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1 Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi
1.1.

Pašvaldības specializācija

Nozīmīga nozare novada attīstībai ir lauksaimniecība. Lauksaimniecības zeme aizņem 62%
no visas Pļaviņu novada teritorijas, gandrīz 32% ir mežsaimniecības zeme un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas. Lielāko daļu lauksaimniecības zemju aizņem tieši aramzeme –
57,8% no kopējās lauksaimniecības zemju platības, bet ganības – 28,9%.
Pļaviņu novads atrodas pie galvenajām maģistrālēm – gan auto ceļu, gan dzelzceļa, tam ir
transportģeogrāfiski izdevīgs novietojums gan reģiona, gan valsts mērogā, kas rada
priekšnosacījumus turpmākai loģistikas attīstībai. Aiviekstes pagastu šķērso maģistrālais
gāzesvads “Rīga- Daugavpils”, no kura iespējams veidot atzarus dabas gāzes saņemšanai
pilsētā, kas ir priekšnosacījums aktīvākai rūpniecības attīstībai.
Novadā ir bagātīgs derīgo izrakteņu klāsts: smilts-grants atradnes, dolomītu atradnes,
rūpnieciskās nozīmes kūdras atradne, mālu atradne un sapropeļa atradnes.
Novads ir atpazīstams ar savām sporta tradīcijām, biatlona un slēpošanas bāzēm, ikgadējiem
sporta pasākumiem. Pamazām aktīvās atpūtas pasākumi attīstās ne tikai novada kalnainajā
daļā, bet arī pie, uz Daugavas. Plānots attīstīt veloceliņus, kas vēl vairāk piesaistīs aktīvās
atpūtas cienītājus.
Izvērtējot novada resursus un vērtības, novada specializācija ir:


Lauksaimniecība, mežizstrāde;



Ieguves rūpniecība, pārstrāde;



Loģistika;



Aktīvā atpūta;



Pakalpojumi tūristiem;

1.2.

Vīzija un ilgtermiņa prioritāte

Attīstības vīzija līdz 2020. gadam: Pļaviņu novads – sirds Latvijas vidienē ar
neierobežotām iespējām uzņēmējdarbības attīstībai



Novads ar augošu uzņēmējdarbību (mežizstrāde un
lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde,
kokapstrāde, loģistika).Ceļu un upju krustpunkts ar
attīstītu infrastruktūru uzņēmējiem, lauksaimniekiem,
tūristiem.



Novads ar aktīviem un iniciatīvas bagātiem
cilvēkiem, sakoptu kultūrvēsturisko un dabisko vidi
(daba, tīrākais ūdens ezerā).



Aktīvās atpūtas un sporta centrs (biatlons, slēpošana,
velotūrisms).
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Ilgtermiņa prioritāte ir novada ekonomikas revitalizācija.
Novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz vienu mērķi – iedzīvināt novada ekonomiku,
stimulējot resursu un potenciāla izmantošanu (pakalpojumus Pļaviņu pilsētā, uzņēmējdarbības
t.sk. ražošanas un pārstrādes attīstība, lauku saimniecību ekonomiskās aktivitātes
palielināšana, u.c.) un attīstot infrastruktūru, aktivizējot iedzīvotājus (īpaši jauniešus),
iesaistīties uzņēmējdarbībā un kopā ar esošajiem novada uzņēmējiem veido darba vietas
novada iedzīvotājiem.
Pļaviņu novads Zemgalē

Pļaviņu novads Latvijā

Pļaviņu novads Baltijā

Novads ar attīstītu
uzņēmējdarbību, galvenokārt
lauksaimniecību, mežizstrādi,
derīgo izrakteņu ieguvi un
pārstrādi, tūrismu (aktīvo atpūtu)
un pakalpojumiem

Sporta un aktīvās atpūtas Novads iekļaujas Zemgales
centrs
reģiona tūrisma maršrutos,
piedāvājot aktīvās atpūtas
iespējas

Pļaviņu novada attīstības pamatvirzieni ir uzņēmējdarbība un loģistika; lauksaimniecība;
mežsaimniecība un kokapstrāde; ieguves rūpniecība; dažādu pakalpojumu, t.sk. tūrisma un
aktīvās atpūtas nodrošināšana novada un Latvijas iedzīvotājiem.
i)
ii)

iv)

iii) Stratēģiskie
mērķi

v)
Uzņēmējdarbības attīstība;
Konkurētspējīgas un stabilas
uzņēmējdarbības attīstība

vi)
Iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšana un attīstība

vii)
viii) Ilgtermiņaix)
prioritātes

Novada ekonomikas revitalizācija;

x)

Mūsdienīgi un iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi.

xi)
xii)

xiv)xv)

xiii) Vidēja
termiņa
prioritātes

xvi)
Ekonomiski
aktīvs novads

xvii)
xviii)
Pakalpojumi
iedzīvotājiem

xix)
Mūsdienīga
pārvalde

xx)
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2.
2.1.

Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Vidēja termiņa prioritātes un sasniedzamie rezultāti

Pļaviņu novada attīstības programmas prioritātes ir vērstas uz Pļaviņu novada attīstības vīzijas
īstenošanu, veidojot Pļaviņu novadu ar attīstītu lauksaimniecību, mežsaimniecību, ražošanu
un pārstrādi, izmantojot novada dabas resursus (derīgos izrakteņus, ainavisko dabu, Daugavu)
un Pļaviņu pilsētai kļūstot par novada gravitācijas centru, kas nodrošina izglītības, kultūras un
sporta pakalpojumus novada, apkārtēju teritoriju, Latvijas iedzīvotājiem.
Prioritāte – Ekonomiski aktīvs novads
Prioritātes mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un infrastruktūru, lai veidotos un attīstītos
uzņēmumi un darba vietas.

Uzņēmējdarbības attīstībai Pļaviņu novadā ir svarīgi nodrošināt konsultāciju pieejamību
uzņēmējiem biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē, pieteikumu sagatavošanā. Lai to
varētu nodrošināt, tiks veidots uzņēmējdarbības attīstības centrs, kurā strādās viens
konsultants. Uzņēmējdarbības konsultācijas, informācija par atbalsta iespējām būs pieejamas
gan esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta darbam ar jaunajiem
uzņēmējiem, t.sk. jauniešiem.
Sagatavoja Pļaviņu novada dome sadarbībā ar SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” un SIA „Baltkonsults”
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Nozīmīgs uzņēmējdarbības veicināšanas instruments ir atbalsts uzņēmējiem. Novada dome
piedāvā garantiju nodrošināšanu jaunajiem novada uzņēmējiem (atbilstoši izstrādātajam
nolikumam), vidusskolēnu uzņēmējdarbības projektu konkursu, u.c. atbalsta pasākumus.
Novada atpazīstamība un uzņēmumu mārketings ir viena no iespējām kā pašvaldība var
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novadā. Tādēļ tiks atbalstīta uzņēmēju dalība dažādās
izstādēs, tūrisma un uzņēmējdarbības mārketinga pasākumu plānošana un īstenošana, novada
uzņēmēju dienu organizēšana, novada zīmola izveide un pozicionēšana.
Infrastruktūrai ir izšķiroša loma uzņēmējdarbības attīstībai, tādēļ tiks turpināts jau uzsāktais
darbs novada infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai.
Prioritāte – Pakalpojumi iedzīvotājiem
Prioritātes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos izglītības, kultūras, sociālos,
veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī attīstīt sporta un aktīvas atpūtas pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem.

