RĪCĪBAS PLĀNS
INVESTĪCIJU PLĀNS

PĻAVIŅU NOVADA PAŠVALDĪBA SADARBĪBĀ AR SIA JB CONSULTING, 2019
[COMPANY NAME] [Company address]

Lai sasniegtu Pļaviņu novada attīstības programmas stratēģiskās daļa 2019. – 2025.gadam izvirzītos mērķus un prioritātes, Pļaviņu novada attīstības
programmas ietvaros ir izstrādāta Rīcības plans 2019. -2025.gadam (7 gadu periodam) un Investīciju plans 2019. – 2021.gadam (3 gadu periodam)
Investīciju plānā atspoguļotas plānotās investīcijas novada pašvaldības attīstības veicināšanai - gan no pašvaldības budžeta, gan no Eiropas
Savienības fondiem, gan no citiem finanšu avotiem. Rīcības plānā atspoguļotas gan investīcijas, gad veicamie uzdevumi un tas ir izstrādāts 7 gadu
termiņam. Izstrādājot rīcības plānu un investīciju plānu, tika paredzēta konkrētu projektu izstrāde un aktivtāšu veikšana, kā arī un to sasaiste ar
izpildītājiem un finanšu resursiem. Rīcību plāns un investīciju plāns tiek ņemts par pamatu kārtējā gada budžeta plānošanā.

Projektu un aktivitāšu, kam paredzēta ES un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste, realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība
iegūs plānoto finansējumu.

Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauto informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm var pārskatīt, veicot ikgadējo rīcības
plāna aktualizāciju. Plānu aktualizāciju, nemainot pārējās attīstības programmas daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu
statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm un mērķiem, kā arī
rīcības virzieniem.
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Rīcības plāns
Rīcības
virziens

Uzdevumi

RV 1.1.
Uzņēmējdarbī
bas
infrastruktūras
un
pakalpojumu
attīstība

U 1.1.1.Uzlabot
uzņēmējdarbība
s atbalsta
sistēmu
infrastruktūru

U.1.1.2.Veicināt
pašvaldības un
uzņēmēju
komunikāciju un
sadarbību

Pasākumi

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Izpildes
Finansējums Finansēšanas
termiņš/
(EUR)
avoti
periods
M1. Uzņēmējdarbībai, tūrismam un lauksaimniecībai pievilcīgas vides attīstība
1.1.1.1.
Reklāmstendu un
interaktīvo
ekrānu
izvietošana uz
pašvaldības
zemēm un ēkām
1.1.2.1.
Informācijas
apmaiņas
organizēšana
starp domes
vadību un
uzņēmējiem
1.1.2.2. Uzņēmēju
konsultēšana par
projektu
aktivitātēm
1.1.2.3.
Informācijas
publicēšana par
pašvaldības
plānotajiem
iepirkumiem
budžeta gada
ietvaros

Reklāmstendi - dzelzceļa
stacijas stāvlaukumā.
Interaktīvie ekrāni pie
kultūras centra.

Atbildīgie
izpildītāji

2025

25 000

ES fondi,
Pašvaldība

TIC, Attīstības
nodaļa

Uzņēmeju tikšanās 1x divos
mēnešos, kafija pie
priekšsēdētāja

katru gadu

0

Pašvaldība

Uzņēmējdarbības
attīstības
specialists

Konsultācijas un atbalsts
uzņēmējiem, sagatavoti un
realizēti uzņēmējdarbības
attīstības projekti
Mājas lapā publicēti
pašvaldības plānotie
iepirkumi pēc pašvaldības
budžeta apstiprināšanas

katru gadu

0

Pašvaldība

katru gadu

0

Pašvaldība

Uzņēmējdarbības
attīstības
speciālists,
Attīstības nodaļa
Iepirkumu
speciālists,
sabiedrisko
attiecību
specialists
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U.1.1.3.Veicināt
novada
uzņēmēju
mārketingu un
pieredzes
apmaiņu

1.1.3. 1.
Uzņēmēju
iesaiste
pašvaldības
sadraudzības
vizīšu delegāciju
sastāvā.
1.1.3.2. Uzņēmēju
iesaiste pieredzes
apmaiņas
aktivitātēs starp
novadu
pašvaldībām
1.1.3.3.Uzņēmējd
arbības atbalsta
nodrošināšana un
sadarbības
veidošana
1.1.3.4.
Informācijas par
uzņēmējdarbību
novadā
pieejamības
nodrošināšana
1.1.3.5. Novada
uzņēmēju un
darba ņēmēju
tikšanās vieta virtuālā vakanču
platforma
1.1.3.6. Ražots
Pļaviņās produktu jeb

Uzņēmēju dalība delegāciju
vizītēs sadraudzības pilsētās

katru gadu

0

Pašvaldība,
privāts

Attīstības nodaļa

Uzņēmēju dalība delegāciju
vizītēs citās pašvaldībās

katru gadu

0

Pašvaldība,
privāts

Uzņēmējdarbības
attīstības
speciālists,
Attīstības nodaļa

Dalība Aizkraukles UAC
dienā;
Konsultantu semināri;
Uzņēmēju diena Pļaviņās u.c.
pasākumi
Uzņēmēju katalogs mājas
lapā, regulāra informācijas
ievietošana uzņēmējdarbības
vajadzībām mājas lapā

katru gadu

500

Pašvaldība

Uzņēmējdarbības
attīstības
speciālists,
Attīstības nodaļa

katru gadu

0

Pašvaldība

Smazināts bezdarba % un
bezdarbnieku skaits, utt

katru gadu

500

Pašvaldība

Uzņēmējdarbības
attīstības
speciālists,
sabiedrisko
attiecību
specialists
Uzņēmējdarbības
specialists

2025

1500

Pašvaldība

Prezentāciju grozs ar
vietējiem ražojumiem
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dāvanu groza
attīstība

U 1.1.4. Veicināt
jauniešu iesaisti
uzņēmējdarbībā

RV 1.2.
Tūrisma
infrastruktūras
un
pakalpojumu
attīstība

U 1.2.1. Uzlabot
tūrisma
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

attiecību
specialists

1.1.4.1. Sadarbība
prakšu vietu
veidošanai
novada
uzņēmumos un
citās institūcijās
1.1.4.2. Jauniešu
iesaiste dažādos
ar
uzņēmējdarbību
saistītos
pasākumos

Noslēgti prakses līgumi

2025

200

Pašvaldība,
privāts

Uzņēmējdarbības
attīstības
specialists

Jaunieši piedalījušies
pasākumos ar uzņēmējiem

2025

500

Pašvaldība

1.2.1.1. Atbalsts
jaunu tūrisma
uzņēmumu
veidošanai un
esošo attīstībai
1.2.1.2. Novada
"leģendas"
veidošana
tūrsima attīstībai

Noorganizēts informatīvs
izglītojošs pasākums tūrisma
jomā

2020 (1x
gadā pirms
tūrisma
sezonas
sākuma)
2020

500

Pašvaldība

JIC vadītājs/
karjeras
konsultans/
uzņēmējdarbības
attīstības
speciālists/uzņēm
ēji
TIC

5000

Pašvaldība

TIC

2019 -2025

1500

Pašvaldība,
privāts

TIC, Uzņēmēji

2019 -2021

3000

Pašvaldība

TIC, Attīstības
nodaļa

1.2.1.3. Tūrisma
klāstera
veidošana
1.2.1.4. Dažādu
tūrisma maršrutu
veidošana

Izveidota un mārketēta
novada leģenda tūristu
piesaistei (Pļaviņu novada
tūrisma mājas lapā un
sociālajos tīklos, bukletos)
Izveidoti divi tūrisma klasteri

Izveioti maršruti vairākas
grupās: velomaršruts,
gardēžu maršruts,
kultūrvēsturiskais maršruts
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1.2.1.5. Standartu
un kvalitātes
sistēmas izstrāde
tūrisma
pakalpojumu
sniegšanā
1.2.1.6. Tūrisma
pasākumu
piedāvājuma
pilnveidošana,
padarot to
pievilcīgu Latvijas
un ārvalstu
tūristiem
1.2.1.7. Sakrālā
mantojuma
pieejamības
nodrošināšana
1.2.1.7. Tūrisma
informācijas
izvietošana
novada teritroijā
1.2.1.8. Aktīvā
tūrisma attīstības
veicināšana
novadā

Izstrādāta kvalitātes sistēma

2020

0

Pašvaldība

TIC

Dažādots un pilnveidots
esošo pasākumu klāsts.
Izstrādāti un piedāvāti jauni,
unikāli pasākumi un
tematiski piedāvājumi.

Visu gadu

0

Pašvaldība

Kultūras centrs,
Sporta
organizators,
NVO

Sadarbībā ar baznīcu
draudzēm maksimāli tiek
nodrošināta baznīcu
pieejamība
Informatīvais stends pie
Atvaru
ielas/Lorelejas klints.

