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IEVADS
Lai sasniegtu pašvaldības ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteiktos ilgtermiņa uzstādījumus,
tiek izstrādāta Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk –
Attīstības programma). Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem,
izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība sadarbībā ar
iesaistītajām pusēm ir apņēmusies īstenot novada un tā iedzīvotāju labā. Attīstības
programmas loma ir:
♦

♦
♦
♦

apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra,
cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai
izmantošanai;
mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta
plānošanai);
sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai ārvalstu
un vietējo privāto investīciju piesaistei);
sekmēt teritorijas atpazīstamību.

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām. Rīcības plānā tiek noteiktas rīcības, kuras
īstenojot novads virzās uz Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, ilgtermiņa un vidēja
termiņa mērķiem (1.attēls).

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Stratēģiskā
daļa

Rīcības plāns

Investīciju
plāns

Īstenošana un
uzraudzība

1.attēls. Attīstības programmas sastāvdaļas
Attīstības programmas Rīcības plānā nosaka konkrētus pasākumus, aktivitātes, kurus
realizējot tiek izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada
teritorijas attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumi.
Rīcības plānā tiek norādīti pasākumi un aktivitātes uzdevumu izpildei, atbildīgie par
pasākumu izpildi, izpildes termiņš vai periods, finanšu resursu avoti un iznākuma rezultatīvie
rādītāji.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības
programmas Stratēģisko daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada
apstiprināto pašvaldības budžetu.
Rūjienas novada Attīstības programmā 2019. – 2025. gadam iekļautie pasākumi un
aktivitātes izstrādātas, ņemot vērā tematisko darba grupu sanāksmju rezultātus, kurās
piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti un iedzīvotāji, Rūjienas novada iedzīvotāju veikto
aptauju, kā arī izvērtējot Rūjienas novada Attīstības programmu 2012. – 2018. gadam.
Dokumentā izmantotas fotogrāfa Ulda Rusmaņa fotogrāfijas. Shēmu un attēlu autors ir
izstrādātājs.
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1. VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
1.tabula Rūjienas novada vidēja termiņa prioritātes ar rīcības virzieniem un uzdevumiem 2019.-2025.
gadam

VTP1 RADOŠA, AKTĪVA UN PRASMĪGA SABIEDRĪBA
RV1 KOPIENA UN
IESAISTE

U.1.1. Veicināt kopienas sadarbību un sabiedrisko aktivitāti
U.1.2. Sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību, ilgtspēju un atbalsta
pasākumus
U.1.3. Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus
U.1.4. Īstenot jaunatnes politiku

RV2 IZGLĪTĪBA UN
PRASMES

U.2.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas un vispārējo
izglītību
U.2.2. Nodrošināt daudzveidīgas interešu, profesionālās ievirzes un
mūžizglītības iespējas
U.2.3. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko
bāzi

RV3 KULTŪRVIDE

U.3.1. Attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras
pakalpojumu un pasākumu piedāvājumu
U.3.2. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko
bāzi
U.3.3. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas

RV4 SPORTS UN

U.4.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas iespējas

AKTĪVĀ ATPŪTA

U.4.2. Uzlabot aktīvās atpūtas un sporta materiāli tehnisko bāzi un
infrastruktūru
VTP2 SOCIĀLI DROŠA UN EFEKTĪVI PĀRVALDĪTA VIDE

RV5 PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDE

U.5.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību, pakalpojumus un
resursu lietojumu
U.5.2. Pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un sabiedrības
iesaistes un informēšanas procesus
U.5.3. Attīstīt ārējo sadarbību un komunikāciju

RV6 SOCIĀLĀ
AIZSARDZĪBA UN
PAKALPOJUMI

RV7 VESELĪBAS

U.6.1. Nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību
U.6.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
U.7.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu

PAKALPOJUMI

U.7.2. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru

RV8 DROŠĪBA

U.8.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
U.8.2. Uzlabot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
VTP3 EKONOMISKI AKTĪVS UN ATPAZĪSTAMS NOVADS

RV9
UZŅĒMĒJDARBĪBA

U.9.1. Veicināt inovāciju ieviešanu un uzņēmēju sadarbību
ekonomiskās vides attīstībā
U.9.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentus un
infrastruktūru
U.9.3. Veicināt lauksaimniecības attīstību
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U.9.4. Veicināt mājražošanas un amatniecības izaugsmi un
kooperāciju
RV10 TŪRISMS

U.10.1. Sekmēt tūrisma nozares un pakalpojumu izaugsmi
U.10.2. Veicināt uzņēmēju sadarbību tūrisma vides attīstībā
U.10.3. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru

RV11 ZĪMOLS

U.11.1. Īstenot novada mārketingu
U.11.2 . Stiprināt novada identitāti

VTP4 AUGSTU DZĪVES KVALITĀTI VEICINOŠA DZĪVES VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
RV12

U.12.1. Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību un mobilitāti

SASNIEDZAMĪBA

U.12.2. Uzlabot transporta, gājēju un velotransporta infrastruktūru

RV13
INŽENIERTEHNISKĀ
INFRASTRUKTŪRA

U.13.1. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru
U.13.2. Attīstīt ilgtspējīgus ūdenssaimniecības un notekūdeņu
kanalizācijas sistēmu pakalpojumus
U.13.3. Attīstīt centralizētās apgādes ražošanas un pārvades sistēmas
pakalpojumus