xxi)
Iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošana un attīstība ir nozīmīga novada attīstības
sastāvdaļa, kura aptver sociālo, izglītības, kultūras, sporta, aktīvas atpūtas pakalpojumu
jomas. Pļaviņu pilsēta, kā novada attīstības centrs nodrošina pakalpojumus novada
iedzīvotājiem (Sociālais māja, Pļaviņu novada ģimnāzija ar filiāli Odziena, Pļaviņu mūzikas
skola, Pļaviņu mākslas skola, Jauniešu iniciatīvas centrs „Ideja”, Sākumskolas vecuma bērnu
Sagatavoja Pļaviņu novada dome sadarbībā ar SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” un SIA „Baltkonsults”
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rotaļu un attīstības centrs „Pepija”, Pļaviņu novada kultūras centrs ar filiāli Vietalvas klubs,
u.c.). Savukārt Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Jumītis”, ar filiālēm „Bērziņš”,
„Rūķītis”, „Zīļuks”, Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm: Klintaines bibliotēka, Aiviekstes
bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā bibliotēka, Gostiņu bibliotēka, sporta zāle
„Pļaviņu trenažieru zāle” savus pakalpojumus sniedz arī pagastu teritorijās.
Sociālās jomas attīstība ietver sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanu, sociālā dienesta
pieejamības uzlabošanu un nepieciešamās infrastruktūras attīstību.
Izglītības joma paredz nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pieejamību.
Tas ietver arī infrastruktūras sakārtošanu un attīstību - būvniecības, renovācijas un
energoefektivitātes darbus.
Kultūrvides attīstība ir nozīmīga gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Tā ietver gan
esošās infrastruktūras attīstību, gan kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Nozīmīga loma ir
arī jaunu tūrisma produktu izstrādei un kultūrvides sasaistei ar tūrisma attīstību novadā.
Sports un aktīvā atpūta ir tās jomas, kas veicina novada atpazīstamību Latvijā un Baltijā.
Tādēļ arī turpmāk pašvaldība nodrošinās sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu un
mārketingu, kā arī sekmēs sporta infrastruktūras attīstību.
Prioritāte – Mūsdienīga pārvalde
Prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību.

Pļaviņu novads – gravitācijas
lauks
Pļaviņas – gravitācijas centrs
 Aiviekstes pagasts
 Klintaines pagasts
 Vietalvas pagasts

xxii)
Lai veiksmīgi nodrošinātu novada attīstību un konkurētspējas pieaugumu, ir nepieciešams
veidot efektīvu pārvaldi un mācīties no labākajiem teritoriju attīstības sekmēšanas piemēriem
gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jāturpina darbs ES finansējuma piesaistei, investīciju plāna
īstenošanai, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai.
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7

Pļaviņu novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam. 2.redakcija

Horizontālā prioritāte – kvalitatīva dabas vide
Visu triju prioritāšu mērķu sasniegšanā tiek ņemts vērā vides aspekts, tas nodrošina
kvalitatīvas dabas vides saglabāšanu un attīstību.
Pļaviņu novada attīstībai ir kopējas interešu jomas ar apkārtējiem novadiem. Galvenās no tām
ir tūrisms, kultūra, izglītība, kopēji ceļi (veloceliņi), Daugava.

xxiii)
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2.2. Prioritātes mērķu vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji
Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
un bāzes rādītāji

Rezultāta bāzes
gads

Rezultāta bāzes
vērtība

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2018.g.

Attīstības
tendence

(M.1.) Prioritātes mērķis Uzņēmumu skaita pieaugums

2011

400
uzņēmumi

Lursoft, CSP

ir attīstīt uzņēmējdarbību
un infrastruktūru, lai
veidotos un attīstītos Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma
uzņēmumi un darba tendence ir stabila
vietas.

darbojas 340
uzņēmumi

2010

334,9 LVL jeb
EUR 476, 52 uz
iedzīvotāju darba
spējas vecumā

Vairāk kā 15
% pieaugums

VID, Novada
dome, CSP

Bezdarba rādītājs turpina samazināties

2011

11,5%

Zem 8 %

NVA

Pieaugošs tūristu skaits Pļaviņu novadā

2010

tūristu mītnēs
nakšņojuši 870
cilvēki

1200 cilv.
gadā

TIC

2011

15 % procenti ēku

50% ēku

Novada
dome

Datu ieguves
avoti

(Pr.1.) EKONOMISKI AKTĪVS NOVADS

Energoefektivitāte
ēkās

pašvaldībās

iestāžu
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Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
un bāzes rādītāji

Rezultāta bāzes
gads

Rezultāta bāzes
vērtība

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2018.g.

2011

Nav labiekārtota

Labiekārtoti
pilsētas parks
un zaļā josla
gar Daugavu

2010

Neapstrādātā LIZ
20%)

Vairāk kā 10
%
samazinājums

Tūrisma pakalpojumu klasteru
attīstība

2011

1

Mūsdienīga tranzīta iela

2011

Nav gājēju celņu,
veloceliņa,
atbilstoša
apgaismojuma,
slikts segums.

Daugavas iela
atbilst
mūsdienu
tranzīta ielas
prasībām

CSDD

Sakārtota ielu infrastruktūra

2011

49,6% no visām
novada ielām ir
ar melno segumu

60% no
visām novada
ielām ir ar
melno
segumu

Novada
dome

(M.1.) Prioritātes mērķis Labiekārtota pilsētas zaļā teritorija

ir attīstīt uzņēmējdarbību
un infrastruktūru, lai
veidotos un attīstītos
uzņēmumi un darba
Neizmantoto lauksaimniecības
vietas
platības samazinājums

zemju

(Liepkalni)
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2 tūrisma
pakalpojumu
klasteri

Attīstības
tendence

Datu ieguves
avoti

Novada
dome

Latvijas
lauku saimn.
uzskaites
tīkls
TIC
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Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
un bāzes rādītāji

Rezultāta bāzes
gads

Rezultāta bāzes
vērtība

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji 2018.g.

Attīstības
tendence

Iedzīvotāju skaits nesamazinās

2011

6239

6300 iedzīvotāji

CSP

Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša spektra
kvalitatīvi kultūras, aktīvās atpūtas un
sporta pakalpojumi

2011

aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
kultūras un sporta
jomu

Aptauja

Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi
nepieciešamie sociālie un veselības
aprūpes pakalpojumi

2010

aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Iedzīvotāj
apmierinātība ar
sociālo
un
veselība jomu

Aptauja

2011

aptauja –

Iedzīvotāju un
uzņēmēju
apmierinātība ar
mājas lapu

Aptauja

Iedzīvotāju,
uzņēmēju
apmierinātība ar
novada domes un
pašvald. iestāžu,
uzņēmumu darbu

Aptauja

Datu
ieguves
avoti

(Pr.2.) PAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJIEM
(M.2.) Prioritātes mērķis

ir nodrošināt
iedzīvotājiem
nepieciešamos izglītības,
kultūras, sociālos,
veselības aprūpes
pakalpojumus, kā arī
attīstīt sporta un aktīvas
atpūtas pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem
un tūristiem. .

(Pr.3.) MŪSDIENĪGA PĀRVALDE
(M.3.) Prioritātes mērķis Kvalitatīva, informāciju saturoša, ērta
ir novadā veidot efektīvu lietošanā novada domes mājas lapa

pārvaldi
un
sekmēt
kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību

Efektīva pārvalde

nepieciešami
uzlabojumi

2011?

aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi
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2.3.

