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Ievads
Attīstības programmas 2.daļa „Stratēģiskā daļa” ir Pļaviņu novada attīstības programmas
2019. – 2025. gadam sastāvdaļa, kas izstrādāta, pamatojoties uz novada pašreizējās situācijas
analīzi un stratēģiskās plānošanas darba rezultātiem.
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir formulēti novada attīstības vidēja termiņa mērķi
un prioritātes. Prioritātēm ir definēti (kvalitatīvi un kvantitatīvi) vidējā termiņā sasniedzamie
rezultāti. Lai sasniegtu izvirzītos vidējā termiņa rezultātus, ir definēti rīcības virzieni.
Stratēģiskajā daļā tiek attēlota Pļaviņu novada attīstības plānošanas dokumentu hierarhija,
programmas ietvaros sasniedzamā vīzija, noteikta novada specializācija, analizēta saskaņotība
un pēctecība ar valsts, reģionālā un vietējā līmeņa dokumentiem kā arī sinerģija ar kaimiņu
novada attīstības programmām.
Attīstības programmas Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz jautājumiem, ko Pļaviņu novads
vēlas sasniegt tuvākajā nākotnē – laika posmā no 2019. līdz 2025. gadam.
Balstoties uz vidējā termiņa mērķiem un prioritātēm, tiek noteikti rīcības virzieni un uzdevumi
programmas rīcības plānā, kā arī veicamie pasākumi Investīciju plānā.
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Pļaviņu novada attīstības plānošanas dokumentu hierarhija

Vīzija un ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi
Pļaviņu novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Pļaviņu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2013.–2035.gadam noteikto pašvaldības attīstības redzējumu.
VĪZIJA
Pļaviņu novads - sirds Latvijas vidienē, ar neierobežotām iespējām uzņēmējdarbības
attīstībai.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir nosprausti šādi ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (SM) un
ilgtermiņa prioritātes (IP):
SM1 „Konkurētspējīgas un stabilas uzņēmējdarbības attīstība” un IP1 - Novada
ekonomikas revitalizācija;
SM2 „Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana un attīstība” un IP2 - Mūsdienīgi un
iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi.
“Novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz novada ekonomikas iedzīvināšanu, kvalitatīvu
pakalpojumu un draudzīgas dzīves vides nodrošināšanu iedzīvotājiem. Stimulējot resursu un
potenciāla izmantošanu (pakalpojumi Pļaviņu pilsētā un ciemos, uzņēmējdarbības, t.sk.
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ražošanas un pārstrādes attīstība, lauku saimniecību ekonomiskās aktivitātes palielināšana
u.c.) un attīstot infrastruktūru, aktivizējot iedzīvotājus (īpaši jauniešus), kas iesaistās
uzņēmējdarbībā un kopā ar esošajiem novada uzņēmējiem veido darbavietas novada
iedzīvotājiem, tiks sasniegta gan pašvaldības ekonomiskā attīstība, gan iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšanās”, teikts Pļaviņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.2035.gadam.

Novada
ekonomikas
revitalizācija
Pļaviņu novads - sirds
Latvijas vidienē, ar
neierobežotām
iespējām
uzņēmējdarbības
attīstībai

Mūsdienīgi
un
iedzīvotājie
m pieejami
pakalpojumi

PĻAVIŅU NOVADA IAS 2013-2030 PRIORITĀTES UN VĪZIJA

Novada specializācija
Pļaviņu novada ekonomiskā specializācija ilgtermiņā tika noteikta trīs līmeņos - Zemgales
reģionā, Latvijā un Eiropā.
Zemgales reģionā
Aktīvās atpūtas, sporta un
tūrisma centrs
Ūdens resursu izmantošana
Rekreācija teritorijas
Kultūras tradīcijas

Latvijā
Ūdens tūrisms
Ziemas aktīvās atpūtas, sporta un
tūrisma centrs
Bioloģiskās saimniecības augkopība, dārzeņkopība,
augļkopība, ogkopība
Mežsaimniecība
“Otrās mājas”