RV14 VIDE UN
PUBLISKĀ ĀRTELPA

U.14.1. Sekmēt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību
U.14.2. Saglabāt dabas daudzveidību un lauku ainavas
U.14.3. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un
labiekārtojumu
U.14.4. Veicināt ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas attīstību
U.14.5. Veicināt neapsaimniekoto un degradēto teritoriju
apsaimniekošanu un revitalizāciju

RV15 MĀJOKĻI UN
NEKUSTAMAIS
ĪPAŠUMS

U.15.1. Veicināt mājokļu pieejamību
U.15.2. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu
U.15.3. Sekmēt neapsaimniekoto īpašumu un ēku apsaimniekošanu
un revitalizāciju
U.15.4. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības
īpašumu pārvaldību

5

2. RĪCĪBAS PLĀNS
N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

SM1 RŪJIENAS REĢIONA IEDZĪVOTĀJIEM NODROŠINĀTA IZGLĪTĪBA UN DAUDZPUSĪGAS PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS MŪŽA
GARUMĀ

VTP1 Radoša, aktīva un prasmīga sabiedrība
RV1 Kopiena un iesaiste
U.1.1. Veicināt kopienas sadarbību un sabiedrisko aktivitāti
R.1.1.1.

R.1.1.2.

Sabiedrības iesaistes sekmēšana
aktivitāšu
un
dzīves
vietas
uzlabošanā

Kopienu iniciatīvu grupu izveide,
attīstība un dialoga veicināšana

♦

Turpināta konkursu par sakoptāko īpašumu novadā un
videi draudzīgu saimniekošanu organizēšana (reizi divos,
trīs gados)

♦

Organizētas iedzīvotāju tikšanās, sapulces un aptaujas
sabiedriskās domas izzināšanai un turpmākai aktivitāšu
plānošanai

♦

Rīkoti iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistes pasākumi ideju
ģenerēšanai un motivācijas gūšanai

♦

Novada vajadzībām atbilstoši organizēti sabiedrisko
aktivitāšu un iedzīvotāju iniciatīvas attīstības projekti

♦

Popularizēts un atbalstīts brīvprātīgais darbs

♦

Izvērtētas un (pēc vajadzības ieviestas) izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes izmantošanas
iespējas kopienas vajadzībām

Izpilddirektors,
Attīstības nodaļa

Pastāvīgi,
ik pēc 2-3
gadiem

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Izpilddirektors,
MJIC, NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības un citu iestāžu darbinieki, citi finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek veiktas
par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem.
1
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.1.2. Sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību, ilgtspēju un atbalsta pasākumus
R.1.2.1.

Nevalstisko organizāciju attīstības
un sadarbības veicināšana

♦

Veicināta nevalstiskā sektora organizāciju sadarbība un
aktivitāte

♦

Sniegts atbalsts Rūjienas novada biedrībām
nodibinājumiem, pamatojoties uz nolikumu

♦

Pieejams konsultatīvais un informatīvais
nevalstiskā sektora darbības nodrošinājumam

♦

Sniegts atbalsts biedrību infrastruktūras un materiāli
tehniskā bāzes pilnveidei

♦

Sekmēta nevalstiskā sektora organizāciju
sociālās iekļaušanas problēmu risināšanā

un

atbalsts

Rūjienas
novada
pašvaldība
(turpmāk – RNP),
Izpilddirektors,
NVO,
Attīstības
nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Sociālais dienests,
NVO, RNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Sociālais dienests,
NVO, RNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RNP,
Multifunkcionālais

Ik pēc 2-3
gadiem

Pašvaldības
budžets

aktivitāte

U.1.3. Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus
R.1.3.1.

R.1.3.2.

Motivējošu
ģimenes
pasākumu īstenošana

atbalsta

Atbalsta
sniegšana
ģimenēm
uzsākot dzīvi Rūjienas novada
teritorijā

♦

Organizēti novada ģimeņu pasākumi

♦

Īstenota Jaundzimušo sveikšana

♦

Organizētas Nometnes ģimenēm

♦

Izveidots dienas nometnes skolas vecuma bērniem
skolēnu brīvdienās

♦

Izveidoti atbalsta instrumenti jauno ģimeņu atgriešanās
sekmēšanai (pirmsskolas pakalpojumi, u.c.)

♦

Izstrādāta programma dzīvojamā fonda izveidei un
pilnveidei ģimenēm ar bērniem

♦

Nodrošināta informācijas pieejamība par dzīvi Rūjienas
novadā

♦

Piedāvāti mazdārziņi pilsētā un ciemos
U.1.4. Īstenot jaunatnes politiku

R.1.4.1.

Rūjienas novada jaunatnes politikas
izstrāde

♦

Izstrādāta un ieviesta Jaunatnes politikas attīstības
stratēģija
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N R.

R.1.4.2.

RĪCĪBAS

Jauniešu iniciatīvu grupu atbalsta un
iesaistes veicināšana

SASNIEGTIE REZULTĀTI

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Izstrādāta un ieviesta jauniešu motivāciju programma
jauniešu atgriešanai novadā

jaunatnes iniciatīvu
centrs (turpmākMJIC)

♦
♦

Organizēti ikgadēji jauniešu un bērnu dienas pasākumi
Tiek rīkotas informatīvas lekcijas un pasākumi par
jauniešiem interesējošām tēmām
Sekmēta sociālā iekļaušana, to atbalstošu pasākumu
organizēšana
Tiek organizēti jauniešu sadraudzības, saliedēšanas
pasākumi (piemēram, talkas, pārgājieni, nometnes u.c.
pasākumi)
Paplašinātas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos
projektos gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Veidota
sadarbība ar jaunatnes organizācijām Latvijā un ārvalstīs,
projektu izstrāde, realizēšana
Veicināta pašvaldības institūciju, NVO, jauniešu sadarbība
jauniešiem un bērniem pievilcīgas, atbalstošas dzīves
vides veicināšanai novadā, saistošo noteikumu
pilnveidošana, informācijas aprite par jaunatnes lietām
visiem iesaistītajiem
Atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti
Organizēta apbalvošana “Gada jaunietis”
Rīkotas bērnu un jauniešu nometnes