Stratēģiskie mērķi un rīcības

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Uzdevumi
U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju
pieejamību
U1.1.2: Nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu

RV1.1: Uzņēmējdarbības
veicināšana

U1.1.3: Nodrošināt novada uzņēmēju mārketingu
un veicināt pieredzes apmaiņu
U1.1.4: Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai
U1.1.5: Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā
U1.1.6: Nodrošināt teritorijas mārketingu

VP1: Ekonomiski
aktīvs novads

U1.2.1: Infrastruktūras attīstības sekmēšana
U1.2.2: Ūdenssaimniecības attīstība

RV1.2: Tehniskās
infrastruktūras attīstība un
labiekārtošana

U1.2.3: Satiksmes drošības un organizācijas
uzlabošana
U1.2.4: Siltumapgādes sistēmas attīstība
U1.2.5: Pļaviņu aizsargdambja atjaunošana un
uzturēšana
U1.2.6: Teritorijas labiekārtošana
U2.1.1: Nodrošināt izglītības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu
U2.1.2. Nodrošināt izglītības iestāžu
rekonstrukciju, renovāciju un energoefektivitātes
paaugstināšanu

RV2.1: Izglītības kvalitātes
un pieejamības
nodrošināšana

U2.1.3: Īstenot izglītības iestāžu optimizāciju
(t.sk. PII), nodrošinot izglītības pakalpojumu
pieejamību
U2.1.4: Nodrošināt interešu un profesionālās
ievirzes izglītības pieejamību un attīstību

VP2: Pakalpojumi
iedzīvotājiem

U2.1.5: Nodrošināt mūžizglītības pieejamību un
attīstību
U2.1.6: Veicināt neformālās izglītības attīstību
U2.2.1: Nodrošināt kultūras aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās infrastruktūras attīstību
RV2.2: Kultūrvides attīstība

U2.2.2: Nodrošināt kultūrvēsturisko objektu
saglabāšanu un attīstību
U2.2.3: Nodrošināt novada kultūras iestāžu
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes
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attīstību
U2.2.4. Nodrošināt kultūrvides saglabāšanu un
pilnveidošanu un attīstīt NVO darbību.

RV2.3: Sociālās aizsardzības
un veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamība un
attīstība

U2.3.1: Nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par
pieejamajiem pakalpojumiem
U2.3.2: Nodrošināt sociālās palīdzības
infrastruktūras attīstību
U2.3.3: Nodrošināt sociālā darba un sociālās
palīdzības pakalpojumu attīstību
U2.4.1: Nodrošināt sporta infrastruktūras attīstību

RV2.4: Sporta un aktīvas
atpūtas pakalpojumu
attīstība

VP3: Mūsdienīga
pārvalde

RV3.1: Pārvaldes,
pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu kapacitātes
stiprināšana

U2.4.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas
infrastruktūru
U2.4.3: Organizēt un dažādot sporta un aktīvās
atpūtas pasākumus
U3.1.1: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu
un uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai
U3.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti

Sagatavoja Pļaviņu novada dome sadarbībā ar SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” un SIA „Baltkonsults”

13

Pļaviņu novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam

3. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība
Pļaviņu novada attīstības programma 2012.-2018. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments.
Programmā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi, to sasniegšanai
noteiktas rīcības septiņu gadu periodam. Investīciju plāns ir gatavots 3 gadiem, tas ir programmas
stratēģiskajā daļā izvirzīto prioritāšu, to mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas instruments,
pašvaldības investīciju plānošanai un tiek sasaistīt ar pašvaldības budžeta plānošanu.
Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Pļaviņu novada pašvaldības Finanšu
komiteja, kurai par programmas īstenošanu ziņo Plānu, ekonomikas, attīstības speciāliste.
Programmas aktualizēšana iespējama ne biežāk kā reizi trīs gados, bet nemainot programmas
prioritātes un stratēģiskos mērķus. Programmas aktualizācija var attiekties uz plānotajiem pasākumiem
un rīcībām. Īpaši tas var realizēties saskaņojot rīcības programmu ar nākoša plānošanas periodā (sākot
ar 2014. gadu) pieejamajiem ES fondiem.
Lai gan Investīciju plāns ir sagatavots 3 gadiem, to kā programmas sastāvdaļu var aktualizēt katru
gadu (nemainot programmu). Investīciju plānā ir ietvertas pašvaldības attīstību veicinošās projektu
idejas vai projekti, kuri tiek izstrādāti un ieviesti, pamatojoties uz stratēģisko daļu. Projektu
īstenošanai tiek piesaistīti pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības un citi finanšu resursi.
Attīstības plānošanas nodaļa izveido attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rādītāju
informatīvo sistēmu, kurā regulāri tiek apkopotu novada sociāli ekonomisko attīstību raksturojošie
rādītāji un projektu sasniegumi.
Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu monitorings, un katra projekta
sasniegtā atbilstības novērtējums pret plānoto. Attīstības programmas rīcību rezultāti tiek vērtēti
atbilstoši prioritāšu stratēģiskajiem mērķiem noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas
rādītājiem. Attīstības programmas uzraudzības procesa rezultāti tiek iekļauti ziņojumā „Pārskats par
Pļaviņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu” ik gadu par kārtējo gadu un 1
reizi 3 gados par 3 gadu periodu. Programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek izskatīts vadības
komitejā. Ziņojumā ir jāietver attīstības programmas īstenošanas progresa analīze:





Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana;
Rīcību īstenošana un prioritāšu stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana;
Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;
Secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi sasniegt noteiktos rādītājus.

Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam apstiprināto
budžetu, ik gadu tiek aktualizēta investīciju programma, ja nepieciešams, arī rīcības plāns.
Perioda noslēgumā, pamatojoties uz stratēģisko mērķu un ilgtermiņa mērķa sasniegšanas progresu,
tiek veikts sasniegtā un ietekmes novērtējums un gatavoti priekšlikumi novada attīstības programmas
izstrādei nākamajam periodam. Lai iegūtu iedzīvotāju viedokli par īstenotajiem projektiem, to
rezultātiem un ietekmi tiks veikta iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti tiks izmantoti arī nākošās
attīstības programmas izstādei.
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4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Sabiedrības līdzdalības kārtību nosaka 2009. gada 25. augusta MK noteikumi Nr.970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Noteikumi paredz sabiedrības
līdzdalību attīstības programmas izstrādes dažādos posmos, gan esaistoties darba grupās, gan
piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, vai izsakot savu viedokli par attīstības programmu
(interneta vietnē, komentāros, presē, utm).
Pļaviņu novada iedzīvotāju viedoklis par attīstības potenciālu, nozīmīgākajām problēmām un
aktuālākajām to risināšanas iespējām tika apzināts veicot iedzīvotāju aptauju 2011. gada
martā un aprīlī. Aptaujas anketas tika izplatītas visos novada pagastos un Pļaviņu pilsētā, kopā
tika saņemtas un apkopotas 327 iedzīvotāju aptaujas anketas.
Iedzīvotāju aptaujā no aptaujātajiem bija 27% vīriešu un 71% sieviešu (2% nav norādīts
dzimums), tika aptvertas visas vecuma grupas un visas teritorijas, tomēr 37% veidoja Pļaviņu
pilsētas iedzīvotāji.
Aptaujas rezultāti tika apkopoi un izmantoti AP izstrādē.
2011. gadā visu septembra mēnesi notika AP sabiedriskā apspriešana. AP 1. redakcija bija
pieejama novada mājas lapā un novada domē. Iedzīvotāji tika aicināti sniegt savus
komentārus.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 2011. gada 20. un 21. septembrī Aiviekstē,
Vietalvā, Klintainē un Pļaviņās. Sanāksmēs piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan novada
domes un iestāžu darbinieki – kopā sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 161
dalībnieks un kopumā izteikti 52 priekšlikumi iekļaušanai Investīciju plānā.
Speciālistu iesniegtie labojumi un papildinājumi attiecībā uz esošo situāciju tika ietverti. AP
stratēģiskās daļas labojumi tika diskutēti darba grupas sanāksmē 9. novembrī un iekļauti pēc
atbilstības (papildināti plānotie projekti, iekļauti jauni).
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5. Rīcības plāns 2012.-2018. gadam
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VP1: Ekonomiski aktīvs novads
RV1.1: Uzņēmējdarbības veicināšana

U1.1.1: Nodrošināt
uzņēmējdarbības
konsultāciju
pieejamību

Informācijas apkopošana par
atbalsta iespējām un
izplatīšana
Mājas lapas uzņēmēju sadaļas
pilnveide un aktualizācija
Uzņēmēju dienas

U1.1.2: Nodrošināt
uzņēmējdarbības
atbalstu

U1.1.3: Nodrošināt
novada uzņēmēju
mārketingu un veicināt
pieredzes apmaiņu

Novada vadības un uzņēmēju
tikšanās
Vidusskolēnu uzņēmējdarbības
projektu (biznesa plānu)
konkurss
Garantiju nodrošināšana
jaunajiem novada uzņēmējiem
Līdzdalība izstādēs un
mārketinga materiālu
sagatavošana
Pieredzes apmaiņas pasākumi,
regulāras informācijas
sniegšana par labajiem
piemēriem masu medijos (gan
vietējiem, gan Latvijas
mērogā).

Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists

2012-2018

Pašvaldība

Uzņēmējiem 1x ik mēnesi ir pieejama atjaunota
informācija par atbalsta iespējām

2012-2018

Pašvaldība

Izveidota mājas lapas sadaļa uzņēmējiem un tā tiek
ik mēnesi aktualizēta

2012-2018

Pašvaldība

2012-2018

Pašvaldība

1x gadā organizētas uzņēmēju dienas
2x gadā novada vadība pārrunā ar uzņēmējiem
tiem aktuālos jautājumus un kopīgi meklē
risinājumus

2012-2018

Pašvaldība

1x gadā organizēts konkurss un piešķirta balva
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Novada dome,
priekšsēdētāja

2012-2018

Pašvaldība

Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Atbalstīti perspektīvākie biznesa plāni
uzņēmējdarbības uzsākšanai
Pieejami bukleti un cita informācija par novada
uzņēmumiem. Ikgadēja līdzdalība uzņēmēju
izstādēs Latvijā un ārzemēs.

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Regulāri pieejama informācija par vietējiem
uzņēmumiem, uzņēmēju "veiksmes stāsti",
ikgadēji pieredzes apmaiņas pasākumi

Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
Novada dome,
uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
Novada dome,
uzņēmējdarbības
attīstības speciālists

Novada dome,
uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes
Starptautiskās sadarbības
veicināšana

U.1.1.4:
Infrastruktūras
attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai

Ēku, telpu, zemju piedāvājuma
sagatavošana uzņēmējiem
Pļaviņu Tirgus infrastruktūras
attīstība
Informācijas nodrošināšana par
uzņēmējdarbības iespējām
vidusskolēniem
Veicināt darba vietas pie
novada uzņēmējiem vasaras
brīvlaikā
Altum un citu atbalsta
programmu popularizēšana ar
intensīviem semināriem, it
īpaši augstskolu studentiem,
demonstrēt citu pozitīvos
piemērus.

Atbildīgie
izpildītāji
Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
Nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanas
speciālists
Domes
izpilddirektors,
tirgus
administrators
Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
Jauniešu
konsultatīvā
padome, novada
dome

U1.1.5: Jauniešu
iesaiste
uzņēmējdarbībā

Iesaistīt skolēnus „Junior
achievment” mācību firmu
izveides programmā

Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists
Izglītības
speciāliste,
uzņēmējdarbības
attīstības speciālists

U1.1.6: Nodrošināt
teritorijas mārketingu

Tūrisma mārketinga pasākumu
plānošana un īstenošana
Novada zīmola veidošana un
pozicionēšana

Tūrisma speciāliste,
TIC
Tūrisma speciāliste,
TIC

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

2014

Pašvaldība

Kontaktu un pieredzes apmaiņas pasākumu
organizēšana ar ārvalstu partneriem
Apzinātas pašvaldības īpašumā esošās platības,
kuras var iznomāt uzņēmējdarbībai- gan zemes,
gan telpu/ēku platības, organizēts un īstenots
investīciju forums

2014-2018

Pašvaldība

Izveidota tirgus infrastruktūra vietējo ražotāju un
tirgotāju darbībai

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Vidusskolēni informēti par uzņēmējdarbības
iespējām un novada "veiksmes stāstiem"

2012-2018

Pašvaldība

Novada uzņēmēji piedāvā jauniešiem darba vietas
vasaras brīvlaikā

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Uzņēmēji ir informēti par atbalsta iespējām

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Jaunieši ir iesaistīti mācību firmu izveidē

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Ik gadus tiek plānoti un īstenoti tūrisma
mārketinga pasākumi

2014-2015

Pašvaldība

Izveidots novada zīmols
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Uzdevumi

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Ik gadus tiek plānoti un īstenoti uzņēmējdarbības
mārketinga pasākumi

RV1.2: Tehniskās infrastruktūras attīstība un labiekārtošana
Domes
Optisko kabeļu ievilkšana
izpilddirektors
2012-2018
Pašvaldība
Domes
Pašvaldība, ES
Ūdensvada izbūve un nomaiņa
izpilddirektors
2014-2018
fondi

Novadā un Pļaviņu pilsētā pieejami kvalitatīvi IT
pakalpojumi
Pļaviņās, Gostiņos uzlabota ūdens apgāde un
kanalizācija

Pasākumi/aktivitātes
Novada uzņēmējdarbības
mārketinga plānošana un
īstenošana

U1.2.1: Infrastruktūras
attīstības sekmēšana

U1.2.2:
Ūdenssaimniecības
attīstība

Notekūdeņu attīrīšana
Klintaines pagasta ceļu
rekonstrukcija
Pļaviņu ielu rekonstrukcija
Raiņa iela ar šķērsielām, Pasta
ielas, u.c. ielu rekonstrukcija

Atbildīgie
izpildītāji
Tūrisma speciāliste,
TIC,
Uzņēmējdarbības
attīstības speciālists

Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors,
attīstības daļa

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

U1.2.3: Satiksmes
drošības un ceļu
infrastruktūras
attīstība

Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors

Ceļu posma Stukmaņi –Liepkalni rekonstrukcija
Izstrādāti tehniskie projekti,
rekonstruētas ielas
Uzlabota satiksmes drošība un organizācija
Pilsētas ielu seguma nomaiņa, tranzīta ielas
(Daugavas ielas) rekonstrukcija. Ielu krustojumu
rekonstrukcija

Domes
izpilddirektors
Satiksmes drošības un
organizācijas uzlabošana
Ceļa Pļaviņas - Vietalva
rekonstrukcijas iekļaušana
valsts programmā
Gājēju celiņu (trotuāru) un
veloceliņu izbūve Pļaviņu
pilsētā

Sakārtota notekūdeņu attīrīšanas sistēma

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2018

Pašvaldība

Lobējot ceļa iekļaušanu valsts programmā,
nodrošināta novada centra sasniedzamība

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Uzlabota gājēju un velosipēdistu kustības drošība
pilsētā
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes
Veloceliņu tīkla izveide
Pļaviņu novadā

Apgaismojuma ierīkošana

Atbildīgie
izpildītāji
Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Ierīkots un uzlabots pilsētas ielu apgaismojums

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Rekonstruēti siltumtīkli un katlumāja Pļaviņu
pilsētā.

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Uzlabota velosipēdistu kustības drošība novadā

U1.2.4: Siltumapgādes
sistēmas attīstība
Siltumtrašu rekonstrukcija
Pļaviņu pilsētā

SIA Komunālie
projekti

Kapliču rekonstrukcija un
izbūve

Domes
izpilddirektors

Rekonstruētas un izbūvētas kapličas pagastu kapos

Daugavas ielai piegulošo
teritoriju labiekārtošana
Pļaviņu pilsētā

Izbūvēta kapliča Bāru kalna kapos
Stratēģijas izstrāde
Sagatavots tehniskais projekts

SIA Komunālie
projekti

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2018

Veikta teritorijas labiekārtošana
Paplašināta kapu teritorija (Bāru kalna kapi).

Kapu teritorijas paplašināšana
Pļaviņu pilsētā

Bērnu rotaļlaukuma būvniecība
Daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu noklāšana ar
melno segumu
U1.2.6: Teritorijas
labiekārtošana

Pļaviņu parka rekonstrukcija

Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors
Domes
izpilddirektors

Apbedīšanas vietu nodrošinājums nākamajiem 20
gadiem.

