
KF, Est-Lat, Est-Latapgaismojuma ierīkošana
nepieciešams
Rus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
3000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Grants seguma
Atjaunots grants ceļa segums, veikta
budžets, ERAF, ESF,
atjaunošana, 3 caurteku
trīs caurteku rekonstrukcija, ierīkots
DzV-9-1
19000
KF, Est-Lat, Est-Latremonts, ielas
ielas apgaismojums.
Rus programma,
apgaismojuma ierīkošana
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Seguma rekonstrukcija
Rekonstruēts segums
DzV-9-1
45000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
2000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
8000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
10000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči
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Projekta
kods

Projekts

C30

Gaidu ielas
rekonstrukcija
Strenčos

C31

Apgaismojuma
izbūve Raiņa ielā
Strenčos

C32

Apgaismojuma
izbūve Peldu ielā
Strenčos

C33

Apgaismojuma
izbūve Attekas ielā
Strenčos

C34

Apgaismojuma
izbūve Ziedugravas
ielā Strenčos

C35

Apgaismojuma
izbūve Upes ielā
Strenčos

C36

Apgaismojuma
izbūve Ozola ielā
Strenčos

C37

Apgaismojuma
izbūve Miera ielā
Strenčos

Strenču novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Stratēģiskā daļa un rīcību plāns
Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Seguma rekonstrukcija
Rekonstruēts ceļa segums
DzV-9-1
207000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
4000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
3000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
2000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
10000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
5000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
6000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
17000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči
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Projekta
kods

Projekts

C38

Apgaismojuma
izbūve Gravas ielā
Strenčos

C39

Apgaismojuma
rekonstrukcija
Slimnīcas ielā
Strenčos

C40

Apgaismojuma
izbūve Beverīnas ielā
Strenčos

C41

Apgaismojuma
izbūve Bebru ielā
Strenčos

C42

Apgaismojuma
izbūve Smilšu ielā
Strenčos

C43

Apgaismojuma
izbūve Gaujas ielā
Strenčos

C44

Apgaismojuma
izbūve Baznīcas ielā
Strenčos

C45

Apgaismojuma
izbūve Stacijas ielā
Strenčos
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
4000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
10000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
10000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
3000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
5000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
14000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
7000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
8000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči
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Projekta
kods

Projekts

C46

Apgaismojuma
izbūve Avotu ielā
Strenčos

C47

Apgaismojuma
izbūve Parka ielā
Strenčos

C48

Ugunsdzēsēju ielas
savienojums ar Gaidu
ielu
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Projekta
pamatojums –
Izmaksas,
Plānotās aktivitātes
Rezultatīvie rādītāji
saistība ar
Finansējuma avots
LVL
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
7000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Apgaismojuma ierīkošana
Uzstādīts ielas apgaismojums.
DzV-9-1
10000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF, ESF,
Gājēju pārejas izbūve
Izveidota gājēju pāreja
DzV-9-1
50000
KF, Est-Lat, Est-LatRus programma,
Norvēģijas FI
Kopā Strenčos
3760000
Pavisam kopā

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

20142020

Strenču novada
dome, Latvijas
Valsts ceļi, SM

Strenči

6738000
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5.11. Labiekārtojums
Projekta
kods

Projekts

Plānotās aktivitātes

Rezultatīvie rādītāji

L1

Gaujas krastu
labiekārtošana
atpūtas un tūrisma
vajadzībām

Atpūtas vietas, laivu
piestātnes, automašīnu
stāvvietas, vietas laivu
ielaišanai ūdenī

Veikta noteiktu Gaujas posmu krastu
labiekārtošana – uzstādītas laivu
piestātnes, pandusi, laipas, steķi, piknika
vietas, tualetes, informācijas stendi,
atkritumu urnas, veikta dabiskā ieseguma
uzlabošana, krastu stiprināšana.

L2

Dažādu publiski
pieejamo objektu
piekļuves
nodrošināšana
cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

Dažādu publiski
pieejamo objektu
piekļuves
nodrošināšana cilvēkiem
ar kustību
traucējumiem,
universālā dizaina
principu ieviešana
Kopā Strenču novadā

L3

Parka renovācija

Dažādu parka objektu
izveide, akas
atjaunošana, dārza
kamīns, ugunskura vieta
un tml.