Eiropā
Loģistika
Būvmateriālu ražošana
Kokapstrāde

Gan Zemgales reģionā, gan Latvijas mērogā Pļaviņu novads attīstās kā aktīvās atpūtas, sporta
un tūrisma centrs, ko veicina esošās tūrisma un sporta infrastruktūra, kā arī tehniskās un
aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras attīstība, dabas un kultūrvēsturisko resursu
pieejamība - Vidzemes augstienes paugurainais reljefs, Daugava, Aiviekste un citas ūdens un
dabas telpas. Kā īpaša prioritāte programmas darbības periodā šajā jomā tiek izvirzīta ūdens
tūrisma un infrastruktūras attīstība kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšana.
Novadā jau vēsturiski ir attīstījusies lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde.
Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, reģionā var attīstīties augkopība, dārzeņkopība,
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augļkopība, ogkopība un mājražojumi, tajā skaitā bioloģiskās saimniecības, jo Pļaviņu novads
atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tīrā vidē.
Papildus Pļaviņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2035.gadam noteiktajai
specializācijai, ņemot vērā pēdējo gadu tendences pilsētu iedzīvotājiem iegādāties īpašumus
sakoptos laiku novados, attīstības programmā tuvākajiem gadiem tiek izvirzīta papildus
specializācija jeb koncepts: Pļaviņu novads – “otrās mājas” jeb lauku mājas pilsētu
iedzīvotājiem. Tas netiešā veidā būtu atbalsts vietējās ekonomikas un uzņēmējdarbības
attīstībai.

PĻAVIŅU NOVADA EKONOMISKĀ SPECIAZĀCIJA

Pļaviņu novada Attīstības programma 2019 -2025
Stratēģija
5

Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Lai sasniegtu ilgtermiņā noteiktos mērķus un prioritātes, Pļaviņu novads ir izvirzījis trīs vidēja
termiņa attīstības mērķus (VTM) un prioritātes (VTP).
Vidēja termiņa mērķi

Vidēja termiņa
prioritātes

VTM1

VTP1

Uzņēmējdarbībai, tūrismam un
lauksaimniecībai pievilcīgas
vides attīstība

Moderna un pieejama
uzņēmējdarbības un
tūrisma telpa

VTM2

VTP2

Sakoptas un cilvēkam
draudzīgas novada
infrastruktūras izveide

Pievilcīga dzīves vide

VTM3

VTP3

Sociāli aktīvas un mūsdienīgas
sabiedrības attīstība

Atbildīga, vesela un
radoša sabiedrība

Rīcības virzieni
Katrai no prioritātēm ir izvirzīti rīcības virzieni (RV), kas katrs par sevi un visi kopā dod
ieguldījumu vidēja termiņa mērķu izpildē.

Vidēja termiņa mērķi

Rīcības virzieni

VTM1
Uzņēmējdarbībai, tūrismam un
lauksaimniecībai pievilcīgas vides
attīstība

RV 1.1. Uzņēmējdarbības infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
RV 1.2. Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
RV 1.3. Novadā pieejamo resursu izmantošana
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RV 2.1. Ceļu infrastruktūras uzlabošana
VTM2

RV 2.2. Mājokļu infrastruktūras attīstība

Sakoptas un cilvēkam draudzīgas
novada infrastruktūras izveide

RV 2.3. Komunālo pakalpojumu pilnveide
RV 2.4. Labiekārtotas vides radīšana
RV 2.5. Dabas aizsardzības uzlabošana

RV 3.1. Efektīvas pārvaldes iedzīvotājiem un uzņēmējiem radīšana

VTM3
Sociāli aktīvas un mūsdienīgas
sabiedrības attīstība

RV 3.2. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana
RV 3.3. Sociālo pakalpojumu un veselības veicināšana
RV 3.4. Aktīvas sporta vides attīstība
RV 3.5. Kultūras dzīves pilnveidošana

Saskaņotība un atbilstība nacionāla, reģionāla un lokāla līmeņa plānošanas dokumentiem
Pļaviņu novada Attīstības programma 2019.–2025.gadam tiek izstrādāta saskaņā ar Pļaviņu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2035.gadam noteiktajiem ilgtermiņa
uzstādījumiem, atbilstoši nacionālā līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona, Pļaviņu novada un
kaimiņu pašvaldību vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu (2014-2020)
NAP 2014 – 2020
Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme”

RV „Izcila uzņēmējdarbības vide”

Prioritāte „Cilvēka drošumspēja”
RV „Stabili pamati tautas ataudzei”
RV „Vesels un darbspējīgs cilvēks”
RV „Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības Latvijai pamats”

Pļaviņu attīstības programma 2019-2025

VTM1 Uzņēmējdarbībai, tūrismam un lauksaimniecībai
pievilcīgas vides attīstība
RV 1.1. Uzņēmējdarbības infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība
RV 3.1. Efektīvas pārvaldes iedzīvotājiem un uzņēmējiem
radīšana
VTM3 Sociāli aktīvas un mūsdienīgas sabiedrības attīstība
RV 3.2. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana
RV 3.3. Sociālo pakalpojumu un veselības veicināšana
RV 3.4. Aktīvas sporta vides attīstība
RV 3.5. Kultūras dzīves pilnveidošana