2014-2016

Pašvaldība

2012-2016

Pašvaldība

Izveidoti bērnu rotaļu laukumi

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Pilsētā un novadā daudzdzīvokļu māju pagalmiem
ieklāts melnais segums

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Rekonstruēts Pļaviņu parks

VP2: Pakalpojumi iedzīvotājiem
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

RV2.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
Profesionālās ievirzes
programmu izveide Pļaviņu
novada ģimnāzijā
Pedagogu tālākizglītības
koordinēšana, organizēšana,
informācijas sniegšana par
iespējām
U2.1.1: Nodrošināt
izglītības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu

Datu pārvaldība un
aktualizēšana VIIS un VPIS
sistēmās

Pļaviņu novada ģimnāzijas
sporta zāles un stadiona
rekonstrukcija
U2.1.2: . Nodrošināt
izglītības iestāžu
rekonstrukciju,
renovāciju un
energoefektivitātes
paaugstināšanu
U.2.1.3: Īstenot
izglītības iestāžu
optimizāciju (t.sk. PII),
nodrošinot izglītības
pakalpojumu
pieejamību

Pļaviņu novada
ģimnāzijas
direktors

Izglītības speciālists

Izglītības speciālists

Pļaviņu novada
ģimnāzijas
direktors
Pļaviņu novada
ģimnāzijas
direktors

Pļaviņu novada ģimnāzijas
internāta kapacitātes celšana
Baseina rekonstrukcija PII
Bērziņā
Skolēnu pārvadājumu tīkla
uzlabošana novadā

PII vadītāja

Izglītības iestāžu tīkla
optimizācijas plāna izstrāde

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Pieejamas profesionālās ievirzes programmas

2012-2018

Pašvaldība

Uzlabota pedagogu tālākizglītības pieejamība

2012-2018

Pašvaldība

Uzlabota datu pārvaldība

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Rekonstruēta sporta zāle un stadions

Uzlabota Pļaviņas un Odzienas internātu
kapacitāte

2012-2014

Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi

Izglītības speciālists

2012-2018

Pašvaldība, valsts

Nodrošināti ērti skolēnu pārvadājumi

Izglītības
speciālists, Pļaviņu
ģimnāzija, PII

2012

Pašvaldība

Izstrādāts izglītības iestāžu tīkla optimizācijas
plāns

2012-2018
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Uzdevumi
U2.1.4: Nodrošināt
interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības pieejamību
un attīstību

Pasākumi/aktivitātes
Pasākumu organizēšana
saskaņā ar IZM VISC plānu
(konkursi, semināri,
tālākizglītība, u.c.)
Sadarbība ar novada biedrībām
un organizācijām, Latvijas
pieaugušo izglītības apvienību,
Izglītības iniciatīvas centru un
augstskolām

U2.1.5: Nodrošināt
mūžizglītības
pieejamību un attīstību
U2.1.6: Veicināt
neformālās izglītības
attīstību

Bibliotēku pakalpojumi
Eko skolas attīstība un
observatorijas izbūve

Atbildīgie
izpildītāji
Izglītības
speciālists,
izglītības iestāžu
vadītāji
Izglītības
speciālists,
izglītības iestāžu
vadītāji

Bibliotēku vadītāji
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi

Pašvaldība

Organizēti pasākumi saskaņā ar IZM VISC plānu

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Uzlabota sadarbība

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Dažādoti, attīstīti pakalpojumi

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā
izveidota eko skola un izbūvēta observatorija

Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi

Renovēts Kultūras centrs
Renovētas, rekonstruētas brīvdabas estrādes,
iegādāta pārvietojamā estrāde
Pieejamas nodarbību telpas Rīteros
Stukmaņu muižas kompleksa ietvaros izveidots
amatniecības centrs
Veikta Vesetas tilta konservācija

RV2.2: Kultūrvides attīstība
Pļaviņu novada kultūras centra
ēkas Daugavas ielā 49
renovācija
U2.2.1: Nodrošināt
kultūras aktivitāšu
veikšanai
nepieciešamās
infrastruktūras
attīstību
U2.2.2: Nodrošināt
kultūrvēsturisko
objektu saglabāšanu un

Novada estrāžu attīstība
Sabiedriskā centra izveide
Rīteros
Amatniecības centra izveide
Vesetas tilta konservācija

Novada dome

2012-2018

Novada dome
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste

2012-2018

Novada dome
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste

2012-2018

Pašvaldība
Pašvaldība, ES
fondi

2012- 2018

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2016
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Uzdevumi
attīstību

Pasākumi/aktivitātes
Kultūras mantojuma „Zviedru
skanstis” saglabāšana
Novada bibliotēkas pieejamība
Vietalvas bibliotēkas
paplašināšana, Aiviekstes
bibliotēkas rekonstrukcija

U2.2.3: Nodrošināt
novada kultūras
iestāžu infrastruktūras
un materiāli tehniskās
bāzes attīstību

U2.2.4. Nodrošināt
kultūrvides
saglabāšanu un
pilnveidošanu

Novada bibliotēkas materiāli
tehniskās bāzes attīstība
Pļaviņu kultūras centra
materiāli tehniskās bāzes
attīstība

Jaunu tūrisma produktu
attīstība
Tūrisma informācijas centra
darba pilnveidošana

Atbildīgie
izpildītāji
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste
Novada dome

Novada dome

Izpildes termiņš
vai periods

2012-2018
2012-2018

2014-2016

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldība, ES
fondi
Pašvaldība, ES
fondi

Saglabātas "Zviedru skanstis"
Metu projekts ēkas rekonstrukcijas projekts,
rekonstrukcija

Pašvaldība, ES
fondi

Uzlabota novada kultūras iestāžu infrastruktūra
Uzlabota un attīstīta bibliotēku materiāli tehniska
bāze

Novada dome

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Novada dome

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

TIC

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

TIC

2012-2018

Pašvaldība

2012-2018

Pašvaldība

NVO atbalsts

Mūsdienīga kultūras centra materiāli tehniskā bāze
Tehnisko projektu izstrāde divām peldošām
piestātnēm. Divu piestātņu izbūve. Divu skatu
torņu uzstādīšana
Kultūrvēsturisko objektu iekļaušana tūrisma
maršrutos
Maršrutu izstrāde, iekļaušana reģiona tūrisma
maršrutos
Aktīvas novada NVO nodrošina interešu grupu
aktivitātes

U2.3.1: Nodrošināt
iedzīvotāju
informēšanu par
pieejamajiem
pakalpojumiem

RV2.3: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
Informācijas nodrošināšana par
sociālajiem pakalpojumiem
Sociālā dienesta
Pieejama informācija par sociālajiem
domes mājas lapā
vadītāja
2012-2018
Pašvaldība
pakalpojumiem
Informācijas nodrošināšana par
veselības aprūpes
pakalpojumiem un veselības
Sociālā dienesta
Pieejama informācija par veselības aprūpi un
veicināšanu.
vadītāja
2012-2018
Pašvaldība
veselības veicināšanu

U2.3.2: Nodrošināt
sociālās palīdzības

Sociālo māju – grupu dzīvokļu
bērniem bāreņiem izveide

Sociālā dienesta
vadītāja

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2016
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Uzdevumi
infrastruktūras
attīstību

SAC „Pļaviņas” infrastruktūras
uzlabošana
Dienas centra pensijas un
pirmspensijas vecuma grupām
izveide

SAC vadītājs
Sociālā dienesta
vadītāja
SAC vadītājs

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2014-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Uzlabota Sociālās aprūpes centra infrastruktūra

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Pensijas un pirmspensijas iedzīvotājiem pieejams
dienas centrs

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Darbojas nakts patversme

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Izveidotas bērnu rotaļu grupas
Uzlabota Sociālā dienesta pieejamība

Sākumsskolas attīstības centra
attīstība

Sociālā dienesta
vadītāja
Izglītības
speciālists,
attīstības centra
vadītāja

Sociālā dienesta telpu
pieejamība

Sociālā dienesta
vadītāja

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Preventīvā sociālā darba
attīstība
Pašaprūpes sociālo
pakalpojumu (virtuves, veļas
mazgātuves u.c.) attīstība