RNP, MJIC, NVO

Pastāvīgi

Valsts budžets,
pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pilnveidota nepieciešamā infrastruktūra un materiāli
tehniskā bāze
Nodrošināta jaunatnes darbinieku kapacitātes celšana
Mobilo jauniešu centru izveide un uzturēšana Vilpulkā,
Ipiķos, Jeros un Lodē pēc vajadzības
Veikta
tīmekļa
vietnes
www.rujienasjauniesi.lv
aktualizācija un pilnveide

RNP, MJIC

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

♦

♦

♦

♦
♦
♦
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra uzturēšana un pakalpojumu
pilnveidošana

IZPILDES

♦

♦

R.1.4.3.

ATBILDĪGIE

♦
♦
♦
♦
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N R.
R.1.4.4.

RĪCĪBAS
Jauniešu
atbalstīšana

SASNIEGTIE REZULTĀTI

nodarbinātības

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

Pašvaldību darbinieku darba popularizēšana un
iepazīšana, “ēnu dienu” pasākumi
Veicināta darba, prakses iespēju nodrošināšana
jauniešiem (apzināti jauniešiem draudzīgi uzņēmēji un
veidoti sarunu vakari, sadarbība ar novada uzņēmējiem;
nodrošināt jauniešiem prakses/darba iespējas ne tikai
vasarās, bet arī skolas laikā)
Attīstīta brīvprātīgā darba sistēma
Attīstīts vietējā mēroga brīvprātīgais darbs, kā pirmās
darba pieredzes iespēja
Popularizēta jauniešu uzņēmējdarbība (skolēnu mācību
uzņēmumi, u.c.)
Piedāvātas starptautiskas pieredzes apmaiņas u.c. veida
iespējas jauniešiem
Nodrošinātas atbalsta iespējas starptautisko brīvprātīgo
piesaistei pašvaldības iestādēs

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

RNP, MJIC, karjeras
pedagogs, NVO

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RV2 Izglītība un prasmes
U.2.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas un vispārējo izglītību
R.2.1.1.

Kvalitatīva pirmsskolas un vispārējās
izglītības piedāvājuma
nodrošināšana

♦

♦
♦

♦
♦

Īstenota pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumu
stiprināšana un attīstība (regulāra izvērtējuma veikšana,
metodiskais atbalsts, ieviestas novitātes, vecāku un
skolēnu aptaujāšana, u.c.)
Paplašināts skolas piedāvājums skolēnu piesaistei un
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā
Veicināta iekļaujošās izglītības pilnveide (izglītojamiem
speciālām vajadzībām; nodrošināts atbalsta personāls
atbilstoši vajadzībām, u.c.)
Ieviesta kompetenču pieeja mācību saturā
Nodrošināta karjeras atbalsta izglītības pieejamība
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Izglītības
vadītāji

iestāžu

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦
♦

R.2.1.2.

Kapacitātes stiprināšanas pasākumu
īstenošana

♦

♦
R.2.1.3.

Sadarbības un attīstības pasākumu
īstenošana

♦
♦

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Sniegts atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai
Turpināta mūzikas novirziena attīstība Rūjienas vidusskolā
Īstenota personāla kapacitātes celšana un motivācijas
stiprināšana (rīkot izglītības iestāžu kolektīvu saliedēšanas
un izglītošanas pasākumus; pastāvīgi izglītības darbinieku
zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanas pasākumi,
ieviesti motivējoši jaunu speciālistu piesaistes pasākumi)
Izveidota jauno pedagogu atbalsta sistēma

Izglītības
vadītāji

iestāžu

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Veicināta starptautiskās sadarbības attīstība, pedagogu
un izglītojamo iesaiste projektos u.tml.
Izstrādāti ziņojumi, attīstības plāni un citi dokumenti pēc
vajadzības

Izglītības
vadītāji

iestāžu

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

U.2.2. Nodrošināt daudzveidīgas interešu, profesionālās ievirzes un mūžizglītības iespējas
R.2.2.1.

R.2.2.2.

Interešu un profesionālās ievirzes
izglītības programmu pilnveide un
dažādošana

♦

Mūžizglītības
nodrošināšana

atbalsts

un

Nodrošinātas vajadzībām atbilstošas interešu izglītības,
profesionālās ievirzes un mūžizglītības iespējas
Nodrošināts atbalsts MJIC darbībai interešu izglītības
pasākumu īstenošanā

Izglītības iestādes,
izpilddirektors,
MJIC

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

♦

Nodrošināta un uzturēta Rūjienas novada Tautskolas
darbība

Pastāvīgi

♦

Nodrošināts sabiedrības vajadzībām un iespējām
atbilstošs mūžizglītības piedāvājums
Nodrošinātas atbalsta iespējas mūžizglītības apguves
finansēšanā
Pieejama informācija un aktualitātes par mūžizglītības
piedāvājumu novada tīmekļa vietnē, sociālos tīklos, u.c.

Izpilddirektors,
Rūjienas
novada
tautskola

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

♦

♦
♦
♦

Izstrādātas un ieviestas kultūrizglītības programmas
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.2.3. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
R.2.3.1.