Visu gadu

0

Pašvaldība

TIC, Reliģiskās
organizācijas

2019-2020

1800

Pašvaldība,
“Daugavas
savienība”

TIC, Biedrība
“Daugavas
savienība”

2025

0

Privāts

1.2.1.9.Dabas
tūrisma un
ūdenstūrisma
veicināšana
1.2.1.11.Lauku
tūrisma
piedāvājuma
pilnveidošana

Attīstās dabas tūrisma un
ūdenstūrisma pakalpojums.
Laivu noma, prāmis,
ūdensporta pakalpojumi.
Attīstīts kvalitatīvs lauku un
gastronomiskais tūrisms.
Izveidots Pļaviņu novada

Visu sezonu

1000

Pašvaldība,
Privāts

TIC, Uzņēmēji

2020

3000

Pašvaldība,
Privāts

TIC, Uzņēmēji

Tiek piedāvātas
daudzpusīgas aktīvās
atpūtas iespējas novadā
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U 1.2.2. Attīstīt
tūrisma
infrastruktūru

U 1.2.3. Veidot
mārketinga
startēģiju
tūrisma
attīstībai

1.2.2.1. Ūdens
tūrisma
infrastruktūras
izveide pie
Daugavas
1.2.2.2.
Pasākumu
tūrisma
infrastruktūras
attīstība
1.2.3.1.
Mārketinga
pasākumi novada
tūrisma
piedāvājumu
popularizēšanai
1.2.3.2. Pļaviņu
novada
popularizēšana

1.2.3.3. Pļaviņu
novada tūrisma
komunikāciju
kanālu pilnveide
interneta vidē

zīmols „Ražots Pļaviņu
novadā”.
Izveidota zona ar
daudzveidīgu tūrisma
piedāvājumu - naktsmītnes,
aktīvā atpūta

2020 -2025

3000

Pašvaldība,
Privāts

TIC, Uzņēmēji

Brīvdabas pasākumu vieta
Mailes; Pļaviņas Konferenču
un semināru vieta reģionā

Visu gadu

3000

Pašvaldība,
Privāts

TIC, Uzņēmēji

Novads sadarbojas ar valsts
un kaimiņu pašvaldību par
tūrismu atbildīgajām
iestādēm, kā arī veido
kopīgus tūrisma produktus,
tādejādi piesaistot arī
ārvalstu viesus.
Dalība starptautiskajās
tūrisma izstādēs un
gadatirgos, Uzņēmēju dienās
reģionos, Latvijas tūrisma
tirgos. Izdoti bukleti, kartes,
rīkotas informatīvās dienas
žurnālistiem un
tūrfirmām.
Ir izveidota Pļaviņu novada
tūrisma mājaslapa
visitplavinas.lv, ir interaktīvā
tūrisma
karte. Aktīvi tiek izmantoti
tūrisma portāli un soc.tīkli
novada popularizēšanai.

Visu gadu

3000

Pašvaldība

TIC (ZPR, ZTA,
Vidusdaugava)

Visu gadu

1500

Pašvaldība

TIC,
Uzņēmējdarbības
specialists

2019-2020

2000

Pašvaldība

TIC, Sabiedrisko
attiecību
specialists
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U.1.2.4. Veicināt
lauksaimniecība
s nozaru
attīstību

1.2.3.4. Sadarbība
ar tūrisma
asociācijām,
Latvijas un
starptautiskajām
sadraudzības
pilsētām,tūrisma
asociācijām, u.c.
1.2.4.1.
Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
saglabāšana
lauksaimnieciskaj
ai ražošanai
1.2.4.2. Inovāciju
un ražošanas
modernizācijas
lauksaimniecībā
un
mežsaimniecībā
popularizēšana
1.2.4.3.
Netradicionālās
lauksaimniecības
attīstības
veicināšana

Izstrādāta programma, ko
piedāvāt Latvijas
pašvaldībām, organizācijām.
Pašvaldības prezentācija,
statistikas dati

2019

0

Pašvaldība

TIC sadarbībā ar
Pļaviņu novada
struktūrvienībām

Vietējas nozīmes
lauksaimniecības teritoriju
noteikšana pašvaldības
teritorijas plānojumā

2024

0

Pašvaldība

Attīstības nodaļa
un Īpašumu
nodaļa

Sadarbībā ar nozaru
asociācijām noorganizēti
pieredzes apmaiņas
pasākumi

2025

500

Pašvaldība

Attīstības nodaļa,
Īpašumu nodaļa,
Uzņēmējdarbības
specialists

Sadarbībā ar nozares
speciālistiem, noorganizēti
informatīvi pasākumi
interesentiem par
netradicionālās
lauksaimniecības attīstības
iespējām

2025

500

Pašvaldība

Attīstības nodaļa,
Uzņēmējdarbības
speciālists
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M2. Sakoptas un cilvēkam draudzīgas novada infrastruktūras izveide
RV 2.1. Ceļu
un ielu
infrastruktūras
uzlabošana

2.1.1. Uzlabot
satiksmes
drošību un
organizāciju

2.1.1.1. Tehniskā
projekta izstrāde
veloceliņam
Klintaines pagastā
2.1.1.2. Gājēju –
velo celiņa
ierīkošana
Odzienā
2.1.1.3. Autoceļa
Baloži- Staburags
ceļa malas
apauguma
noņemšana
2.1.1.4. Satiksmes
drošības
uzlabošana
Autoceļa A6
posmā 115.km –
Pleči
2.1.1.5. Ceļa
seguma
atjaunošana P-78
ceļa posmā
Čulkstēni, ceļa
VilkumežsOzolkalns, Vizbuļu
iela –A6,CaunasSildārzi

Izstrādāts tehniskais projekts
veloceliņa izbūvei no Vizbuļu
ielas -Parka iela-Pumpuru
iela kopgarumā 2,35 km un
velosipēdu stāvlaukums
Uzlabota satiksmes drošība
ceļa posmā no autobusu
pieturas līdz dzīvojamām
mājām Nākotnes ielā
Uzlabota ūdens attece no
ceļa, uzlabota ceļa kvalitāte

2020

10000

Ārējais,
Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa

2023

10000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa

2024

21700

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

Veikta ceļmalas celmu
izfrēzēšana, ceļa apauguma
noņemšana, grāvja
izrakšana, ceļa seguma
atjaunošana lietus
izskalotajās vietās
Uzlabota satiksmes drošība

2024

15750

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

2024

143000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks
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2.1.1.6. Caurteku
sakārtošana ceļa
posmos A-6Maldas un A6Silmači
2.1.1.7. Aiviekstes
pagastā esošo
pašvaldības ceļu
un grāvju
sakārtošana
2.1.1.8. Grants
seguma
atjaunošana un
grāvju izrakšana
ceļiem Aiviekstē
2.1.1.9. Caurteku
remonts ceļiem
Aiviekstes
pagastā: KlauģiMežrijas-Vecāres,
Āžu purvs – Ķūģi
2.1.1.10. Ceļa Ķūģi caur Liepām
grāvja izrakšana
2.1.1.11."Drošas
braukšanas
skolas” poligona
izveide
2.1.1.12.
Kriškalnos
Vidziņu, Lazdu un
Saulgožu ielu ceļa
seguma

Uzlabota satiksmes drošība

2024

5000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

Ceļu malas attīrītas no
krūmiem, bedres un
izskalojumi aizbērti ar
šķembu maisījumu, uzlabojot
ceļu kvalitāti
Atjaunots segums ceļu
posmiem: Klauģi-MežrijasVecāres, Gostiņi – Apvedceļš
– Spridzēni, Vesetnieki –
Straumēni
Uzlabota satiksmes drošība

2024

65000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

2024

172650

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

2024

6000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

Uzlabota ceļa kvalitāte

2024

17 000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

Nodrošināti apstākļi drošas
braukšanas apmācībām

2025

Tiks
precizēts

ES fondi,
Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa

Uzlabota ceļa kvalitāte,
izveidots apgaismojums

2025

20000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks
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RV 2.2.
Sabiedrisko
ēku un
mājokļu
infrastruktūras
attīstība

izveidošanas
darbi
2.1.1.13. Īvānu
ciema Medeņu
ielas ceļa seguma
izveidošanas
darbi
2.1.2. Palielināt 2.1.2.1. Ceļu
asfaltbetona
attīstības
seguma
koncepcijas
īpatsvaru ielu un izstrāde
ceļu segumiem
novada
teritorijās
2.2.1. Īstenot
2.2.1.1. Energo
energoefektivitā auditu
tes pasākumus
sagatavošanas
sabiedriskajās
plāna izstrāde
ēkās un
mājokļos
2.2.1.2. Rīteru
kapličas jumta
seguma nomaiņa
2.2.2.Nodrošinā 2.2.2.1.
t pašvaldības
Pašvaldības
īpašuma
īpašumā esošo
apsaimniekošan dzīvokļu
u
apsaimniekošana
s plāna izstrāde
2.2.2.2. Zāles un
kabineta remonts
Vietalvas pagasta
pārvaldē

Uzlabota ceļa kvalitāte,
izveidots apgaismojums

2025

20000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks

Nodrošināta plānveidīga ielu
attīstība

2019

20000

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks,
Attīstības nodaļa.

Pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošajām ēkām
plānveidīgi energo auditu
izgatavošanas kalendārais
grafiks un nepieciešamais
finansējums
Novērsta nekustamā
īpašuma bojāšana

2019-2025

10000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Īpašumu nodaļa

2020

5000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde

Nodrošināta plānveidīga
pašvaldības īpašuma
saglabāšana

2020-2021

0

Pašvaldība

Īpašumu nodaļa

Veikts zāles un kabineta
remonts

2019

15000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde
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RV 2.3.
Komunālo
pakalpojumu
pilnveide

RV 2.4.
Labiekārtotas
vides radīšana

2.3.1. Attīstīt
ūdensapgādes,
kanalizācijas,
siltumapgādes,
elektroapgādes
sistēmu darbību

2.3.2. Attīstīt
teritorijas
labiekārtošanas
un atkritumu
apsaimniekošan
as pakalpojumu
sniegšanu
U.2.4.1.
Labiekārtot
Daugavas krastu

2.2.2.3. Bruģa
ieklāšana un
automašīnu
stāvlaukuma
ierīkošana pie
Vietalvas pagasta
pārvaldes
2.3.1.1.
Noliktavas izbūve
Klintainē granulu
uzglabāšanai,
autotransporta
tehnikas
novietošanai
2.3.1.2.
Elektrosadales
skapja
uzstādīšana
“Kūlīšos” ar
kalibrētiem
drošinātājiem
2.3.3.1. Tehniskā
aprīkojuma
modernizācija
teritorijas
labiekārtošanai

Ierīkots stāvlaukums ar
bruģa segumu

2021

10000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde

Radīti apstākļi granulu
uzglabāšanai, tehnikas
novietošanai

2023

20000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde

Nodrošināta elektrodrošiba,
uzstādīts elektrosadales
skapis

2023

2500

Pašvaldība

Pagasta pārvalde

Iegādāta Tehnika
labiekārtošanas darbiem;
uzlabota pakalpojumu
sniegšanas kvalitāte