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
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RV „Ekonomiskās aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana”
RV „Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku
darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”
RV „Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

VTM2 Sakoptas un
infrastruktūras izveide

cilvēkam

draudzīgas

novada

RV 2.1. Ceļu infrastruktūras uzlabošana
RV 2.2. Mājokļu infrastruktūras attīstība
RV 2.3. Komunālo pakalpojumu pilnveide
RV 2.4. Labiekārtotas vides radīšana
RV 2.5. Dabas aizsardzības uzlabošana
RV 1.2. Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

Saskaņotība ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015.-2020.gadam
ZPR Attīstības programma
2015. -2020.
P1: Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām
ilgtermiņā
RV 1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģiona
perspektīvajās ekonomikas nozarēs: lauksaimniecībā,
pārtikas rūpniecībā, mežsaimniecībā, kokapstrādē, ieguves
rūpniecībā un karjeru iestrādē, metālapstrādē un
mašīnbūvē, ķīmijas rūpniecībā, tūrismā u.c.
RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas
un veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu
piedāvājumu
P2: Elastīga izglītība mūža garumā
P3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un
infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai
RV 3.1. Sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta
infrastruktūras un pakalpojumu attīstību
P4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un
attīstība
RV 4.1. Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas resursu
pārvaldību, tai skaitā nodrošinot piesārņojuma mazināšanu,
ilgtspējīgu atkritumu un ūdens apsaimniekošanas sistēmu
attīstību un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu
reģiona pašvaldībās
P5: Efektīva pakalpojumu sistēma
RV 5.1. Veicināt integrētu kultūras, izglītības un sporta
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu reģionā
RV 5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības attīstību reģionā, uzlabojot sociālo
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un atbilstību reģiona
iedzīvotāju vajadzībām
P6: Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte

Pļaviņu attīstības programma
2019.-2025.
VTM1 Uzņēmējdarbībai, tūrismam un
lauksaimniecībai pievilcīgas vides attīstība
RV 1.1. Uzņēmējdarbības infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība
RV 1.2. Tūrisma infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

RV 3.2. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana
RV 2.1. Ceļu infrastruktūras uzlabošana

VTM2 Sakoptas un cilvēkam draudzīgas
novada infrastruktūras izveide
RV 2.3. Komunālo pakalpojumu pilnveide RV
2.4. Labiekārtotas vides radīšana
RV 2.5. Dabas aizsardzības uzlabošana
VTM3 Sociāli aktīvas un mūsdienīgas
sabiedrības attīstība
RV 3.2. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana
RV 3.3. Sociālo pakalpojumu un veselības
veicināšana
RV 3.4. Aktīvas sporta vides attīstība
RV 3.5. Kultūras dzīves pilnveidošana

Funkcionālās saites ar kaimiņu pašvaldībām, pašvaldību sadarbības iespējas
Funkcionālās saites
Uzņēmējdarbība

Sadarbības jomas
Darba tirgus

Sadarbības partneri
Krustpils novads
Madonas novads
Salas novads
Kokneses novads
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Tūrisms, aktīvā atpūta

Piestātnes Daugavas akvatorijā
Ūdensceļu izmantošana (Daugava, Aiviekste)
Tūrisma klāsteris “Torņu sasaukšanās”

Infrastruktūra

Veloceliņi

Sports

Biatlons, slēpošanas trases
Vieglatlētikas, futbola sacensības
Sporta bāzes

Izglītība

Mūžizglītība – speciālisti; kursi
Interešu izglītība
Jauniešu speciālists

Sociālie pakalpojumi

Vides aizsardzība

Mobilā brigāde
Atskurbtuve
Patversme
Sociālie centri
Daugavas baseins

Kultūra

Lielo pasākumu kalendārs

Ērgļu novads
Jaunjelgavas novads
Krustpils novads
Madonas novads
Salas novads
Kokneses novads
Ērgļu novads
Jaunjelgavas novads
Krustpils novads
Kokneses novads
Salas novads
Krustpils novads
Madonas novads
Salas novads
Kokneses novads
Ērgļu novads
Jaunjelgavas novads
Krustpils novads
Madonas novads
Salas novads
Kokneses novads
Krustpils novads
Madonas novads
Kokneses novads
Salas novads
Krustpils novads
Salas novads
Kokneses novads
Jaunjelgavas novads
Krustpils novads
Madonas novads
Salas novads
Kokneses novads
Ērgļu novads
Jaunjelgavas novads
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