Sociālā dienesta
vadītāja

2014-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Sociālā dienesta
vadītāja

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Nakts patversmes izveide

U2.3.3: Nodrošināt
sociālā darba un
sociālās palīdzības
pakalpojumu attīstību

Atbildīgie
izpildītāji

Pasākumi/aktivitātes

Attīstīts preventīvais darbs

Pieejami pašaprūpes sociālie pakalpojumi

RV2.4: Sporta un aktīvas atpūtas pakalpojumu attīstība

Koncepcijas izstrāde
U2.4.1: Nodrošināt
sporta infrastruktūras
attīstību

Sporta bāžu attīstība un
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana

Sporta organizators,
Sporta un tūrisma
jautājumu komiteja

Pašvaldība, ES
fondi

2012-2018
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes
Pļaviņu āra peldbaseina
renovācija un teritorijas
labiekārtošana
Dabas taku attīstība

U2.4.2: Izveidot un
labiekārtot aktīvās
atpūtas infrastruktūru

Aktīvās atpūtas vides
labiekārtošana novada ciemu
teritorijās

U2.4.3: Organizēt un
dažādot sporta un
aktīvās atpūtas
pasākumus

Jaunu sacensību un sporta
pasākumu organizēšana
Popularizēt sporta un aktīvās
atpūtas pasākumus novadā un
Latvijā

Atbildīgie
izpildītāji
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste
Tūrisma speciālists,
pagasta pārvalžu
vadītāji
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste, pagasta
pārvalžu vadītāji
Sporta organizators

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2012-2016

Pašvaldība, ES
fondi

Mūsdienīgs āra peldbaseins

2012-2018

Pašvaldība

Izveidotas un sakoptas dabas takas

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Labiekārtotas ciemu teritorijas

Pastāvīgi

Pašvaldība

Novada sporta pasākumi ir labi plaši apmeklēti

Pašvaldība

Novada sporta pasākumi ir labi atpazīstami Latvijā

Sporta organizators
Pastāvīgi
VP3: Mūsdienīga pārvalde

RV3.1: Pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu kapacitātes stiprināšana

U3.1.1: Paaugstināt
pārvaldes, pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu
kapacitāti ilgtspējīgas
attīstības
nodrošināšanai
U3.1.2: Uzlabot
pakalpojumu

Pļaviņu novada domes
darbinieku kapacitātes attīstība
Pļaviņu novada pašvaldības
plānošanas dokumentu
izstrāde, aktualizācija un
īstenošana

Pieredzes apmaiņa novada
domes speciālistiem
Pļaviņu novada domes mājas
lapas uzlabošana

Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste
Plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste
IT speciālists

2012-2015

Pašvaldība, ES
fondi

Uzlabota novada domes darbinieku kapacitāte

2012-2018

Pašvaldība

Sagatavoti un aktualizēti plānošanas dokumenti
(t.sk. teritorijas plānojums)

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Uzlabota novada domes darbinieku pieredze

Pastāvīgi

Pašvaldība

Pārskatāma, kvalitatīva un ērta mājas lapa
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Uzdevumi
sniegšanas kvalitāti

Pasākumi/aktivitātes
Ēkas Daugavas ielā 43,45
Pļaviņās inženiertehniskie
pētījumi un renovācija

Atbildīgie
izpildītāji
Domes
izpilddirektors,
plānu, ekonomikas
un attīstības
speciāliste

Izpildes termiņš
vai periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2012-2018

Pašvaldība, ES
fondi

Mūsdienīgas novada domes telpas
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6. Investīciju plāns 2015. – 2018. gadam
Pļaviņu novada investīciju plāns ir izveidots saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem,
ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm un to sasniegšanai noteiktajiem rīcības virzieniem. Vienlaicīgi investīciju plānā iekļautie projekti un to
īstenošanas termiņi ir plānoti, ņemot vērā Attīstības programmas esošās situācijas analīzē atspoguļoto projektu īstenošanas nepieciešamību un
pašvaldības budžeta iespējas tos realizēt ar vai bez piesaistīta ārējā finansējuma.
Investīciju plāns ir sastādīts turpmākajiem 3 gadiem, sākot ar 2015.gadu un sastāv no 117 projektiem. Ikviens projekts, kas ietverts Investīciju
plānā, kura īstenošanai šobrīd ir plānots pašvaldības budžets, var tikt īstenots, piesaistot ārējo finansējumu, ja tāda iespēja rodas. Pļaviņu novada
investīciju plāns saskaņā ar metodiskajiem noteikumiem un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību tiks aktualizēts katru gadu.
2018.gadā tiek plānoti 45 projekti.

Nr

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm

Atbilstība
Rīcības
virzienie
m

Papildinātība ar
citiem
projektiem

Indikatīvās
projekta
izmaksas EUR

Finanšu avots, summa EUR
ES
Fondu

Pašvaldības

Privātais

Citi

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Partneri

VP1: Ekonomiski aktīvs novads
RV1.1: Uzņēmējdarbības veicināšana
U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju pieejamību
1.

Uzņēmējdarbības attīstības
speciālista darba vietas
izveide

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

Izveidota uzņēmējdarbības
attīstības speciālista darba
vieta (pilna(pusslodze)
slodze)

Uzņēmēji,
Jēkabpils novads,
Aizkraukles
novads

2015-2018

1 x gadā organizētas
uzņēmēju dienas

Uzņēmēji,
„Pļaviņu

U1.1.2. Nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu
2.

Uzņēmēju dienas

VP 1

RV 1.1.

-
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uzņēmēju
biedrība”
3Jauniešu uzņēmējdarbības
projektu (biznesa plānu)
konkurss

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

1 x gadā organizēts konkurss
un piešķirta balva
uzņēmējdarbības uzsākšanai

4.

Iesaistīties NVA
programmā
„Nodarbinātība un darba
spēka mobilitāte”

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

Piesaistīti darbinieki
pašvaldības teritorijā
esošajiem uzņēmējiem

5.

Pieredzes apmaiņas
pasākumi, regulāras
informācijas sniegšana par
labajiem piemēriem masu
medijos (gan vietējā, gan
Latvijas, gan starptautiskā
mērogā).

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

Organizēti 3 braucieni

Koknese novads,
Salas novads,
Jēkabpils novads,
uzņēmēji, „Pļaviņu
uzņēmēju
biedrība”

6.

SAM 3.3.1. Pārbūvēt
Pļaviņu novada domei
piederošo ēku Rīgas ielā
19, Pļaviņās un pielāgot to
uzņēmējdarbības
vajadzībām, kā arī pārbūvēt
Rīgas ielas posmu 1945m
garumā no Raiņa ielas Nr.5
līdz zemes gabalam ar kad.
Nr.32120012403v960

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

Komersantu skaits, kuri
guvuši labumu no projekta
ietvaros veiktajām
investīcijām infrastruktūrā
21; Jaunizveidoto darba vietu
skaits komersantos, kuri
guvuši labumu no
investīcijām infrastruktūrā
46; No projekta ietvaros
veiktajām investīcijām
infrastruktūrā labumu guvušo
komersantu nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos
un pamatlīdzekļos 2680804
EUR

Procesā līdz
2020.g.

7.

Veicināt darba vietas pie
novada uzņēmējiem
vasaras brīvlaikā

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

Novada uzņēmēji piedāvā
jauniešiem darba vietas
vasaras brīvlaikā

3.

U1.1.3: Nodrošināt novada uzņēmēju mārketingu un veicināt pieredzes apmaiņu
15000
---5000
5000
5000

U.1.1.4: Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
2391263.01
150000 891263.01
0

U.1.1.5: Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā
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U.1.1.6: Nodrošināt teritorijas mārketingu
8.

Novada zīmola veidošana
un pozicionēšana

VP 1

RV 1.1.