2025

15000

Pašvaldība

Labiekārtošanas
nodaļa

2.4.1.1.
Izskalojumu vai
noslīdējumu
monitorings
pavasara palu un

Nodrošināta Daugavas krastu
uzraudzība

2025

10 000

Pašvaldība

Īpašuma nodaļa
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vasaras plūdu
periodos
2.4.1.2.
Apauguma
ierobežošana
tauvas joslā gar
aizsargdambi
2.4.1.3. Dambja
uzbēruma
labiekārtošana

U.2.4.2.
Pilnveidot
infrastruktūru
sabiedriskajā
zonā

2.4.2.1.
Tematiskā
plānojuma
izstrāde
labiekārtošanas
darbiem
2.4.2.2. Kapu
teritoriju
sakārtošana

2.4.2.3. Mežu
zemju
apsaimniekošana

Sakopts Daugavas krasts,
nodrošināta pieejamība līdz
Daugavai

2025

20 000

Pašvaldība

Labiekārtošanas
nodaļa

Labiekārtotas esošās noejas
no dambja uz Daugavas ielu,
nobruģēta taka starp līci un
skeitparku; izveidoti
dekoratīvie stādījumi
Veikta plānveidīga
sabiedriskās zonas
labiekārtošana; izstrādāti
svētku noformējumu
koncepti pagastos un pilsētā

2025

50 000

Pašvaldība

Labiekārtošanas
nodaļa

2020

20 000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa

Veikta bīstamo koku
izzāģēšana, kapu teritoriju
uzbūvēta kapliča Krūmēnu
kapos; piebraucamo ceļu
sakārtošana, dziļurbuma
izveide

2019 - 2025

25000

Pašvaldība

Kapu pārzinis,
Pagastu pārvalde,
Labiekārtošanas
nodaļa

Veikta pašvaldībai īpašumā
esošo mežu zemju
apsaimniekošana,
kokmateriālu izmantošana
vides labiekārtošanai

2020 - 2025

5000

Pašvaldība

Īpašumu nodaļa
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2.4.2.4.
Labiekārtotas
atpūtas vietas
izveide Klintainē

Izveidots rotaļu laukums
bērniem ar mūzikas
instrumentiem brīvā dabā un
izveidots Saules parks

2020

30000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde,
Labiekārtošanas
nodaļa

2.4.2.5. Āra
trenažieru
laukuma izveide
Rīteru sporta
laukumā
2.4.2.6. Stukmaņu
ciemata
meliorācijas
sistēmu
atjaunošanas
projekta izstrāde
2.4.2.7. Aktīvās
atpūtas zonas
izveide Aiviekstes
pagastā

Veicināts veselīgs dzīves
veids iedzīvotājiem

2020

5000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde,
Labiekārtošanas
nodaļa

Izstrādāts plāns, kā
samazināt plūdu draudus un
gruntsūdens daudzumu Jāņa
ielā

2025

20 000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Īpašuma nodaļa

2025

14465

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa

2.4.2.8. Kultūras
centra skvēra
rekonstrukcija

Jumīša ielā veikta dīķa
cementa bloku apžogojuma
demontāža, iztīrīts dīķis,
ierīkoti āra trenažieri
pieaugušajiem, apzaļumots
un labiekārtots laukums,
novietoti soli, atkritumu
urnas, dīķī ierīkota strūklaka.
Nodrošināta kultūras un
sabiedrisku pasākumu norise
ārtelpā pilsētā

2025

10000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa

2.4.2.9. Tradīciju
laukuma
labiekārtošana

Uzklāts bruģis, ierīkots
apgaismojums un izveidoti
jauni stādījumi.

2025

30000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa
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2.4.2.10. Bērnu
rotaļu laukuma
uzlabošana
Daugavas ielā 50,
Pļaviņās

2.4.2.11. Pļaviņu
pilsētas atklātā
peldbaseina
teritorijas
labiekārtošana
2.4.2.12.
Odzienas ielas
trotuāra un
apgaismojuma
ierīkošana no
Odzienas-1.Maija
ielu krustojuma
uz Odzienas ielu
12
2.4.2.13.
Kriškalnu kalna
(Lakstīgalu iela 4)
labiekārtošanas
tehniskā projekta
izstrāde
2.1.2.14.
Kriškalnu kalna
(Lakstīgalu iela 4)
labiekārtošanas
darbi

Papildināts bērnu
rotaļlaukums, kas veicina
veselīgu dzīvesveidu un
rosina bērnus mācīties
rotaļās; Izveidots mini
labirints no dekoratīvajiem
krūmiem
Izvietoti soli, zvilņi, nomainīti
esošie žogi un vārti, izveidots
āra trenežieru laukums

2025

5000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa

2025

10000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa

Izstrādāts risinājums
publiskās teritorijas
labiekārtošanai un tūristu
piesaistei

2025

20000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Priekšsēdētāja
vietnieks,
Pagasta pārvalde

Izstrādāts risinājums
publiskās teritorijas
labiekārtošanai un tūristu
piesaistei

2025

10 000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Pagasta pārvalde

Izveidotas takas, soliņi,
uzcelta lapene, skatu tornis,
utt.

2025

45000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa,
Pagasta pārvalde
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M3. Sociāli aktīvas un mūsdienīgas sabiedrības attīstība
RV 3.1.
Efektīvas
pārvaldes
iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem
radīšana

U 3.1.1. Plānot
novada
teritroijas
attīstību

U 3.1.2.
Nodrošināt
kvalitatīvus
pašvaldības
pakalpojumus
un dialogu ar
sabiedrību

3.1.1.1. Novada
pašvaldības ielu
un ceļu attīstības
koncepcija

Izstrādāts ielu
atjaunošanas/pārbūves plāns
turpmākajiem 5 gadiem

2019

0

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

3.1.1.2. Novada
ielu
apgaismojuma
inventarizācija

Izstrādāta ielu apgaismojuma
infrastruktūras
inventarizācija

2019

0

Pašvaldība

Priekšsēdētāja
vietnieks,
Izpilddirektors,
Īpašuma nodaļa

3.1.1.3. Zemes
pārvaldības
likuma realizācijas
plāns

Izstrādāts Zemes realizācijas
plāns

2019

0

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs,
Īpašuma nodaļa

3.1.2.1.
Iedzīvotāju
informēšanas un
līdzdalības
veicināšanas
pasākumi
3.1.2.2.
Iedzīvotāju
integrēšana
infomācijas
sabiedrībā
3.1.2.3. Publisko
pakalpojumu
sistēmas
pilnveide un
pakalpojumu

Iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošanas pasākumi
(forumi, domnīcas, utt.) un
iedzīvotāju aptaujas

Pastāvīgi

1000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
komunikāciju
speciālists

Organizētas ikgadējās E prasmju nedēļas pasākumi,
sadarbības veidošana ar
uzņēmējiem

Pastāvīgi

1000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
komunikāciju
specialists

VKAC darbības modernizācija

Pastāvīgi

1000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
komunikāciju
speciālists
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pieejamības
nodrošināšāna

3.1.2.4.
Pašvaldības epakalpojuma
klāsta
paplašināšana
3.1.2.5.
Mārketinga rīku
un komunikācijas
līdzekļu
uzlabošana
U 3.1.3.
Paaugstināt
pašvaldības
speciālistu
kvalifikāciju un
pilnveidot
pārvaldes
struktūru

3.1.3.1. Funkciju
un procesu audits
pašvaldības
administrācijā un
iestādēs
3.1.3.2. Izmaiņas
štata vietās
pašvaldības
administrācijā

VKAC darbības modernizācija

Pastāvīgi

1000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
kominkāciju
speciālists, VKAC
vadītājs

Novada mājas lapas
modernizācija un
infomrācijas paplašinašāna,
regulāri izveidoti
informatīvie materiāli
dažādām mērķauditorijām.
Apzināta administratīvo
resursu izmantošanas
efektivitāte;
priekšlikumi pašvaldības
darba uzlabošanai
Optimizēti slodžu,
pienākumu un atbildības
sadalījumi

Pastāvīgi

2500

Pašvaldība

Izpilddirektors,
komunikāciju
speciālists, VKAC
vadītājs

2019,
1 x 3 gados

20 000

Pašvaldība

Izpilddirektors

2019-2023

1 reizi / gadā

Pašvaldība

Izpilddirektors

Katrā
finanšu
gadā

45000

Pašvaldība

Izpilddirektors

Pastāvīgi

5000/gadā

Pašvaldība

Izpilddirektors

3.1.3.3. Veselības
apdrošināšana

Darbiniekiem nodoršināta
veselības apdrošināšana

3.1.3.4.
Administrācijas
darbinieku
kapacitātes
paaugstināšana

Organizēti pieredzes
apmaiņas braucieni
(reģionāli, starptautiski);
Nodrošināti darbinieku
kapacitātes paaugstināšanas
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U 3.1.4.
Nodrošināt
sabiedrisko
kārtību un
drošību novadā
U 3.1.5.
Pilnveidot
pašvaldības
administrācijas
un tās
struktūrvienību
materiāltehnisk
o bāzi
RV 3.2.
Kvalitatīvas
izglitības un
tās
pieejamības
nodrošināšana

U 3.2.1. Uzlabot
izglītības
pakalpojumu
kvalitāti
pirmsskolas
izglītības
iestādēs

un plāna izstrāde
pārvaldes
darbinieku
apmācībām

pasākumi (mācības, treniņi,
u.c. pasākumi)

Video novērošana

Iegādāta tehnika un
aprīkojums video
novērošanai

2025

25000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Pašvaldības
policijas vadītājs

3.1.5.1. IT un cita
biroja tehnika
pašvaldības
pakalpojumu
uzlabošanai
3.1.5.2. Uzlabota
darbinieku darba
vide

Iegādāta datortehnika un
programmatūra darba ar IT

2025

10000

Pašvaldība

Izpilddirektors

Aprīkotas un izveidotas
ergonomiskas un piemērotas
darba vietas esošajiem un
jaunajiem darbiniekiem

2025

3000

Pašvaldība

Izpilddirektors

3.2.1.1. “Labās
pieredzes skolas”
iedibināšana
3.2.1.2.
Materiālās bāzes
pilnveide
izglītības iestādēs
3.2.1.3. PII
"Jumītis"/ "Zīļuks"
iesaiste Eko skolu
programmā, Zaļās
klases izveide
3.2.1.4.E-klases
ieviešana