Izglītības iestāžu un pieguļošās
teritorijas infrastruktūras pilnveide

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

R.2.3.2.

Interešu un profesionālās ievirzes
izglītības materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana

♦
♦

Nodrošināta izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide
iespēju robežās
Veikta iekštelpu nolietoto inženierkomunikāciju nomaiņa
Veikta Rūjienas vidusskolas sporta laukuma un inventāra
uzturēšana
Veikta Rūjienas vidusskolas teritorijas labiekārtošana
Veikta Rūjienas mākslas skolas pieslēgšana centralizētajai
siltumapgādei
Veikta Rūjienas Mūzikas un Mākslas skolu teritorijas
labiekārtošana, autostāvvietu ierīkošana
Turpināta SPII “Vārpiņa” labiekārtošana
Labiekārtots stāvlaukums pie Rūjienas novada Tautskolas

RNP,
izglītības
iestādes,
SPII
“Vārpiņa”

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā bāze izglītības
iestādēs
Nodrošināts
MJIC
materiāli
tehniskās
bāzes
papildināšanai

Izglītības iestādes,
izpilddirektors,
MJIC

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RV3 Kultūrvide
U.3.1. Attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras pakalpojumu un pasākumu piedāvājumu
R.3.1.1.

Kvalitatīva un daudzpusīga
kultūras piedāvājuma
nodrošināšana

♦

Nodrošināts kvalitatīvs un daudzpusīgs kultūras
pasākumu piedāvājums (t.sk., veikta ikgadēja
izvērtēšana, pārmaiņu plānošana)

♦

Organizēti kultūras un atpūtas pasākumi dažādām
iedzīvotāju grupām (pasākumi bērniem, jauniešiem,
ģimenēm, senioriem, citām atsevišķām iedzīvotāju
grupām)

♦

Ieviesti jaunievedumi kultūras jomā
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Kultūras iestādes,
Kultūras un tūrisma
centrs

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

N R.

R.3.1.2.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Iedibināto aktivitāšu un tradīciju
saglabāšana un attīstība

♦

Pilnveidoti bibliotēku pakalpojumi

♦

Pilnveidots novada izstāžu zāles piedāvājums

♦

Organizēta amatierkolektīvu darbība

♦

Katru gadu organizēti Rūjienas pilsētas svētki un
Saldējuma svētki, Rokfestivāls un Tautas mūzikas
festivāls

♦

Nodrošināta līdzdalība un atbalsts ārpus novada
pasākumos un valsts un reģionālajos svētkos

♦

Bibliotēkās regulāri organizēti nodrošināta lasīšanas
veicināšanas pasākumi

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

Kultūras iestādes,
Kultūras un tūrisma
centrs, bibliotēku
vadītāji

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Kultūras iestādes,
Kultūras un tūrisma
centra vadītāja

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Rūjienas pilsētas
bibliotēka
un
filiāles

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

U.3.2. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
R.3.2.1.

R.3.2.2.

Kultūras iestāžu infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pilnveide

Bibliotēku
infrastruktūras
un
materiāli tehniskās bāzes pilnveide

♦

Pilnveidotas un modernizētas telpas un aprīkojums

♦

Izveidota tērpu noliktava un iegādāts inventārs Rūjienas
kultūras namā

♦

Atjaunota materiāli tehniskā bāze atbilstoši mūsdienu
prasībām

♦

Veikta Rūjienas brīvdabas estrādes uzturēšana

♦

Labiekārtota kultūras iestāžu apkārtne

♦

Labiekārtots stāvlaukums pie Rūjienas kultūras nama

♦

Pilnveidotas un modernizētas, izremontētas ēkas, telpas
un aprīkojums, mēbeles

♦

Pieejamas mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas un
aprīkojums

♦

Nodrošināts kvalitatīvs bibliotēkas krājums dažādām
mērķauditorijām un iedzīvotāju grupām, atbilstoši
lasītāju interesēm
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.3.3. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas
R.3.3.1.

R.3.3.2.

Nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana

Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un kopšana

♦

Pilnveidota informācijas uzkrāšana par novada norisēm,
kultūras mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem

♦

Attīstīts projekts “Saknes Rūjienā”

♦

Izveidots Ipiķu kultūrvēstures uzturēšanas centrs – seno
lietu kolekcija “Poruzis”

♦

Saglabāta un pilnveidota novadpētniecība pagastos

♦

Izveidota un uzturēta senās ugunsdzēsības kolekcija
Ipiķos

♦

Īstenota kultūras pieminekļu apsaimniekošana un
veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

♦

Izveidota un ieviesta koka arhitektūras atjaunošanas
programma

♦

Uzlabota pieejamība, sakārtoti pašvaldībā esošie valsts
un vietējas nozīmes pieminekļi

♦

Objekti iekļauti tūrisma piedāvājumā un attiecīgi
popularizēti

Izpilddirektors,
Kultūras iestādes,
Kultūras un tūrisma
centrs,
pagastu
pārvaldes, Rūjienas
pilsētas bibliotēka
un filiāles

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Izpilddirektors,
Kultūras iestādes,
Kultūras un tūrisma
centrs, Nekustamā
īpašuma
nodaļa,
Pagastu pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RV4 Sports un aktīvā atpūta
U.4.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas iespējas
R.4.1.1.

Kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta
aktivitāšu
pieejamības
nodrošināšana

♦

Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas
pasākumi (semināri, kursi, pieredzes apmaiņa, u.c.)