-

2015-2018

Izveidots novada zīmols

2015-2018

Nosiltinātas un renovētas
Pļaviņu novada pašvaldības
ēkas (Daugavas iela 43-45,
Daugavas iela 97, Rīgas iela
19, Daugavas iela 4, Pļaviņas,
Skola 1, Vietalvas pagasts,
„Pagastmāja”, Vietalvas
pagasts, „Ķūlīši”, Klintaines
pagasts, Lielā iela 37, Lielā
iela 19, Pļaviņas)

RV1.2: Tehniskās infrastruktūras attīstība un labiekārtošana

9.

SAM 4.2.2.Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai

VP1

RV 1.2.

-

10.

Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūve

VP1

RV 1.2.

-

11.

Pļaviņu pilsētas ielu, Raiņa
ielas ar šķērsielām, Pasta
ielas, u.c. rekonstrukcija

VP 1

RV 1.2.

-

U1.2.1: Infrastruktūras attīstības sekmēšana
1176471.00
100000 176471.00
---0.00

U1.2.2. Ūdenssaimniecības attīstība
996000
580000 1576000
----

U1.2.3: Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras attīstība
160000
80000
----

Sagatavoja Pļaviņu novada dome sadarbībā ar SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” un SIA „Baltkonsults”

28

-----

, „Ķūlīši”,
Klintaines pagasts,
iesniegts projekta
pieteikums

----

2015 -2018

Izbūvēti ūdensvada un
kanalizācijas tīkli Lielā ielā,
Gostiņos, Pļaviņu pilsētā.
(t.sk. pārsūknēšanas stacija)

Pārcelt uz nākošo
plānošanas
periodu

----

2015 2018

Rekonstruēta Daugavas iela.
Raiņa ielas ar šķērsielām,
Pasta ielas, u.c.
rekonstrukcija
Rekonstruētas Meža un
Blaumaņa, Liepu ielas (līdz
Bāru kalna kapiem) un gājēju
celiņu ierīkošana

----
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12.

Satiksmes drošības un
organizācijas uzlabošana
Daugavas ielas posmā no
Upes ielas līdz Odzienas
ielai Pļaviņu pilsētā

VP1

RV1.2.

-

220 000

110
000

110 000

----

-

2015 2018

13.

Satiksmes drošības un
organizācijas uzlabošana
Daugavas ielas
posmā no Odzienas ielas
līdz Rīgas ielai Pļaviņu
pilsētā

VP1

RV1.2.

-

264678

169394

87344

----

7940

20152018

14.

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Odzienas
ielā
•
Ielu apgaismojuma
pārbūve Pļaviņās, posmā
Daugavas iela l37 līdz
Daugavas ielai 171;
•
Ielu apgaismojuma
pārbūve Odzienas ielā,
posmā no 1. maija un
Odzienas ielas krustojuma
līdz Odzienas ielai 24;
•
Ielu apgaismojuma
pārbūve Līkā-Skolas-DārzaMiera ielās;

VP1

RV1.2.

-

15000.00

-

15000.00

-

-

20172018

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Meža ielā

VP1

15.

Centrālajai ielai uzlabots ielas
segums 640 m, autobusu
pieturās izveidotas
,,kabatas”, izveidotas auto
stāvvietas; izveidots
energoefektīvs
apgaismojums, renovētas
ietves abās ielas pusēs
2125m2; izbūvēta lietus
ūdens kanalizācija118 m u.c.
Centrālajai ielai uzlabots ielas
segums 1110 m, paplašinātas
Odzienas ielas, Pasta ielas un
Raiņa ielas krustojumi,
izveidojot drošības salas un
gājēju pārejas. Izveidots
energoefektīvs
apgaismojums; izveidotas
ietves abās ielas pusēs
4173m2; Izbūvēts lietus
ūdens kanalizācija 805m;,
auto stāvvietu ierīkošana, u.c.
Nomainīts ielu apgaismojums
Odzienas ielā

Pārcelt uz nākošo
plānošanas
periodu

Nomainīts ielu apgaismojums
Meža ielā

-

Pārcelt uz nākošo
plānošanas
periodu

-

12900.-

11311.-

2018

20111.-

RV1.2.

-

21750.-

-
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16.

17.

Gājēju celiņu (trotuāru) un
veloceliņu izbūve Pļaviņu
pilsētā- KRUSTOJUMS
Odzienas iela ar 1.Maija
ielu līdz 1. Maija iela 6
Vidzemes ielas virskārtas
atjaunošana

VP1

RV 1.2.

VP1

RV 1.2.

-

10000

Klauģi - Mežrijas - Vecāres
ceļa virskārtas atjaunošana,
caurtekas maiņa, grāvju
tīrīšana

2018

Uzlabota gājēju un
velosipēdistu kustības
drošība pilsētā

2018

Uzlabots ielu un ceļu
infrastruktūras stāvoklis

20152018

Rekonstruēti siltumtīkli
Pļaviņu novadā

7000

Draudzības ielas
novadgrāvju atjaunošana.

7000

V916- Siljāņi- AizkalnesV916 ceļa apauguma
noņemšana, grāvju
atjaunošana

7400

Selgas ielas seguma
atjaunošana

5000
U1.2.4: Siltumapgādes sistēmas attīstība

18.

Siltumtrašu rekonstrukcija
Pļaviņu novadā
Dzirnavu ielas mikrorajons

VP1

RV 1.2.

-

Procesā
U1.2.5: Pļaviņu aizsargdambja atjaunošana un uzturēšana

19.

Kapliču rekonstrukcija/
izbūve pagastos un kapsētu
labiekārtošana

VP 1

RV 1.2.

-

1965,-

U1.2.6: Teritorijas labiekārtošana
----
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----

20152018

Sakārtotas/rekonstruētas
kapliča - Rīteru kapos.
Ierīkotas ūdens ņemšanas
vietas, sētas u.c.

----
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20.

Brīvkapu teritorijas
paplašināšana un stāvvietu
ierīkošana

VP 1

RV 1.2.

21.

Bērnu rotaļlaukumu
būvniecība un atjaunošana
Pļaviņu novadā

VP 1

RV 1.2.

22.

Pļaviņu Daugavas parka
izveide

VP 1

RV 1.2.

23.

Odzes ezera un tā
apkārtnes sakārtošana,
peldvietu sakopšana
Publisko ūdeņu
labiekārtošanas,
apsaimniekošanas plāna
izstrāde

VP1

RV 1.2.

VP1

RV 1.2.

24.

-

-

20152018

Paplašināta Brīvkapu
teritorija un ierīkota stāvvieta

45000

30000

15000

----

----

20152018

6 bērnu laukumi

Realizēts daļēji

20000

20000

----

----

----

2015 2018

Daugavas parka tehniskā
projekta izstrāde, Daugavas
parka izveide
Sakārtota Odzes ezers un tā
apkārtne

Realizēts daļēji –
skiču projekts

2018

Izstrādāts publisko ūdeņu
labiekārtošanas,
apsaimniekošanas plāns

Iesniegti projektu
pieteikumi

20152016

Izveidota profesionālās
ievirzes stundas B kategorijas
šofera tiesību iegūšanai;
metālapstrādes, šuvēju kursi,
iegādāts nepieciešamais
aprīkojums; sporta klases
izveide; piesaistīti
nepieciešamie speciālisti un
mācībspēki
PII un Pļaviņu novada
ģimnāzija nodrošināta
mūsdienīga materiāli
tehniskā bāze

----

2018

-

-

Iesniegti projektu
pieteikumi

VP2: Pakalpojumi iedzīvotājiem
RV2.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

25.

Profesionālas ievirzes un
sporta specializācijas
ieviešana skolā (ģimnāzijā
un Odzienas filiālē)

VP 2

RV 2.1.

26.

Materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana

Datortehnikas
nodrošinājums
Izglītības
iestādēs

VP 2

RV 2.1.

-

U.2.1.1: Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu
50 000
50 000
----------

3600.-
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27.