L4

Dabas takas un
riteņbraucēju
maršruta
pilnveidošana,
atjaunošana, izbūve

Dabas takas un
riteņbraucēju maršruta
pilnveidošana,
atjaunošana, izbūve

Novada sabiedriskas nozīmes publiskos
objektos veikta to pieejamības
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Uzstādītas universālā dizaina
uzbrauktuves, pieejas, pacēlāji, āra lifti,
gaismas un skaņas signālu vadītas
norādes.

Projekta
pamatojums –
saistība ar
konkrētu rīcības
plāna pasākumu
DzV-14-1
DzV-14-2
VN-5-2

DzV-14-2
DzV-14-3

L5

Atpūtas vietas izveide,
teritorijas
labiekārtošana,
piedāvājuma
izveidošana, pārvaldība

Finansējuma
avots

Īstenošanas
periods

Sadarbības
partneri, ja
nepieciešams

Īstenošanas
vieta

80000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20132020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenču
novads
kopumā

50000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenču
novads
kopumā

30 000.00

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Jērcēnu
pagasts

50000

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Jērcēnu
pagasts

Pašvaldības
budžets, ERAF,
ESF, Est-Lat, EstLat-Rus
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Plāņu
pagasts

130000
Atjaunots parks, labiekārtota tā teritorija,
uzstādītas informācijas un norādes zīmes,
izveidots parka TIC, velosipēdu novietnes,
jaunas piknika un ugunskura vietas.
Izbūvēts āra kamīns, telšu vietas un
atjaunota parka aka, kas kalpo kā objekta
vietzīme.
Izveidots jauns tūrisma infrastruktūras
tīklojuma un piedāvājuma objekts – dabas
taka. Pilnveidoti un izbūvēti jauni
riteņbraucēju maršruti.

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

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

Kopā Jērcēnu pagastā
Atpūtas vietas un
pludmales izveide pie
Vijas upes Plāņu
ciemā