♦

Īstenota mūsdienīga sporta nozares koordinācija

♦

Organizēti pasākumi un aktivitātes bērniem un
jauniešiem

♦

Īstenota sadarbība saskaņotā sporta pasākumu un
aktivitāšu plānošanā vietējā un starptautiskā mērogā
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RNP, NVO

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.4.2. Uzlabot aktīvās atpūtas un sporta materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru
R.4.2.1.

Sporta
un
aktīvās
atpūtas
infrastruktūras
nodrošinājuma
pilnveide un attīstība

♦

Nodrošināts mūsdienīgs un pietiekošā daudzumā
pieejams sporta inventārs un kvalitatīva infrastruktūra,
tā uzturēšana

♦

Pilnveidots skeitparks Viestura laukumā

♦

Uzbūvēts peldbaseins pie Rūjienas vidusskolas

♦

Izveidota automodelisma trase

♦

Pilnveidoti aktīvās atpūtas un rotaļu laukumi

♦

Pilnveidots un uzlabots slidošanas laukums pie Rūjienas
vidusskolas

RNP,
Rūjienas
vidusskola

NVO,

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

SM2 SPECIALIZĒTI PAKALPOJUMA CENTRI NODROŠINA LĪDZVĒRTĪGA APJOMA UN SASNIEDZAMĪBAS PAKALPOJUMUS

VTP2 Sociāli droša un efektīvi pārvaldīta vide
RV5 Pašvaldības pārvalde
U.5.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību, pakalpojumus un resursu lietojumu
R.5.1.1.

Sniegto pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana

♦

Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un
dažādība

♦

Pilnveidoti e-pakalpojumi

♦

Pilnveidota klientu apkalpošana un labās pārvaldības
principi

♦

Tiek veicināta savstarpējā sadarbība ar valsts iestādēm,
uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
iedzīvotājiem

♦

Veicināta jaunu speciālistu piesaiste (informēta
sabiedrība par iespējām jauniem speciālistiem rast
darba vietu novadā)
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RNP,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

N R.

R.5.1.2.

RĪCĪBAS

Novada iestāžu un struktūrvienību
savstarpējās komunikācijas
pilnveidošana

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

♦

Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un
profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi
(apmācības, semināri, supervīzijas, kursi, u.c.)

♦

Notiek regulāras pašvaldības darbinieku un vadības
sanāksmes
Analīzes un atgriezeniskās saites par komunikāciju un
sadarbības efektivitāti nodrošināšana
Attīstīti pašvaldības iekšējie informācijas kanāli
Pilnveidota starpnozaru un iestāžu komunikācija un
sadarbība

RNP,
pagastu
pārvaldes,
pašvaldības
iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

♦
♦
♦

R.5.1.3.

Efektīvas pašvaldības pārvaldes
plānošanas īstenošana

♦
♦
♦

Tiek veikta ikgadēja darbinieku novērtēšana
Veikta funkciju un amatu aprakstu pārskatīšana
Veikts funkciju audits par darbinieku iemaņām

RNP,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

R.5.1.4.

Pašvaldības infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pilnveide

♦

Nodrošināta pašvaldībai nepieciešamās infrastruktūras
un materiāli tehniskās bāzes pilnveide
Labiekārtoti darbinieku kabineti un klientu uzgaidāmā
telpa
Veikta pašvaldībai piederošo ēku kapacitātes un tehniskā
stāvokļa uzlabošana (t.sk., vides pieejamība)

RNP,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

♦
♦

U.5.2. Pilnveidot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un sabiedrības iesaistes un informēšanas procesus
R.5.2.1.

Sabiedrisko attiecību attīstība

♦

Pašvaldības tīmekļa vietnes www.rujiena.lv pilnveide un
modernizācija

♦

Sociālo tīklu un jaunāko tehnoloģiju izmantošana
iedzīvotāju informēšanā par novada aktualitātēm

♦

Turpināta sadarbība ar “Rūjienas Vēstnesis” sabiedrības
informēšanas pasākumu nodrošināšanā
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RNP,
Izpilddirektors,
pagastu pārvaldes

N R.
R.5.2.2.

RĪCĪBAS
Sabiedrības iesaistes attīstība

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

Regulāru deputātu un iestāžu vadītāju tikšanos ar
iedzīvotājiem organizēšana

♦

Veikta iedzīvotāju anketēšana

♦

Organizētas regulāras publiskās apspriešanas dažādos
sabiedrības veselības jautājumos (pilsētas apbūve,
plānošana un labiekārtošana, pasākumi, aktivitātes
sabiedrības veselības jomā, veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamība, sanitārie pasākumi utt.)

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.5.3. Attīstīt ārējo sadarbību un komunikāciju
R.5.3.1.

R.5.3.2.

R.5.3.3.

Sadarbības un sadraudzības ar
citām pašvaldībām uzlabošana

Pašvaldības sadarbības veicināšana
ar sabiedrību un nevalstisko sektoru

Sadarbības ar ārvalstu partneriem
attīstīšana

♦

Kopīgi organizēti pasākumi ar Mazsalacas, Naukšēnu un
Burtnieku novadiem

♦

Aktīva dalība Latvijas Pašvaldību savienībā, Vidzemes
plānošanas reģiona un citu pašvaldības darbību
regulējošo institūciju aktivitātēs

♦

Uzlabota sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, arī
plānošanas reģiona ietvaros

♦

Realizēti starptautiski projekti dažādās jomās

♦

Īstenoti starptautiska un vietēja mēroga pasākumi
dažādām sociālajām un interešu grupām

♦

Īstenoti pašdarbnieku sadarbības pasākumi ar citu
Latvijas pašvaldību kolektīviem

♦

Īstenota sadarbības attīstība ar Igauniju, Japānu, Vāciju,
Gruziju, Ungāriju, u.c.