Nodrošināta pedagogu labās
prakses pārņemšana,
pieredzes nodošana
Nodrošināta materiāli
tehniskā bāze bērnu radošai
pašizpausmei

2020

0

Pašvaldība

Metodiķis

2025

15000

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Izveidota Zaļā klase, kas ļauj
pilnveidot mācību procesu;
saņemts Zaļais karogs

2025

1000

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Uzlabota informācijas
apmaiņa starp izglītības
iestādēm un vecākiem

2025

0

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs
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U.3.2.2.
Nodrošināt
kvalitatīvu un
konkurētspējīgu
vispārējo
izglītību

3.2.1.5. Vecāku
skolas dibināšana
3.2.1.6. Atbalsta
personāla
pieejamības
nodrošināšana
novada izglītības
iestādēs
3.2.1.7.
Nominācijas
“Gada
pirmsskolas
izglītības skolotājs
(pedagogs)”
izveide
3.2.1.8.
Pirmsskolas
izglītības
metodiskās
apvienības izveide
novadā
3.2.1.9. Kvalitatīvi
atjaunots bērnu
āra rotaļu
laukums visos PII
3.2.1.10. “Labās
pieredzes skolas”
iedibināšana
3.2.2.1.Skolēnu
mācīšanās
motivācijas
paaugstināšana

Izveidots apmācību cikls
vecākiem un darbiniekiem
Sniegts atbalsts audzēkņiem
ar mācīšanās grūtībām

2025

0

Pašvaldība

katru
mācību
gadu

0

Pašvaldība,
valsts
mērķdotācijas

2020-2025

300

Pašvaldība

Metodiķis,
Struktūrvienības
vadītāja

Veicināta labās prakses un
pieredzes nodošana,
uzlabots metodiskais darbs

2020

0

Pašvaldība

Metodiķis

Nodrošināta veselīga brīvā
laika pavadīšana

2025

20000

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Nodrošināta pedagogu labās
prakses pārņemšana,
pieredzes nodošana
Pieaudzis skolēnu skaits, kuri
saņem stipendiju un naudas
balvas saskaņā ar
izstrādātajām un Pļaviņu
novada domē
apstiprinātajām kārtībām

2020

0

Pašvaldība

Metodiķis

katru
mācību
gadu

5100

Pašvaldība

Skolas direktors

Veicināta pedagogu
motivācija
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3.2.2.2. Atbalsta
pasākumu
nodrošināšana
skolā

Nodrošināta atbalsta
personāla pieejamība;
Nodrošināti atbalsta
pasākumi ikdienas mācību
procesā un VPD darbos
skolēniem ar mācīšanās
grūtībām; Sniegts atbalsts
spējīgajiem skolēniem
3.2.2.3. Atbalsts
Turpināta dalība Junior
Skolēnu mācību
Achievement Latvija;
uzņēmumu (SMU) Nodrošināts pedagoģiskais
darbībai
atbalsts SMU dibināšanai un
darbībai
3.2.2.4. Dalības
Bagātināta skolēnu pieredze
ārpusskolas
ārpusklases darbā,
aktivitātēs
pilnveidotas iemaņas,
turpināšana
zināšanas un lietpratības,
piedaloties projektos un
programmās
3.2.2.5. Darba ar
Izkoptas skolēnu spējas;
talantīgajiem
uzlabojušies olimpiāžu un
audzēkņiem
konkursu rezultāti
pilnveidošana
3.2.2.6.IT iekārtu Atjaunots un uzlabots skolas
plānveidīga
materiāltehniskais
nomaiņa skolā
aprīkojums mūsdienīga
mācību procesa
nodrošināšanai
3.2.2.7. Dalība
Veicināta radoša pieeja un
projektos
inovatīvi risinājumi izglītības
izglītības darba
procesam
pilnveidošanai

katru
mācību
gadu

570

valsts
mērķdotācija

katru
mācību
gadu

(saskaņā ar
līgumu)

Pašvaldība

katru
mācību
gadu

0

Pašvaldība

katru
mācību
gadu

0

Pašvaldība

Skolas direktors

katru
mācību
gadu

20000

Pašvaldība

Skolas direktors

katru
mācību
gadu

0

Pašvaldība

Skolas direktors
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3.2.2.8. Skolotāju
profesionālās
pilnveides
nodrošināšana
kompetenču
pieejā balstītā
izglītības satura
ieviešanai
U.3.2.3.
3.2.3.1. Interešu
Piedāvāt
izglītības STEM
daudzpusīgu
jomas pulciņu
interešu izglītību darbības
nodrošināšana
3.2.3.2.
Nodrošināt esošo
interešu izglītības
pulciņu darbību
Pļaviņu novada
ģimnāzijā
3.2.3.3.
Speciālistu
piesaiste
nodarbību cikla
izveidei
Sākumskolas
vecuma bērnu
rotaļu un
attīstības centrā
„Pepija”
U.3.2.4. Sniegt
3.2.4.1. Pļaviņu
iespēju apgūt
Mūzikas skolas
profesionālās
mūzikas
ievirzes
instrumentu
atjaunošana,

Nodrošināta atbilstoša
skolotāju profesionālā
pilnveide kompetencēs
balstītā izglītības satura
ieviešanai

katru
mācību
gadu

0

Pašvaldība

Skolas direktors

Veicināta interese par
tehnisko jaunradi, STEM
jomas mācību priekšmetiem
un veicināta loģiskās
domāšanas attīstība
Nodrošināta saturīga bērnu
un jauniešu brīvā laika
pavadīšana; dota iespēja
skolēniem izkopt talantus

katru
mācību
gadu

1500

Skolas direktors

katru
mācību
gadu

30025

Interešu
izglītības
mērķdotācija
vai projekta
finansējums
Pašvaldības,
valsts interešu
izglītības
mērķdotācija

Pilnveidots nodarbību
piedāvājums bērniem ar
robotiku, fotografēšanu,
filmēšanu un filmiņu
veidošanu, animācijas filmu
veidošanu

2020

1100

Pašvaldība,
vecāku
līdzfinansējum
s

Struktūrvienības
vadītājs

Katru
mācību
gadu

3000

Pašvaldība,
projektu
finansējums

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore

Nodrošināta mūzikas
instrumentu pieejamība
mūzikas apmācībām
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Pļaviņu novada
ģimnāzijas
direktore

20

izglītības
programmas

piedāvājuma
papildināšana
3.2.4.2. Pļaviņu
Mākslas skolas
darbības
nodrošināšana
3.2.4.3. Mākslas
skolas audzēkņu
radošo darbu
izstādes novadā
un ārpus tā
3.2.4.4. Mācību
procesa pilnveide
Mūzikas skolā
3.2.4.5. Ikgadējo
Kamermūzikas
dienu pasākumu
tradīcijas
turpināšana
3.2.4.6.
Sadarbības ar
citām
profesionālās
ievirzes izglītības
iestādēm un
organizācijām
paplašināšana
3.2.4.7.
Datorgrafikas
pamatu kā izvēles
mācību
priekšmeta

Profesionālās ievirzes
izglītību apgūst ik gadus
vismaz 80 audzēkņu

Katru
mācību
gadu

88782

Pašvaldība,
valsts budžeta
mērķdotācija

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore

Dota iespēja audzēkņu
radošo darbu publiskošanai;
popularizēta Mākslas skola

Katru
mācību
gadu

200

Pašvaldība

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore

Izmantotas daudzveidīgas
mācību metodes un IT

Katru
mācību
gadu

3000

Pašvaldība,
valsts budžeta
mērķdotācija

Pļaviņu Mūzikas
skolas direktore

Notikuši profesionālu
mākslinieku koncerti,
meistarklases, reģiona
mūzikas skolu festivāls

Katru
mācību
gadu

2000

Pašvaldība,
projektu
finansējums

Pļaviņu Mūzikas
skolas direktore

Dota iespēja Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas
studentiem pedagoģisko
praksi veikt Pļaviņu Mūzikas
skolā un skolas audzēkņiem
pilnveidot prasmes; pārņemt
labo praksi

Katru
mācību
gadu

2000

Pašvaldība,
valsts budžeta
mērķdotācija

Pļaviņu Mūzikas
skolas direktore

Datorprogrammu Corel Draw
, Photoshop pamatu apguve,
daudzveidīgāks un
mūsdienīgāks mācību
process

2021

1800

VKKF,
Pašvaldība

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore
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ieviešana Pļaviņu
Mākslas skolā

U.3.2.5.
Nodrošināt
neformālās
izglītības
piedāvājumu

U.3.2.6.
Nodrošināt
izglītības iestāžu
infrastruktūras
atjaunošanu,
energoefektivitā

3.2.5.1.
Sākumskolas
vecuma bērnu
rotaļu un
attīstības centra
„Pepija” darbības
nodrošināšana
3.2.5.2. Jauniešu
iesaiste
neformālās
izglītības
pasākumos
Jauniešu iniciatīvu
centrā “Ideja”

3.2.5.3. Piedāvāt
neformālās
izglītības mūzikas
programmu
pieaugušajiem
3.2.6.1.
Sākumskolas
vecuma bērnu
rotaļu un
attīstības centra
„Pepija” telpu
paplašināšana

Nodrošināts neformālās
izglītības programmu
piedāvājums sākumskolas
audzēkņiem-sporta un
kultūras pasākumi,radošās
nodarbības, vasaras
nometnes
Nodrošināta jauniešu
vajadzībām un interesēm
atbilstoša vide, informācija
un pasākumi; tematiskie
pasākumi, sporta
pasākumi,neformālās
izglītības pasākumi un
jauniešu līdzdalības
veicināšanas pasākumi
Iespēja neformālās izglītības
programmas apgūt
pieaugušajiem

Uzlaboti apstākļi bērnu
attīstošām nodarbēm

Katru gadu

4500

Pašvaldība,
vecāku
līdzfinansējum
s

Struktūrvienības
vadītājs

Katru gadu

550

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Katru
mācību
gadu

0,3
pedagogu
darba algas
likmes

Pašvaldība

Pļaviņu Mūzikas
skolas direktore

2025

15000

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs
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tes
paaugstināšanu