U.2.1.2: Nodrošināt izglītības iestāžu renovāciju, rekonstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanu
2018
86840.-

Būvdarbi Pļaviņu novada
ģimnāzijā

Veikti iekštelpu remonti

 1,3. stāva remonts;
 Sporta zāles grīda;
 Sienu apdare
starpsienām;
 Odzienas sporta halles
parketa remonts

28.

Datortehnika iegāde
Pļaviņu novada ģimnāzijai

VP 2

RV 2.1.

29.

PII apkārtnes
labiekārtošana

VP 2

RV 2.1.

30.

31.

32.

-

-

-

18000.-

24973.-

-

-

-

2018

Iegādāta datortehnika
Pļaviņu novada ģimnāzijai

----

----

2018

PII „Jumītis” ar filiālēm celiņu izbūve, sētas
rekonstrukcija, u.c.

VP 2

U2.1.3: Īstenot izglītības iestāžu optimizāciju (t.sk. PII), nodrošinot izglītības pieejamību un attīstību
2015RV 2.1.
2018

Mākslas skolas telpu
rekonstrukcija,
piebraucamā ceļa un
stāvlaukuma
rekonstrukcija, lietusūdeņu
novadīšanas sistēma,
cokola siltināšana

VP 2

RV 2.1.

U2.1.4: Nodrošināt interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un attīstību
18000,-

Sadarbības ar novada
biedrībām un citām
organizācijām, Latvijas
pieaugušo izglītības
apvienību, izglītības

VP 2

RV 2.1.

U2.1.5: Nodrošināt mūžizglītības pieejamību un attīstību
24657,-

Skolēnu pārvadājumu tīkla
nodrošināšana novadā

-

Sagatavoja Pļaviņu novada dome sadarbībā ar SIA „Konsorts”, SIA „Konsultanti” un SIA „Baltkonsults”

32

-

----

Nodrošināti ērti skolēnu
pārvadājumi

20152018

Rekonstruēta Mākslas skola,
rekonstruēts piebraucamais
ceļš, stāvlaukums, ierīkota
lietusūdeņs novadīšanas
sistēma, nosiltināts cokols

2015-2018

Uzlabota sadarbība,
Dažādoti, attīstīti
pakalpojumi iedzīvotājiem
mūžizglītībā

sporta biedrība
"Pļaviņu pļāvēji",
“Pļaviņu novada
sieviešu klubs”,
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iniciatīvu centru

33.

Bibliotēku pakalpojumi

Vietalvas
bibliotēkas
pārvietošana uz
piemērotām
telpām,
datortehnikas
iegāde

Bērnu
bibliotēkas
remonti

“Latvijas karatē
klubs „KADZAN”,
"Vietalvas un
Odzienas
dziedāšanas
biedrība",
Biedrība “
KOPSOLIS”,
Biedrības
"OPTIMISTS",
"Pļaviņu
uzņēmēju
biedrība",
Mednieku un
makšķernieku
klubs "SELGA
M",
folkloras kopa
„Āre",
"Biedrība Rihteri",
Biedrība „Latvijas
Kalnu divriteņu
attīstības centrs
”
VP 2

RV 2.1.

8000,-

2018

8000,-

U2.1.6: Veicināt neformālās izglītības attīstību
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Dažādoti, attīstīti
pakalpojumi
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RV2.2: Kultūrvides attīstība
U2.2.1: Nodrošināt kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstību

U2.2.2: Nodrošināt kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un attīstību

U2.2.3: Nodrošināt novada kultūras iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību

U2.2.4. Nodrošināt kultūrvides saglabāšanu un pilnveidošanu
34.

Tūrisma informācijas centra
darba pilnveidošana

VP 2

RV 2.2.

20152018

-

Maršrutu izstrāde, līdzdalība
izstādēs – 1x gadā, tūristu
skaita palielināšana, novada
atpazīstamības
popularizēšana arī
starptautiskā mērogā,
mārketinga materiālu
sagatavošana

RV2.3: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība

35.

Informācijas nodrošināšana
par sociālajiem
pakalpojumiem domes
mājas lapā

VP 2

RV 2.3.

-

U.2.3.1: Nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par pieejamiem pakalpojumiem
2000
---2000
-------
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2015-2018

Ievietota informācija par
sociāliem pakalpojumiem
domes mājas lapā

----
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36.

SAC „Pļaviņas”
infrastruktūras uzlabošana

VP 2

RV 2.3.

37.

Sociālo dzīvokļu izveide

VP 2

RV 2.3.

38.

39.

Sociālā dienesta telpu
pieejamība
 Apkures sistēmas
rekonstrukcija

VP 2

9.2.4.2.pasākums
“Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei”

VP 2

RV 2.3.

-

-

25 000

25 000

U2.3.2: Nodrošināt sociālās palīdzības infrastruktūras attīstību
60 000
----

----

2018

Ēkas kāpņu telpu remonts, 6
istabiņu remonts, lūgšanu
istabas izveide

2018

Sociālo māju - grupu dzīvokļu
bērniem bāreņiem izveide;
Dienas centru pensijas un
pirmspensijas vecumu
grupām izveide (Sociālā māja
vai Sociālās aprūpes centrā);
krīzes situāciju telpa;
Pašaprūpes sociālo
pakalpojumu nodrošināšana
Tehniskā projekta, balstīta uz
skiču projektu, izstrādāšana,
1.kārtas būvniecība .
Higiēnas istabas Stukmaņos
izveide
Sociālais dienests pārcelts uz
Daugavas ielu 4, Pļaviņās,
invalīdu tualetes izbūve
1.stāvā u.c.

2018

18967.-

RV 2.3.

-

U2.3.3: Nodrošināt sociālā darba un sociālās palīdzības pakalpojumu attīstību
62 779,00
53 362,1
---------9 416,85
5

RV2.4: Sporta un aktīvas atpūtas pakalpojumu attīstība
U2.4.1: Nodrošināt sporta infrastruktūras attīstību
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2017 -2018

Izstrādāta Pļaviņu novada
,,Programma vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei”, veikti pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei

Iesniegts
projekta
pieteikums

NVO
(Sarkanais
krusts),
reliģiskas
biedrības, B/b
Klintaines
dzirnas, u.c.

PROJEKTS
REALIZĀCIJĀ
LĪDZ 2020.G
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U2.4.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas infrastruktūru

40.

41.

Jaunu sacensību un sporta
pasākumu organizēšana

Popularizēt sporta un
aktīvās atpūtas pasākumus
novadā un Latvijā

VP 2

VP 2

RV 2.4.

RV 2.4.

-

-

U2.4.3: Organizēt un dažādot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus
50 000
---50 000
-------

4500

----

4500

----

----

2015-2018

2015-2018

Algots sporta organizators,
finansētas biedrības un
sniegts līdzfinansējums
sporta skolām, atbalstīta
piedalīšanas pasākumos
ārpus novada un ārpus
Latvijas. Uzturēta trenažieru
zāle ar personālu, kā arī
izbūvēti citi sporta objekti
Novadīti 10 pasākumi gadā

VP3: Mūsdienīga pārvalde
RV3.1: Pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu kapacitātes stiprināšana

42.

Projektu sagatavošana
finansējuma piesaistei un
projektu īstenošana

43.
Attīstības programmas
izstrāde

VP3

U3.1.1: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
RV 3.1.
10000,-

VP3

RV 3.1.

2018
-
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Sagatavoti un īstenoti
projekti atbilstoši investīciju
plānam
Izstrādāta Pļaviņu novada
attīstības programma 20182030

Sporta
biedrības un
klubi
Sporta
biedrības un
klubi
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44.

Pļaviņu novada teritorijas
plānojuma izstrāde 20182030

VP3

RV 3.1.

45.

Novada pagasta pārvalžu
infrastruktūras
pilnveidošana

VP 3

RV 3.1.

2017-2018

-

-

U3.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
8 000
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2018

Izstrādāts Pļaviņu novada
teritorijas plānojums 20182030

Veikti Aiviekstes, Vietalvas
un Klintaines pag. pārvalžu
ēku remonti un teritorijas
labiekārtošana
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