♦

Realizēti pārrobežu sadarbības projekti

♦

Veicināta starptautiskā sadarbība

♦

Attīstītas jaunas starptautiskā sadarbības iespējas

♦

Regulāri organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi/
komandējumi Latvijā un sadraudzības pilsētās
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RNP,
Attīstības
nodaļa, Kultūras un
tūrisma
centrs,
Izpilddirektors

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RNP,
Attīstības
nodaļa, Kultūras un
tūrisma
centra
vadītāja,
NVO,
kultūras iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RNP,
Izpilddirektors,
NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi
U.6.1. Nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību
R.6.1.1.

Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu
nodrošināšana un ieviešana

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
R.6.1.2.

Mūsdienīga sociālā darba vadība un
attīstība

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši
likumdošanā noteiktām prasībām
Ieviesti jauni, vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi
(piemēram, higiēnas pakalpojumi pilsētā)
Īstenota sadarbība ar sociālo pakalpojumu sniedzējiempašvaldībām
Ieviesti deinstitucionalizācijas pasākumi
Īstenota sadarbība ar komersantiem sociālo
pakalpojumu izveidē un nodrošināšanā (pašvaldības
nodrošināta informācijas pieejamība par individuālā
darba veicēja piedāvāto pakalpojumu iespējām
senioriem, u.tml.)
Pilnveidoti mājas aprūpes dienesta pakalpojumi
Turpināta sadarbība ar Valmieras esošo nodibinājumu
„Centrs Valdardze”
Izveidots senioru dienas centrs

Izpilddirektors,
Sociālais dienests,
sociālās aprūpes
iestādes, NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Uzlabot, attīstīt un modernizēt darba vides infrastruktūru
Nodrošināts kvalitatīvs un pietiekošs speciālistu skaits
sociālās aprūpes un pakalpojumu sniegšanai
Organizēti sociālās jomas darbinieku kapacitātes
paaugstināšanas pasākumi
Veikta sociālās palīdzības sistēmas pilnveide
Nodrošināta informācijas pieejamība par sociālo
palīdzību un pakalpojumiem novadā
Izveidota SAC “Lode” attīstības stratēģijas

Sociālais dienests,
sociālās aprūpes
iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.6.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
R.6.2.1.

Sociālo pakalpojumu sniegšanai
atbilstošu un piemērotu telpu un
aprīkojuma nodrošināšana

♦
♦

♦

Pakalpojumu pieejamības un vides drošības uzlabošana
Pilnveidota
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanai
nepieciešamā infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze
pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs
Labiekārtots higiēnas pakalpojums (duša, veļas mašīna),
nodrošinot vides pieejamību Rūjienas pilsētā un pagastos

Sociālais dienests,
pagastu pārvaldes,
sociālās aprūpes
iestādes

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Veicināta kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšana (nodrošināta ģimenes ārsta prakse;
piesaistīti jaunie speciālisti, nodrošināti ar dzīvesvietu,
nodrošinātas atbilstošas telpas privātprakses vietai)
Uzlaboti primārās veselības aprūpes pakalpojumi
Atbalsts profilaktisko pakalpojumu klāsta attīstīšanā
Īstenotas profilaktiskas veselības pārbaudes skolēniem
Informācijas nodrošināšana par veselības aprūpes
pakalpojumiem

RNP,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Izstrādāta un ieviesta novada iedzīvotāju veselības
veicināšanas programma
Rīkoti veselības veicināšanas pasākumi (bērniem un
jauniešiem,
skolās,
ģimenēm,
u.c.;
vingrošanas
nodarbības; popularizēts veselīgs dzīvesveids starp visām
vecuma grupām; veicināt pašu rūpes par veselību)
Dalība projektos (piem., veselības veicināšanas projekts)
Uzlabota sadarbība ar novada izglītības iestādēm,
ģimenes ārstu praksēm un Sociālo dienestu, NVO par
veselīga uztura un veselīga dzīvesveida popularizēšanu,
pasākumu rīkošanā

RNP,
pagastu
pārvaldes, Rūjienas
vidusskola, NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

RV7 Veselības pakalpojumi
U.7.1. Veicināt veselīgu dzīvesveidu
R.7.1.1.

Veselības aprūpes
pieejamības
un
nodrošināšana

pakalpojumu
dažādības

♦

♦
♦
♦
♦
R.7.1.2.

Veselīga dzīvesveida
aktivitāšu veicināšana

paradumu

♦
♦

♦
♦
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

♦

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Veicināta dažāda veida pašiniciatīva fizisko aktivitāšu
piekopšanā (novadā izveidotā infrastruktūra veicina
iedzīvotāju pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes, izveidojušās
kopīgu interešu grupas)
Informācijas nodrošināšana par veselības veicināšanas
pasākumiem

U.7.2. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru
R.7.2.1.

Veselības aprūpes pakalpojumu
infrastruktūras
un
materiāli
tehniskās bāzes pilnveide

♦

Sekmēta veselības aprūpes iestāžu un feldšerpunktu
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveide

RNP,
pagasta
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pašvaldības policija

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
policija, Rūjienas
vidusskola,
SPII
“Vārpiņa”

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RV8 Drošība
U.8.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
R.8.1.1.

R.8.1.2.