Izmaksas,
LVL

80000

Plāņu ciemā pie Vijas upes izveidota jauna
atpūtas vieta

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

20000
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L6

Bērnu rotaļu laukuma
renovācija

L7

Saieta nama
(Jaunklidzī) apkārtnes
labiekārtošana,
atbilstoši projektam

L8

Apzaļumošanas plāna
izstrāde Plāņu un
Jaunklidža ciematiem
un apzaļumošana

L9

Publiskās ārtelpas
labiekārtošana

L9

Apzaļumošana

L10

Parka labiekārtošana
(atbilstoši projektam)
pilsētas centrā, dabas
takas pilnveidošana,
labiekārtošana
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Pašvaldības
Laukumu apzaļumošana,
Renovēts bērnu rotaļu laukums –
budžets, ERAF,
rotaļu namiņi, šūpoles,
DzV-14-2
apzaļumota un labiekārtota teritorija,
ESF, Est-Lat, Estslidkalniņi, smilšu
DzV-14-3
5000
uzstādīti jauni rotaļu elementi un
Lat-Rus
kastes, soliņi, atkritumu
VN-5-2
instalācijas.
programma,
tvertnes u.c.
Norvēģijas FI
Pašvaldības
budžets, ERAF,
Apkārtējās teritorijas
DzV-14-2
Jaunklidzī veikta Saieta nama teritorijas
ESF, Est-Lat, Estlabiekārtošana,
DzV-14-3
20000
labiekārtošana
Lat-Rus
apzaļumošana
VN-5-2
programma,
Norvēģijas FI
Pašvaldības
Izstrādāta jauna Plāņu un Jaunklidža
budžets, ERAF,
DzV-14-2
Apzaļumošanas plāna
ciemu apzaļumošanas pasākumu
ESF, Est-Lat, EstDzV-14-3
20000
izstrāde, realizācija
koncepcija, definētas prioritātes, veikta
Lat-Rus
VN-5-2
vietas izpēte un dizaina izstrāde
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Plāņu pagastā
65000
Sedā realizēta apjomīga publiskās ārtelpas
labiekārtošana – cēlusies tās estētiskā un
Pludmales
funkcionālā kvalitāte. Cilvēki arvien vairāk
Pašvaldības
labiekārtošana, parka
laika pavada publiskās ārtelpas
budžets, ERAF,
DzV-14-2
izveide pilsētas centrā,
enkurobjektos – aug sociālā komunikācija
ESF, Est-Lat, EstDzV-14-3
50 000
bērnu rotaļu laukuma,
un vietas piederības izjūta. Labiekārtota
Lat-Rus
VN-5-2
sporta laukuma un
pludmale un pilsētas centrā izveidots
programma,
slidotavas atjaunošana.
jauns, labiekārtots parks. Atjaunota
Norvēģijas FI
publiskā slidotava, bērnu un sporta
laukumi.
Pašvaldības
Realizēti plaši Sedas apzaļumošanas
budžets, ERAF,
DzV-14-2
pasākumi, uzstādītas jaunas puķu un
ESF, Est-Lat, EstApzaļumošana
DzV-14-3
50000
ziedu kastes, iestādīti košumkrūmi un
Lat-Rus
VN-5-2
atjaunoti dabiskie zālāji.
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Sedā
100000
Pašvaldības
Parka labiekārtošana,
Strenčos atbilstoši projektam veikta parka
budžets, ERAF,
DzV-14-2
plūsmu organizācija,
labiekārtošana. Realizēta dabas takas
ESF, Est-Lat, EstDzV-14-3
50 000
pārvaldība, piedāvājuma
renovācija un tās tūrisma piedāvājuma
Lat-Rus
VN-5-2
pilnveidošana
papildināšana.
programma,
Norvēģijas FI

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Plāņu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Plāņu
pagasts

20132014

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Plāņu
pagasts

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Seda

20132017

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Seda

20142020

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenči
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Pludmales
labiekārtošana
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Pašvaldības
budžets, ERAF,
Veikta pludmales labiekārtošana, to
DzV-14-2
Veikta pludmales
ESF, Est-Lat, Estregulāri apmeklē iedzīvotāji un pilsētas
DzV-14-3
20000
labiekārtošana
Lat-Rus
viesi.
VN-5-2
programma,
Norvēģijas FI
Kopā Strenčos
70000
Pavisam kopā

20132014

Strenču novada
dome, privātie
uzņēmēji un
investori

Strenči

445000
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5.12. Projektu pēctecība
Investīciju plānā iekļautie projekti ir turpinājums iepriekšējo gadu attīstības aktivitātēm. Tabulā norādīta realizēto projektu
saikne ar attiecīgajiem rīcības plāna uzdevumiem un investīciju plānā iekļautajiem projektiem.
FONDS/ projekta nosaukums

Mērķis

Īstenošanas
periods

Saikne ar
rīcības plāna
pasākumiem

Saikne ar
investīciju
plānā
iekļautajim
projektiem

ERAF
Kvalitatīvai dabas zinātņu
apguvei atbilstošas materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana
Strenču novada vidusskolā

Uzlabot vispārējās izglītības sniegto prasmju
līmeni matemātikā un dabas zinātnēs Strenču
novada vidusskolā

05.2009.30.04.2011.

DzV-1-2

I15

ESF
Speciālistu piesaiste Strenču
novada pašvaldībā

Paaugstināt pašvaldības administratīvo
kapacitāti, piesaistot efektīvas publiskās
pārvaldības vajadzībām atbilstošus speciālistus
– ekonomistu un projektu koordinatoru

15.11.2010.30.09.2012.

DzV-8-4
DzV-8-5
VN-1-1

U1

Pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu
vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
procesu

12.2010.06.2012.

DzV-8-4
DzV-8-5
VN-1-1

U1

DzV-1-2
DzV-11-2
DzV-8-5
DzV-15-1
DzV-16-1
DzV-16-3

I22
K14
M5
M6
M7
M10
M12
Si1
Si5

ESF
Attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana
Strenču novadā

Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma
Ilgtspējīgu un zemas enerģijas
ēku un būvju izmantošanas
veicināšana Latvijā un Igaunijā)
(„Active through Passive!”)