U.3.2.7.Veicināt
iedzīvotāju
mūžizglītības
apguvi

3.2.6.2. Pļaviņu
Mākslas skolas
pieguļošās
teritorijas - dārza
labiekārtošana
3.2.6.3. Mākslas
skolas ēkas
1.stāva un kāpņu
telpas
kosmētiskais
remonts
3.2.6.4. Bruģēta
stāvlaukuma
ierīkošana Jumīša
ielā pie PII
“Jumītis”
3.2.6.5. Pļaviņu
Mākslas skolas
gleznošanas
telpas
labiekārtošana

Labiekārtota un estētiska
vide ap skolu, ku var
organizēt mācību stundas pētījumus dabā, pasākumus

2025

15000

Pašvaldība

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore,
Labiekārtošanas
speciālists

Nodrošināta estētiska skolas
vide

2025

15000

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Radīta droša un estētiska
vide pie PII

2025

9000

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Vieglāk nodrošināt
kvalitatīvu mācību procesu,
ierīkojot pie griestiem
universālo sliežu ceļu
prožektoriem

2025

800

Pašvaldība

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore

3.2.7.1.
Datorprasmju
apmācības
iedzīvotājiem
bibliotēkās
3.2.7.2. Apmācību
programma
bibliotēkā
pieejamo
informācijas
resursu
izmantošanā

Apmācīti pamatprasmēs
darbam ar datoru un
internetu iedzīvotāji;
uzlabota dzīves kvalitāte

2019 - 2025

6382

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore

Bibliotēkas popularitāte kā
brīvā laika pavadīšanas vietai
iegūst lielāku nozīmību

2019 - 2025

5754

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore
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U.3.2.8.
Uzlabot,
modernizēt
izglītības iestāžu
materiāli
tehnisko bāzi

3.2.7.3. Bibliotēku
krājuma
papildināšana ar
jaunu nozaru
literatūru,
periodiskajiem
izdevumiem,
atbilstoši krājuma
komplektēšanas
politikai
3.2.7.4.
Tematiski,
izglītojoši
pasākumi
veselībpratībā,
medijpratībā,
informācijpratībā
- lekcijas, tikšanās
ar dažādu jomu
speciālistiem,
grāmatu
autoriem
3.2.8.1. Rotaļu
laukuma izveide
sākumskolas
vecuma bērniem
ģimnāzijas
iekšpagalmā
3.2.8.2.
Interaktīvā galda
iegāde un
uzstādīšana
Sākumskolas
vecuma bērnu

Iespēja iegūt informāciju
saturiski aktuālos izdevumos

2019 - 2025

39966

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore

Izglītoti, zinoši iedzīvotāji,
kas orientējas dažādās
zināšanu jomās; izmanto
iegūtās zināšanas un
prasmes dzīves kvalitātes
uzlabošanā

2019 - 2025

882

Pašvaldības,
projektu
finansējums

Bibliotēkas
direktore

Nodrošināta veselīga,
saturīga brīvā laika
pavadīšana

2020

8000

Pašvaldība

Skolas direktors

IT izmantotas izglītošanās
nolūkos; piedāvātas bērniem
interesējošas nodarbes

2021

5500

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs
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rotaļu un
attīstības centra
„Pepija” telpās

RV 3.3. Sociālo
pakalpojumu
un veselības
veicināšana

U 3.3.1. Uzlabot
sociālo
pakalpojumu
kvalitāti un
pieejamību un
paplašināt to
klāstu

3.2.8.3. Āra
keramikas cepļa
ierīkošana
Mākslas skolas
teritorijā
3.3.1.1. Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
pilnveide
ģimenēm ar
bērniem

3.3.1.2. Tehnisko
palīglīdzekļu
nodrošināšana

3.3.1.3.
Darbinieku
apmācības (kursi,
supervīzijas)
jaunu metožu
apguvei darbā ar
dažādām
mērķgrupām

Atjaunojotas Padedžu
dzimtas keramikas –
podniecības tradīcijas
Pļaviņās, Pļaviņu novadā

2025

3500

Pašvaldība

Struktūrvienības
vadītājs

Izveidotas atbalsta
grupas jaunajām māmiņām
sociālo prasmju attīstīšanai;
izstrādāta un īstenota
atbalsta programma
ģimenēm ar bērniem;
sociālās korekcijas
programma; nodrošināts
psiholoģiskais atbalsts;
izveidots ģimenes asistenta
pakalpojums
Izveidota tehnisko
palīglīdzekļu pamatbāze un
uzskaite; personām ar
invaliditāti nodrošināta
tehnisko palīglīdzekļu
pieejamība
Paaugstināta speciālistu
profesionalitāte; sniegti
profesionāli un kvalitatīvi
sociālie pakalpojumi.

2025

65000

Pašvaldība

Sociālais dienests

2025

500

Pašvaldība

Sociālais dienests

Katru gadu

9000

Pašvaldība

Sociālais dienests
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3.3.1.4.
Starpinstitucionāl
ā un
starpprofesionālā
sadarbība (ar
ārstniecības
iestādēm,
izglītības
iestādēm, NVA,
Valsts probācijas
dienestu,
bāriņtiesu u.c.)
dažādu sociālo
situāciju
risināšanai.
3.3.1.5. Klientu
aprūpes
kvalitātes
paaugstināšana
SAC-ā
3.3.1.6. Guļbūves
lapenes
uzstādīšana SAC
pagalma teritorijā
ar iespēju tajā
nokļūt ar invalīdu
ratiņiem
3.3.1.7.
Sadarbības
veidošana SAC ar
novada ģimenes
ārstiem, sociālo
dienestu,
draudzēm,

Uzlabota informācijas
apmaiņa, sniegti kvalitatīvāki
un ātrāki pakalpojumi

2025

0

Pašvaldība

Sociālais dienests

Uzstādīta videonovērošanas
iekārta

2025

25000

Pašvaldība

SAC vadītāja

Uzlabota klientu labsajūta

2025

20 000

Pašvaldība

SAC vadītāja

Uzlabota klientu
apkalpošana

2025

0

Pašvaldība

SAC vadītāja
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biedrībām un
nevalstiskajām
organizācijām
U.3.3.2. Attīstīt
sociālo
pakalpojumu
infrastruktūru

RV 3.4. Aktīvas
sporta vides
attīstība

U 3.4.1.
Saglabāt un
pilnveidot
sporta tradīcijas
novadā

3.2.2.1. SAC
iekšpagalma
bruģa seguma
līmeņa
atjaunošana un
autostāvvietas
izbūve
3.2.2.2. Drošības
pasākumi SAC

3.4.1.1. Ikgadējie
novada Sporta
svētki
3.4.1.2. Novada
sportistu dalība
sacensībās Latvijā
un ārpus tās
robežām
3.4.1.3. Novada
sporta un aktīvās
atpūtas tradīciju
kopšana un
uzturēšana

Uzlabota pakalpojuma
pieejamība

2025

25000

Pašvaldība

SAC vadītāja

Telpas aprīkotas ar
mūsdienīgu ugunsdrošības
signalizāciju, bēniņu un
jumta koka konstrukcijas
apstrādātas ar pretuguns
aizsardzības līdzekli
Popularizēts tautas sports;
pieaudzis dalībnieku skaits

2025

30000

Pašvaldība

SAC vadītāja

Katru gadu

1600

Pašvaldība

Sporta
organizators

Pieaudzis dalībnieku skaits
un uzlabojušies rezultāti

Katru gadu

5000

Pašvaldība

Sporta
organizators

Noorganizēti ikgadējie
pasākumi; pieaudzis
dalībnieku skaits

Katru gadu

20000

Pašvaldība

Sporta
organizators
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U.3.4.2. Attīstīt
sporta bāzu
infrastruktūru

3.4.1.4. Reģionāla
un valsts līmeņa
sacensību un
pasākumu
organizēšana
novada sporta
bāzēs
3.4.1.5. Sadarbība
ar NVO, dažādām
sporta
organizācijām
3.4.2.1.
Naktsmītņu
nodrošināšanas
sistēmas izveide
sporta pasākumu
apmeklētājiem,
dalībniekiem
3.4.2.2. Stadiona
"Gostiņi"
infrastruktūras
uzlabošana,
pilnveide

Noorganizēti reģionāla/valsts
līmeņa pasākumi; pieaudzis
dalībnieku skaits

Katru gadu

5000

Pašvaldība

Sporta
organizators

Īstenotas jaunas interešu
izglītības programmas;
sadarbība sporta pasākumu
organizēšanā
Nodrošināta dalībnieku
izmitināšana 2 dienu
pasākumiem

Katru gadu

500

Pašvaldība

Sporta
organizators

2025

500

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Sporta
organizators

Veikta dabiskā zālāja
laukuma dziļirdināšana,
piesmilšošana un piesēšana;
ierīkota lietus ūdeņu
novades sistēma; ierīkoti
apstādījumi
Nodrošināta aktīvās atpūtas
iespēja mazākajiem laukuma
apmeklētājiem

2025

6000

Pašvaldība

Stadiona pārzinis

2025

12000

Pašvaldība

Stadiona pārzinis

2019

12000

Pašvaldība

labiekārtošanas
dienesta vadītāja,
Stadiona pārzinis

3.4.2.3. Bērnu
laukuma
ierīkošana
stadionā "Gostiņi"
3.4.2.4.
Rasta iespēja nodarboties ar
Basketbola
basketbolu brīvā dabā
laukuma
ierīkošana
stadionā "Gostiņi"
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3.4.2.5. Āra
trenažieru
laukuma
ierīkošana
stadionā "Gostiņi"
3.4.2.6.
Pievadceļu
sakārtošana
Jankām-Jaujām,
ceļu,trašu starp
abām bāzēm
uzlabošana
3.4.2.7. Janku un
Jauju
infrstruktūras
uzlabošana un
teritorijas
labiekārtošana