Sabiedriskās kārtības un drošības
uzlabošana

Preventīvo
pilnveide

drošības

pasākumu

♦

Nodrošināta pašvaldības saistošo noteikumu īstenošana
un ievērošanas uzraudzība

♦

Civilās aizsardzības plāna izstrāde

♦

Īstenota iedzīvotāju informētība un līdziesaiste
sabiedriskās drošības jautājumos (izglītojošie pasākumi
izglītības iestādēs, informācijas pieejamība pašvaldības
informācijas kanālos, u.c.)

♦

Regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par ceļu
satiksmes, vispārējas drošības, ugunsdrošības un civilās
aizsardzības jautājumiem

♦

Veicināta pilsoniskā atbildība – augsta iedzīvotāju
atbildības sajūta pret sabiedrisko īpašumu un kārtību
novadā

♦

Veikti regulāri reidi novada ciemos - augsta iedzīvotāju
atbildības sajūta pret sabiedrisko īpašumu un kārtību
novadā
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.8.2. Uzlabot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
R.8.2.1.

R.8.2.2.

Pašvaldības policijas infrastruktūras
un materiāli tehniskās bāzes
pilnveide

♦

Pilnveidotas un izveidotas videonovērošanas sistēmas
ciemos un pilsētā

♦

Pašvaldības policija nodrošināta ar nepieciešamo
materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru

Ugunsdrošības infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pilnveide

♦

Ugunsdzēsības aprīkojuma pilnveide

♦

Ūdens ņemšanas vietu sakārtošana novada ciemos

♦

Uzlabota iedzīvotāju informētība par dūmu detektoru
ierīkošanu mājokļos

RNP, pašvaldības
policija

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

reizi 3-6
mēnešos

Pašvaldības
budžets

SM3 DARBA IESPĒJU PIEAUGUMS NOVADĀ EKONOMISKĀ PROFILA NOZARĒS

VTP3 Ekonomiski aktīvs un atpazīstams novads
RV9 Uzņēmējdarbība
U.9.1. Veicināt inovāciju ieviešanu un uzņēmēju sadarbību ekonomiskās vides attīstībā
R.9.1.1.

R.9.1.2.

Sadarbības
starp
pusēm veicināšana

iesaistītajām

Nozaru
pārstāvju
savstarpējās
komunikācijas sekmēšana

♦

Nodrošināta informācijas aprite un veicināta sadarbība

♦

Īstenota regulāru konsultāciju ar uzņēmējiem prakses
ieviešana

♦

Rīkoti pieredzes apmaiņas
sadraudzības veicināšana

♦

Rīkota ikgadēja uzņēmēju apbalvošana

♦

Atbalsts sadarbības veidošanai starp novada un ārvalstu
uzņēmējiem pašvaldības sadarbības partnervalstīs –
uzņēmēju līdzdalība ārvalstu vizītēs

♦

Organizēta nozaru pārstāvju tikšanās
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pasākumi

RNP,
nodaļa

Attīstības

uzņēmējiem,

RNP,
NVO,
privātais sektors

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

Pilnveidota informācijas pieejamība un kvalitāte par
vietējiem uzņēmējiem pašvaldības tīmekļa vietnē

♦

Veikta mērķtiecīgas, regulāras sadarbības veidošana:
uzņēmēji-uzņēmēji; uzņēmēji-pašvaldība

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.9.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentus un infrastruktūru
R.9.2.1.

R.9.2.2.

Uzņēmējdarbības
nodrošināšana

Informatīva
atbalsta
novada uzņēmējiem

atbalsta

sniegšana

♦

Nodrošināt
kvalitatīvu
un
komunikāciju ar uzņēmējiem

♦

Uzņēmējdarbības attīstības un investīciju ienākšanas
atbalstīšana

♦

Pēc nepieciešamības organizēt novada vadības un
uzņēmēju tikšanās

♦

Veicināt jauno uzņēmēju apmācību procesu

♦

Ieviestas apmācību programmas un konsultācijas dažādu
nozaru uzņēmējiem sadarbībā ar tuvējām pašvaldībām

♦

Atbalsts attālinātai un mobilai uzņēmējdarbībai

♦

Pašvaldības tīmekļa vietnē uzlabota informācija par
vietējiem uzņēmējiem

♦

Nodrošināta
informācijas
pieejamība
par
uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem un iespējām,
izplatīšana tīmekļa vietnē

♦

Sniegts informatīvais atbalsts par ES struktūrfondu
līdzfinansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un
konkurētspējas paaugstināšanā nodrošināšana

♦

Informācijas datu bāzes uzturēšana un pilnveide par
dažādiem
ekonomiskai
darbībai
izmantojamiem
objektiem novadā (ēkas, būves, zeme)
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efektīvu

pašvaldības

RNP,
nodaļa

attīstības

Pastāvīgi

Pašvaldība

RNP,
Attīstības
nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

N R.
R.9.2.3.

R.9.2.4.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
izveide un uzturēšana

♦

Veicināt telpu pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai

♦

Izveidots attālinātā darba centrs (Rīgas ielā 8)

♦

Izveidota tirgus vieta Rūjienas centrā

Uzņēmējdarbību
atbalstošu
pasākumu organizēšana

♦

Organizēti uzņēmēju dienu pasākumi

♦

Organizēti novada un kaimiņu pašvaldību uzņēmēju
dienu pasākumi

♦

Jauno uzņēmēju atbalsta konkursa rīkošana

♦

Sekmēta inovāciju veicinošas vides izveide un inovāciju
radīšana ar apmācību, konkursu starpniecību

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

RNP,
Attīstības
nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

RNP,
nodaļa

Attīstības

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

RNP,
nodaļa

Attīstības

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RNP,
Attīstības
nodaļa, NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

U.9.3. Veicināt lauksaimniecības attīstību
R.9.3.1.