ELFLA
Strenču kultūras nama
rekonstrukcija, I, II kārta

ELFLA
“Tilta pār Lielupi rekonstrukcija
uz autoceļa “Ķeiži- šoseja
Valmiera- Strenči”(posmā ĶeižiPuriņi) 3,489 kilometrā”
ELFLA
„Saieta nama būvniecība Plāņu
pagasta Jaunklidža ciemā”

ERAF Energoefektivitātes
paaugstināšana Strenču novada
pašvaldības ēkās

Zemas enerģijas ēku un būvju izmantošanas
veicināšana Latvijā

Kultūras nama tehniskā stāvokļa uzlabošana, lai
nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo
pasākumu pieejamību Strenču novada
iedzīvotājiem

02.2010.07.2011

I kārta:
03.2009. 12.2010.
II kārta:
04.2010. –
12.2010.

DzV-3-1
DzV-3-4

Tilta pār Lielupi Jērcēnu pagastā rekonstrukcija

Realizēts līdz
2009. gada
1.
novembrim

Dz-9-1

Saieta nama (bibliotēka, lasītava) būvniecība

Realizēts līdz
2010.gada
30.jūnijam

DzV-3-1
DzV-7-2

Energoefektivitāte paaugstināta 2 ēkām Valkas
iela 16 un Rīgas iela 7, Strenči

16.11.2009.01.12.2010.

DzV-1-2
DzV-11-2
DzV-8-5
DzV-15-1
DzV-16-1

K-1
K-10

C5
C6
C7
K1
K10
K14
K15
I22
K14
M5
M6
M7
M10
M12
Si1
Si5
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FONDS/ projekta nosaukums

ESF
Strenču novada izglītības
iestāžu informatizācija

ERAF
„Tranzītielas posma Valkas ielā
(no krustojuma ar Slimnīcas
ielu līdz pilsētas robežai)
rekonstrukcija”
ERAF „Ūdenssaimniecības
attīstība – rekonstrukcija Sedas
pilsētā”
ERAF „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Jērcēnu pagasta Jērcēnu
ciemā”
ERAF
Ūdenssaimniecības attīstība
Strenču novada Plāņu pagasta
Plāņu ciemā
ERAF
Ūdenssaimniecības attīstība
Strenču pilsētā 3. etaps

ELFLA
Sedas kultūras nama
rekonstrukcija I kārta

ERAF
Satiksmes drošības uzlabošana
Pulkveža Zemitāna ielā Strenču
pilsētā

Mērķis

Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle un
Plāņu filiāle iegūs katra 5 stacionāros datorus, 2
portatīvos datorus, kā arī multimediju kabinetu
aprīkojumu. Izmantojot projekta ietvaros
iegādātās informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas, novada skolās būs iespēja uzlabot
mācību procesu
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (
barjeras, nobrauktuves un ceļa segums, ietves),
tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas izbūve

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija, NAI izbūve
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana, NAI izbūve

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana, NAI izbūve

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Ēkas fasādes apdares darbi, jumta seguma
remontdarbi, nostiprināti pamati, izbūvēta
elektroinstalācija, sakārtota ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma, sakārtota apkures
sistēma, logu rāmju remonts un stiklojuma
atjaunošana, daļai iekštelpu veikti iekšējie
apdares darbi un atjaunots grīdas segums
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi, tai
skaitā lietus ūdens kanalizācijas izbūve

Īstenošanas
periods

01.2010. 06.2012.

Saikne ar
rīcības plāna
pasākumiem

DzV-1-1
DzV-1-2

Saikne ar
investīciju
plānā
iekļautajim
projektiem
I6
I10
I13

C17
C19
C23
C25
C26

01.11.2010.30.09.2014.

Dz-9-1

12.07.2010 12.07.2012

DzV-12-1
DzV-12-2

Ū4

07.2010. –
07.2012.

DzV-12-1
DzV-12-2

Ū2

16.11.2010.15.06.2012.

DzV-12-1
DzV-12-2

Ū3

07.2011. 12.2012.

DzV-12-1
DzV-12-2

Ū3

05.2011.06.2012.

DzV-3-1
DzV-3-4

Si5
K17

DzV-9-1

C17
C19
C23
C25
C26

01.2011.12.2012
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