Veicināta veselīgu paradumu
nostiprināšanās
iedzīvotājiem

2025

1000

Pašvaldība

Sporta
organizators

katru gadu

300

Pašvaldība

Sporta
organizators

Uzlabota pakalpojumu
sniegšana; veikti
labiekārtošanas darbi;
ierīkots papildus
apgaismojums pasākumu
organizēšanai; izveidota
lietus ūdens savākšanas
sistēma; veikta centrālā 3fāžu kabeļa pierakšana
Jankās

2025

8000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Sporta
organizators,
Bāzes pārzinis

3.4.2.8. Atklāto
sporta un aktīvās
atpūtas laukumu
izveidošana
novadā
3.4.2.9.
Orientēšanās
staciju,
nolasīšanas
printera,

Uzlabota sporta spēļu
atklāto laukumu pieejamība

2025

5000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Sporta
organizators

Nepieciešama orientēšanās
un citu sacensību rīkošanai

katru gadu

1200

Pašvaldība

Sporta
organizators

Uzlabota sporta bāzes
pieejamība
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U.3.4.3.
Nodrošināt
sporta
pasākumu
koordinēšanu
novadā

RV 3.5.
Kultūras dzīves
pilnveidošana

U 3.5.1.
Saglabāt un
attīstīt
tradicionālo
kultūru

atzīmēšanās sport
identu iegāde
3.4.3.1. Sporta
koordinatora
pilnas slodzes
darba vietas
izveide
3.4.3.2. Sporta
pasākumu
popularizēšana
sociālajos tīklos
un lokāli
3.4.3.3. Sadarbība
ar NVO, valsts
sporta
asociācijām un
citiem partneriem
3.4.3.4. Sastādīt
sporta jomas
attīstības
stratēģiju
novadam
3.4.3.5. Izveidot
sadaļu "Sports"
novada
pašvaldības mājas
lapā
3.5.1.1.
Amatiermākslas
kolektīvu
darbības
nodrošināšana

Koordinēti pasākumi novadā;
pieaudzis dalībnieku skaits
pasākumos; veikta sporta
pasākumu statistisko datu un
sporta sasniegumu datu
bāzes izveide
Pieaudzis informētības
līmenis un pasākumu
apmeklētība

2019

13402

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Sporta
organizators

2019

0

Pašvaldība

Sabiedrisko
attiecību speciālis
ts, Sporta
organizators

Nodrošināta sporta
pasākumu koordinēšana
novada, reģiona, valsts
līmenī

2019

0

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Sporta
organizators

Izveidota vienota koncepcija
un darbošanās vienotā
kompleksā (Jankas, Mailes,
Jaujas, Cigoriņš, Mežezers,
u.c.)
Nodrošināta informācija
iedzīvotājiem, viesiem par
sporta pasākumu norisi
novada sporta bāzēs

2019

0

Pašvaldība

Izpilddirektors,
Sporta
organizators

2020

300

Pašvaldība

Komunikāciju
speciālists, Sporta
organizators

2019-2025

36000

Pašvaldība,
dalībnieku
līdzfinansējum
s

Iedibinātas tradīcijas
amatiermākslas kolektīvu
dalībai novada, reģionālajā
un valsts kultūras dzīvē,
dalība starptautiskos
festivālos, konkursos
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3.5.1.2.
Amatiermākslas
kolektīvu dalība
konkursos,
pasākumos
Latvijā un ārpus
tās robežām

Atbalstīta vokālā ansambļa
„Dzirnas” un deju kolektīva
„Vidupe” dalība XV Latviešu
Dziesmu svētkos Toronto,
Kanādā

3.5.1.3. Novada
tradīciju kopšana
un uzturēšana
3.5.1.4. Dziesmu
un Deju svētku
cikliskas
nepārtrauktas
norises un
sagatavošanās
procesa
nodrošināšana,
novada
māksliniecisko
kolektīvu
sagatavošana
svētku starplaikos
3.5.1.5.
Profesionālās
mākslas
piedāvājuma
nodrošināšana

3.5.1.6.
Iesaistīšanās
lasītveicināšanas
programmās

2019

3000

Pašvaldība,
dalībnieku
līdzfinansējum
s

KC direktore

Noorganizēti ikgadējie
novada pasākumi

2019-2025

300000

KC direktore

Dziesmu un Deju svētku
cikliskas nepārtrauktas
norises un sagatavošanās
procesa nodrošināšana,
novada māksliniecisko
kolektīvu sagatavošana
svētku starplaikos

2019-2025

20000 +
90000
(atalgojums
mākslin. kol.
Vad.) 110000

Pašvaldība,
projektu
finansējums
Pašvaldība,
projektu
finansējums

32000

Pašvaldība,
dalībnieku
līdzfinansējum
s

KC direktore

13 000

Pašvaldība,
projektu
finansējums

Bibliotēkas
direktore

Nodrošināta profesionālās
2019-2025
mākslas pieejamība novadā,
organizēti teātru un
koncertzāļu piedāvāto
kultūras programmu
programmu apmeklējumi
novada iedzīvotājiem
Novada bibliotēka piedalās
2019 - 2025
projektos; Bērnos un
jauniešos pieaug interese par
lasīšanu
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bērniem un
jauniešiem
3.5.1.7. Novada
bibliotēku
krājumu
papildināsana ar
latviešu un
ārzemju autoru
daiļliteratūru,
bērnu literatūru
3.5.1.8.
Stāstniecības
tradīcija
uzturēšana un
attīstīšana
novada
bibliotēkā,
turpinot darbību
UNESCO LNK
Stāstu bibliotēku
tīklā
3.5.1.9. Tikšanās
ar rakstniekiem,
dzejniekiem,
tulkotājiem,
izdevniecību
pārstāvjiem

3.5.1.10. Lasītāju
klubiņu
darbošanās
novada bibliotēkā
un filiālēs

Iedzīvotājiem brīvi pieejams
jaunākās daiļliteratūras
klāsts novada bibliotēkās,
saglabājot lasīšanas tradīciju
kā populāru un izglītojošu
brīvā laika pavadīšanas veidu

2019-2025

42784

Pašvaldība

bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji

Saglabāts nemateriālais
kultūras mantojums un
sekmēta tradīciju,
tradicionālā dzīvesveida
saglabašana novadā

2019-2025

700

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore

Pieaug pieprasījums un
interese par vērtīgām
grāmatām; uzturēta
lasīšanas tradīcija kā pamats
mūžizglītībai un brīvā laika
pavadīšanai; tiek saglabāta
Dzejas dienu un Grāmatu
svētku tradīcija
Tiek saglabāta lasīšanas
tradīcija, veicināta
domapmaiņa un saskarsme
vietējā iedzīvotāju kopienā

2019 - 2025

3528

Pašvaldības,
projektu
finansējums

Bibliotēkas
direktore

2019 - 2025

840

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore
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3.5.1.11. Pļaviņu
novada un
pārnovadu
iedzīvotāju
radošo darbu,
rokdarbu,
fotogrāfiju
izstādes
bibliotēkās
3.5.1.12.
Sadarbība ar
skolu, pirmskolas
izglītības
iestādēm,
jauniešu centru
lasītveicināšanas
pasākumu
organizēšanā
3.5.13. Bērnu
radošie pulciņi
Bērnu bibliotēkā,
Gostiņu
bibliotēkā,
Aiviekstes
pagasta
bibliotēkā
3.5.1.14. Kultūras
darbinieku,
bibliotekāru
profesionālā
pilnveide
3.5.1.15. Projektu
konkursi
sabiedrības

Regulāras izstādes
bibliotēkās veido lokālo
kultūrtelpu, radot iespēju
atklāties novadnieku
radošajam potenciālam,
sniedz iespēju sajusties
novērtētiem kā personībām

2019-2025

700

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiālbibliotēku
vadītāji

Pieaug bērnu, jauniešu
apmeklējumu skaits
bibliotēkās, saglabājas
lasīšanas tradīcija, pieaug
izsniegums vecumgrupā līdz
18 gadiem

2019-2025

0

Pašvaldība

bibliotēkas
direktore, bērnu
bibliotēkas
vadītāja

Bērni bibliotēkas vidē
iesaistās radošās nodarbībās,
atrodoties publiskā
kultūrtelpā, sekmējošā
intelektuālo attīstību

2019-2025

5005

Pašvaldība

bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji

Zinoši un kompetenti
kultūras un bibliotēku
darbinieki, kuri profesionāli
augstā līmenī veic darba
uzdevumus
Aktivizēta iedzīvotāju
iesaiste kultūras pasākumu
norisēs

2019-2025

2160
(Kult.centrs),
3150
(Bibliotēkas)

Pašvaldība

KC direktore,
Bibliotēkas
direktore

2025

2000

Pašvaldība

Projekta vadītājs
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U.3.5.2. Attīstīt
kultūras iestāžu
un objektu
infrastruktūru

iesaistei kultūras
dzīves
dažādošanā
3.5.2.1. Kultūras
centra
remontdarbi

3.5.2.2. Klintaines
pagasta estrādes
rekonstrukcija un
apkārtnes
labiekārtošana

3.5.2.3. Vietalvas
brīvdabas
estrādes
infrastruktūras
uzlabošana
3.5.2.4.
Infrastruktūras
sakārtošana
bibliotēku ēkās
3.5.2.5. Radošās
mājas izveide
3.5.2.6.
Koncepcijas
izstrāde novada
kultūras iestāžu
infrastruktūras un
materiāli

Veikts administrācijas telpu
bloka un lielās zāles balkona
kosmētiskais remonts;
nepieciešamības gadījumā –
remonti citās telpās
Uzlaboti apstākļi kultūras
pasākumu norisei; veikta
estrādes rekonstrukcija,
uzcelta skatuves daļas
piebūve; veikta
autostāvvietas projekta
izstrāde
Uzlabots estrādes
apgaismojums, skatuves
aizkulišu telpas (durvju,
grīdas remonts)

2021

100000

Pašvaldība

KC direktore

2025

250000

Pašvaldība

Pagasta pārvalde

2025

15000

Pašvaldība

Pagastu pārvalde

Veikts telpu kosmētiskais
remonts Pļaviņu Bērnu
bibliotēkā, Gostiņu, Vietalvas
pagasta, Pļaviņu novada
bibliotēkās
Dažādots kultūras pasākumu
piedāvājums; nodrošināta
vieta radošām izpausmēm
Nodrošināta plānveiddīga
kultūras iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana

2025

36000

Pašvaldība

Izpilddirektors,
bibliotēkas
direktore

2025

Tiks precizēts

Pašvaldība

KC direktore

2025

1500

Pašvaldība

KC, Attīstības
nodaļa, īpašumu
nodaļa
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U.3.5.3.
Pilnveidot
materiāli
tehnisko
nodrošinājumu
kultūras
pasākumu
norisēm un
bibliotēkām

tehniskās bāzes
attīstībai
3.5.2.7.
Kultūrvēsturisko
objektu attīstības
stratēģijas
izstrāde
3.5.3.1. Kultūras
centra
aprīkojuma
modernizācija

3.5.3.2. Sadzīves
tehnikas, mēbeļu
iegāde kultūras
centra
aktiertelpu,
administrācijas un
balkona telpām
3.5.3.3. Mobilo
telšu, paviljonu
un skatītāju zonas
aprīkojuma (soli,
galdi) iegāde
kultūras centram
3.5.3.4. Bibliotēku
mēbeļu un
aprīkojuma
atjaunošana
3.5.3.5. Publisko
interneta
pakalpojumu

Nodrošināta plānveidīga
finanšu piesaiste
kultūrvēsturisko objektu
attīstībai

2025

15000

Pašvaldība

TIC, Attīstības
nodaļa, Īpašuma

Iegādāta jaudīga
pārvietojamā video iekārta
un platekrāna ekrāns
kinoseansu projicēšanai
brīvdabā un konferenču
organizēšanai; uzlabota
kultūras pasākumu kvalitāte
Mūsdienām atbilstošs telpu
aprīkojums kultūras centra
atjaunotajām telpām

2019

13650

Pašvaldība

KC direktore

2025

10650

Pašvaldība

KC direktore

Mobils, pielāgots
aprīkojums, brīvdabas un
iekštelpu pasākumu
rīkošanai

2025

4930

Pašvaldība

KC direktore

Mūsdienu prasībām
atbilstošs aprīkojums novada
bibliotēkās

2019-2021

4710

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiālbibliotēku
vadītāji

Novada bibliotēkās iegādāti
datorkomplekti ar
programmatūru, garantējot

2019-2021

12800

Pašvaldība,
Ārējs
finansējums

Bibliotēkas
direktore,
Attīstības nodaļa

nodaļa

Pļaviņu novada Attīstības programma 2019 -2025
Rīcības un Investīciju plāni

35

pieejamības
uzlabošana
novada
bibliotēkās
3.5.3.6. Darba
drošības vides
sakārtošana
bibliotēkās,
atbilstoši
likumdošanā
paredzētajiem
normatīviem
3.5.3.7. Viegli
pamanāmas
informatīvās
vides reklāmas
par bibliotēku
izvietošana
pilsētā
3.5.3.8. Materiāli
tehniskā
aprīkojuma
uzlabošana
Pļaviņu novada
bibliotēkās
U.3.5.4.Pilnveid
ot
novadpētniecīb
as materiālu
vākšanu un

3.5.4.1.
Novadpētniecības
materiālu
sistematizācija,
digitalizācija

kvalitatīvos publiskos
interneta pakalpojumus;
nodrošinātas krāsu izdrukas
iespējas
Veikti likumdošanā
paredzētie elektroinstalācijas
mērījumi novada bibliotēkā
un filiālbibliotēkā Aiviekstes
pagasta bibliotēka; Vietalvas
pagasta bibliotēkā uzstādīta
dūmu signalizācija

2019

1000

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore

Uzstādīta vides reklāma pie
Novada un Gostiņu
bibliotēkām, vairojot
bibliotēku atpazīstamību

2019

450

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
Gostiņu
bibliotēkas
vadītāja

Iegādāts tehniskais
aprīkojums; uzstādītas
novērošanas kameras;
dokumentēta vietējā
kultūras dzīve fotogrāfijās;
tiek uzlabota bērnu drošība,
atrodoties bibliotēkas telpās
Savāktā informācija ievadīta
Novadpētniecības
elektroniskajā datubāzē,
digitālās kolekcijās piejamas
lietotājiem ērtā veidā

2019-2020

2550

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiālbibliotēkas
Bērnu bibliotēka
vadītāja

2019-2025

0

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji
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apkopošana un
publiskošana

3.5.4.2.
Novadpētniecības
krājuma
papildināšana ar
jauniem
materiāliem
3.5.4.3.
Novadpētniecības
digitālās
kolekcijas izveide
“Novadnieku
enciklopēdija”,
izmantojot BIS
ALISE
3.5.4.4. Pļaviņu
un novada dzīvi
dokumentējošu
fotogrāfiju
digitālas
kolekcijas ar
anotācijām
izveide
3.5.4.5. Literāri
novadpētniecisko
taku izveide
novadā

3.5.4.5. Regulāras
ar novada vēsturi,
cilvēkiem,
tradīcijām
saistītas
novadpētniecības

Novadpētniecības krājumā
pieejamo informācijas
vienību skaita pieaugums

2019-2025

0

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji

Izveidota novadnieku
biogrāfisko ziņu datubāze

2019-2025

0

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore

Vairota novada
atpazīstamība, vērtīgas
kultūrvēsturiskas
informācijas saglabāšanas
iespējas virtuālā vidē,
izmantojot BIS ALISE

2019-2025

0

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore

Izveidotas literāri
novadpētnieciskas pastaigu
takas novadā, kas vairos ar
Pļaviņu novadu saistīto
rakstnieku un viņu daiļrades
atpazīstamību
Pieaudzis informētības,
zināšanu līmenis par savu
novadu, pilsētu, vietējās
kopienas dzīvi

2019-2021

0

Pašvaldība,
projektu
finansējums

Bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji

2019-2025

0

Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji
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materiālu izstādes
bibliotēkās

3.5.4.6. Dzīves
stāstu vākšana,
apkopošana

Saglabāta informācija par
novadniekiem

2019-2025
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Pašvaldība

Bibliotēkas
direktore,
filiāļbibliotēku
vadītāji

38

Investīciju plāns
N.p.k.

Nosaukums

Atbilstība
rīcības
virzienam

Rezultāts

Indikatīvais
budžets
(EUR)

Finanšu avots (EUR vai %)
Pašvaldības
ES fondu
Citi
līdzfinansēju finansējums finansējuma
ms
avoti

Īstenošana
s termiņš

Atbildīgā
institūcija un
kontaktpersona

X

2025

tirgus
pārvaldniece,
Attīstības
nodaļa

2025

Attīstības
nodaļa

20192021

TIC, Attīstības
nodaļa

M1. Uzņēmējdarbībai, tūrismam un lauksaimniecībai pievilcīgas vides attīstība
1

Pļaviņu tirgus
infrastruktūras
uzlabošana

R.1.1.

2

Degradēto
teritoriju attīstība
uzņēmējdarbības
vajadzībām

R.1.1.

3

Velotūrisma
infrastruktūruas
pilnveidošana

R.1.2.

Vecā tirdzniecības
paviljona vietā
izbūvēts jauns,
moderns, pielāgots
rūpniecības preču
tirgotājiem. Izbūvēts
tirgus apmeklētājiem
ērts stāvlaukums;
atjaunots
Informatīvais stends
Labiekārtota vide un
infrastruktūra
Atpūtas kompleksā
Mežezers, Bebrulejas
ielā 1, Baseina ielā
Pilsētā un pagastos
pie tūrisma
objektiem, iestādēm
izvietotas
velotūrismam
atbilstošas
velosipēdu
novietnes.

100 000

X

500 000

20 000

investors

X
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Pļaviņās izveidota
velonoma pie TIC.

4

Kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana un
renovācija

R.1.2.

5

Rekreācijas zonu
izveidošana
Pļaviņu novadā

R.1.2.

Zviedru skanstis
izveidotas kā vietējas
nozīmes tūrisma
galamērķis. Izveidota
brīvdabas estrāde,
kur rīkot kultūras
un mākslas
pasākumus,
festivālus.
Sakārtota zaļā zona,
velonovietnes,
izveidots
informatīvais stends
par
Zviedru skanstīm,
leģendu. Odzienas
ielas muzejs
Labiekārtots
Daugavas krasts.
Izveidotas atpūtas
vietas Zviedru
skanstīs, Bebrulejā,
pie Odzes ezera, pie
Oliņkalna.
Koka vai cita
materiāla veidotas
laivas, izvietotas gan
Daugavas malā, gan
pie ūdens tilpnēm
visā novada

50 000

X

X

20192021

TIC,
sadarbojoties ar
labiekārtošanas
nodaļu un
biedrībām

50 000

X

X

20192021

TIC,
sadarbojoties ar
labiekārtošanas
nodaļu
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teritorijā.
Ainavu arhitekta
piesaiste vides
attīstībai

6

Aktīvās atpūtas
un sporta tūrisma
infrasturktūras
attīstība

R.1.2.

Slēpošanas kalns pie
Odzes ezera.
Izveidota lapene un
soli Kriškalnu kalnā.
Izveidots skatu
laukums (ar tālskati)
putnu un dabas
ainavas vērošanai.
Pastaigu
taka/veloceliņš
(Gostiņi – Pļaviņas –
Stukmaņi).

45000

X

Kopā

2019-2021
165 000
periodā
Kopā
2022 -2025
600 000
periodā
M2. Sakoptas un cilvēkam draudzīgas novada infrastruktūras izveide
16

17

Pašvaldības ceļa
Baznīca –
Benckalni
renovācija
Ceļa MālkalniBoksti pārbūve,
Aiviekstes

X

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

20192021

TIC,
sadarbojoties ar
uzņēmējiem,
Aiviekstes
pagasta pārvaldi

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts

R.2.1.

Uzlabota ceļa
kvalitāte

348 130

10%

ELFLA (LAD)

2020

Priekšsēdētāja
vietnieks

R.2.1.

Uzlabota satiksmes
drošība; veicināta
lauksaimniecības

235 296

X

ELFLA (LAD)

2020

Priekšsēdētāja
vietnieks
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pagasts, Pļaviņu
novads

18

Ceļa posma
Veltas- Stēģi
grants seguma
pārbūve

R.2.1.

19

Asfalta seguma
atjaunošana
Akāciju ielai
Stukmaņu
ciematā
Daugavas ielas
Pļaviņās, posmā
no Rīgas ielas līdz
Upes ielai
rekonstrukcija
Raiņa ielas posmu
ar šķērsielām
rekonstrukcija
,,Pļaviņu novada
pašvaldības
iestādes ēkas
Daugavas ielā 4,
Pļaviņās
energoefektivitāt
es
paaugstināšana.”

R.2.1.

20

21

22

produktu ražotāju
darbība, iedzīvotāju
apdzīvotības
saglabāšana
Uzlabota satiksmes
drošība; veicināta
lauksaimniecības
produktu ražotāju
darbība, iedzīvotāju
apdzīvotības
saglabāšana
Izveidots asfalta
segums 0,7 km
garumā

185 864

10%

ELFLA (LAD)

2020

Priekšsēdētāja
vietnieks

61 250

X

X

2022 2025

Priekšsēdētāja
vietnieks

R.2.1.

Izveidots asfalta
segums 0.65 km
garumā

1 000 000

X

KF

2022 2025

Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa

R.2.1.

Izveidots asfalta
segums 3,5 km
garumā
Samazināts enerģijas
patēriņš

6 000 000

X

ERAF

2022 2025

126 990

X

ERAF

2024

Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa
Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa

R.2.2.
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23

24

25

,,Pļaviņu novada
pašvaldības
strukturvienību
ēkas
,,Pagastmāja",
Pļaviņu novadā
energoefektivitāt
es
paaugstināšana.”
,,Pļaviņu novada
pašvaldības
iestādes ēkas
Daugavas ielā 97,
Pļaviņās
energoefektivitāt
es
paaugstināšana.”
2.3.1.3.
Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana
Pļaviņu novada
publisko teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūrā

R.2.2.

170 631

X

ERAF

2024

Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa

R.2.2.

74 370

x

ERAF

2024

Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa

x

ERAF

2022 2025

Izpilddirektors

R.2.3.

Samazināts
elektroenerģijas
patēriņš.
Projekta ietvaros
paredzēts Pļaviņu
novada Liepu ielā,
Meža ielā, Lakstīgalu
ielā, 1.Maija ielas
posmā no Odzienas
ielas uz Aiviekstes
pagasta pusi, Uzvaras
iela, K. Štrāla ielā,
Kalna ielā nomainit
esošus dzīvsudraba
23 gaismekļus un 61
gaismekli uz
energoefektīvām LED

140 512
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ielu gaismas
paneļiem 84 gab. ar
jaudu 42W.

26

Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana
Pļaviņu novada
publisko teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūrā

R.2.3.

Samazināts
257 025
elektroenerģijas
patēriņš.
Projekta ietvaros ir
paredzēts Pļaviņu
Lielā Krasta ielā,
Bebrulejas ielā, Jaunā
Krasta ielā, Upes ielā,
Dzelzceļa ielā, Rīgas
ielā (līdz
pārbrauktuvei,) Pļavu
ielā, Atvaru ielā,
Dolomīta ielā
,Draudzības ielā, un
citās grantētā
seguma ielās
nomainīt esošus
dzīvsudraba un
nātrija gaismekļus uz
energoefektivām LED
ielu gaismas
paneļiem ar jaudu
43W un 56W.

x
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2022 2025

Izpilddirektors
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27

28

29

30

31

Pļaviņu pilsētas
Gostiņu daļas
centralizētas
ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmas izveide
Pļaviņu
aizsargdambja
atjaunošana

R.2.3.

Gājējuvelobraucēju taku
sistēmas izveide
Daugavas un
Aiviekstes tauvas
joslās
Projekta izstrāde
Parkour pilsētiņas
laukuma
celtniecībai un
senioru sporta
iekārtu laukuma
izveidei
Vides objekta –
Saules pulksteņa
ar Pļaviņu
simboliku
uzstādīša

R.2.4.

R.2.4.

R.2.4.

R.2.4.

4 900 000

x

ERAF

2022 2025

Izpilddirektors

Nodrošināti
Daugavas krastu
preterozijas
pasākumi; radīti
apstākļi Daugavas
krasta
labiekārtošanai
Izveidotas savstarpēji
saistītas,
labiekārtotas, drošas
takas gājējiem un
velobraucējiem gar
Daugavu un Aivieksti
Izstrādāts risinājums
publiskās teritorijas
labiekārtošanai un
tūristu piesaistei
Klintaines pagastā

2 712 575

x

X

2022 2025

Izpilddirektors,
Īpašumu nodaļa,
Attīstības
nodaļa

20 000

x

X

2019 2021

Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa

10 000

x

X

2020

Izpilddirektors,
Attīstības
nodaļa,
Labiekārtošanas
nodaļa

Izstrādāts risinājums
publiskās teritorijas
labiekārtošanai un
tūristu piesaistei

8000

x

X

2020

Labiekārtošanas
nodaļa
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32

Kopā

Draudzības parka
teritorijas
labiekārtošana

R.2.4.

Izveidotas takas
(mulčas, akmeņu,
čiekuru u.c.), soliņi,
koka skulptūras

2019-2021
periodā

200 000

x

X

2022 2025

Labiekārtošanas
nodaļa

2022

Pļaviņu Mūzikas
skolas direktore

2025

Pļaviņu Mākslas
skolas direktore

807 290

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

2022 -2025
periodā
M3. Sociāli aktīvas un mūsdienīgas sabiedrības attīstība

15 643 352

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

33

Koncertflīģeļa
iegāde, moderno
IT ieviešana
ikdienas mācību
darba procesā

R.3.2.

30 000

x

34

Pļaviņu Mākslas
skolas keramikas
darbnīcas
papildināšana ar
mālu pārstrādes
mašīnu
Peldbaseina
renovācija PII
"Jumītis"
fil."Bērziņš"

R.3.2.

Rasta iespēja
organizēt reģionālus
un starptautiskus
konkursus, uzlabota
ikdienas mācību
darba kvalitāte
Nodrošināta ātrāka
un kvalitātīvāka mālu
pārstrāde

3500

x

R.3.2.

Veikta peldbaseina
renovācija; veicināts
bērnu veselīgs
dzīveseveids

150 000

x

x

2025

Struktūrvienības
vadītājs

Trīslaidumu
akmens mūra
velvju tilta pār

R.3.5.

Saglabāts
kultūrvēsturiskais
mantojums

335 000

x

ERAF

2025

TIC, Attīstības
un Īpašuma
nodaļas

Kopā

35

36
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x

x
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Vesetu
atjaunošana

37

Brīvdabas
estrādes
ierīkošana
Kriškalnu kalna
pakājē
Dienas aprūpes
centra izveide
Pļaviņās

R.3.5.

39

Grupu dzīvokļa
izveide personām
ar GRT

R.3.3.

40

Sociālās aprūpes
pakalpojumu
klāsta
paplašināšana un
pilnveidošana
SAC "Pļaviņas"

R.3.3.

38

R.3.3.

Dažādoti kultūras
pasākumi Aiviekstes
pagasta
iedzīvotājiem un
viesiem
Izveidots mūsdienu
prasībām atbilstošs
dienas centrs;
nodrošināts
profesionāls atbalsts
personām ar GRT un
bērniem ar īpašām
vajadzībām
Izveidots grupu
dzīvoklis presonām
ar GRT ēkā Aveņu
iela 2, Vietalvas
pagastā
Izveidoti vispārējie
īslaicīgas aprūpes
pakalpojumi mērķa
grupai- dienas
aprūpes pakalpojumi
un īslaicīgas
uzturēšanās
pakalpojumi (aprūpe,
rehabilitācija)Iegādāt
i profesionālie veļas
žāvētāji, veļas
mazgājamās

10 000

x

ERAF

2025

Izpilddirektors,
struktūrvienības
vadītājs

69 578

x

ERAF

2025

Sociālais
dienests

15 000

x

ESF, ERAF

2024

Sociālais
dienests

118 000

x

2025

SAC vadītāja
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41

SAC
infrastruktūras
attīstīšana un
nostiprināšana

R.3.3.

42

Pļaviņu novada
bibliotēkas
attīstīšana un
paplašināšana

R.3.3.

mašīnas, iegādāts
speciālais aprīkojums
guļošo klientu
aprūpei, specializēts
autotransports
guļošu klientu un
klientu ratiņkrēslos
pārvadāšanai.
Veikts SAC telpu
remonts, izveidotas
telpas īslaicīgai
dienas aprūpei,veikts
klientu istabu
kosmētiskais
remonts, veikti
pasākumi SAC ēku un
telpu
energoefektivitātes
paaugstināšanai,
veikts veļas mājas un
garāžas remonts
Veikta veikala
pārbūve par
bibliotēku, izveidota
mūsdienu prasībām
atbilstoša bibliotēka

135 000

X

400 000

x

INTERREG

2025

SAC vadītāja.
Attīstības
nodaļa

20212022

Struktūrvienības
vadītājs

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.01.2021. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 8, protokols Nr. 1

Kopā
Kopā

2019-2021
periodā
2022 -2025
periodā

0
866 078

Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
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Tiks
precizēts
Tiks
precizēts
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Lietotie saīsinājumi
ES - Eiropas Savienība
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF - Eiropas Sociālais fonds
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
LAD - Lauku atbalsta dienests
Interreg - pārrobežu sadarbības programma
VKKF - Valsts kultūrkapitāla fonds
ZPR - Zemgales plānošanas reģions
ZTA - Zemgales Tūrisma asociācija
NVO - Nevalstiska organizācija
TIC - Tūrisma informācijas centrs
JIC - Jauniešu iniciatīvas centrs
VKAC - Vienotais klientu apkalpošanas centrs
KC - Kultūras centrs
SAC - Sociālās aprūpes centrs
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