R.9.3.2.

Lauksaimniecības
teritoriju
uzturēšanas un meliorācijas sistēmu
pilnveides sekmēšana

Lauksaimniecības
produkcijas
ražošanas un pārstrādes attīstības
veicināšana

♦

Veikta
pašvaldības,
t.sk.
pašvaldības
nozīmes,
koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana vai
pārbūve pašvaldības administratīvajā teritorijā

♦

Veicināta invazīvo sugu ierobežošana teritorijās un to
plānveidīga apkarošana

♦

Veicināta sadarbība, nodrošināta pastāvīga aktuālās
informācijas apmaiņa

♦

Veicināta
attīstība

♦

Regulāra piedāvāto lauksaimniecības preču apzināšana

♦

Tiek atbalstīta regulāra tirgus organizēšana, tādejādi
atbalstot vietējos lauksaimniekus

alternatīvās,

bioloģiskās

lauksaimniecības

U.9.4. Veicināt mājražošanas un amatniecības izaugsmi un kooperāciju
R.9.4.1.

Mājražotāju
un
amatniecību
uzņēmumu attīstības veicināšana

♦

Izveidota Rūjienas “Amatu sēta” Rīgas ielā 8

♦

Veicināta sadarbība, nodrošināta pastāvīga aktuālās
informācijas apmaiņa
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RNP,
attīstības
nodaļa, NVO

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

Regulāra piedāvāto mājražotāju un amatnieku preču
ražotāju apzināšana

♦

Tiek atbalstīta regulāra tirgus organizēšana, tādejādi
atbalstot arī vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus

♦

Veicināta dalība izstādēs, tirgos ārpus novada robežām, t.
sk., ārvalstīs

♦

Nodrošināta informācija un norādes par vietējiem
produktiem un to ražotājiem (amatniekiem un
mājražotājiem)

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

RV10 Tūrisms
U.10.1. Sekmēt tūrisma nozares un pakalpojumu izaugsmi
R.10.1.1.

R.10.1.2.

Kvalitatīvas tūrisma informācijas un
pakalpojumu sniegšana

Tūrisma pakalpojumu
veicināšana

attīstības

♦

Pilnveidota tūrisma informācijas kvalitāte un pieejamība

♦

Nodrošināta tūrisma informācijas centra darbība un
attīstība, materiāli tehniskās bāzes pilnveide

♦

Regulāri atjaunoti un izdoti tūrisma informācijas materiāli
drukātā un digitālā veidā

♦

Regulāri atjaunota tūrisma informācija pašvaldības
tīmekļa vietnē www.rujiena.lv, sociālos tīklos un
https://www.latvia.travel/lv

♦

Regulāri atjaunota tūrisma informācija un izdoti materiāli
sadarbībā ar citām pašvaldībām

♦

Veicināta konkurētspējīgu tūrisma pakalpojumu izveide

♦

Tūrisma mārketinga pasākumu plānošana un īstenošana,
reklāmas materiālu izdošana

♦

Veicināta jaunu tūrisma produktu attīstība

23

Attīstības nodaļa,
Kultūras un tūrisma
centrs

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Attīstības nodaļa,
Kultūras un tūrisma
centrs

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.10.2. Veicināt uzņēmēju sadarbību tūrisma vides attīstībā
R.10.2.1.

Tūrisma nozares attīstības plānošana

R.10.2.2.

Tūrisma
uzņēmēju
sadarbības
veicināšana vietējā un starpnovadu
līmenī

R.10.2.3.

Sadarbības veicināšana ar kaimiņu
pašvaldībām un reģionu

Izstrādāta, ieviesta un regulāri pārskatīta Rūjienas, Mazsalacas un
Naukšēnu novadu tūrisma attīstības stratēģija

RNP, Kultūras un
tūrisma
centrs,
Attīstības nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

♦

Veicināta starpnovadu sadarbība tūrisma pasākumu
organizēšanā un pakalpojumu attīstībā

Pastāvīgi

♦

Sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem sekmēta kompleksu
tūrisma piedāvājumu izveide

Pagastu pārvaldes,
Kultūras un tūrisma
centrs

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

♦

Koordinētas novada tūrisma uzņēmēju tikšanās

♦

Īstenota sadarbība ar Mazsalacas un Naukšēnu novadu
tūrisma attīstības stratēģijas ieviešanā

RNP, Kultūras un
tūrisma centrs

Pastāvīgi

♦

Īstenota regulāra sadarbība ar Vidzemes plānošanas
reģionu, Vidzemes Tūrisma asociāciju tūrismā jomā

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

RNP, Kultūras un
tūrisma centrs

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

U.10.3. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru
R.10.3.2.

Tūrisma infrastruktūras, objektu un
maršrutu pilnveide

♦

Pilnveidota esošā tūrisma informācijas centra darbība un
nodrošinājums

♦

Izveidots tūrisma centrs Rīgas ielā 8

♦

Veikta atpūtas un tūrisma vietu inventarizācija

♦

Attīstīta tūrisma infrastruktūra (takas, velo maršruti,
norādes zīmes, tūrisma informācijas stendi, u.c.)

♦

Sekmēta kempinga, telšu vietu, kemperu novietņu izveide
un uzturēšana

♦

Sekmēta publiskās ārtelpas
pievilcības veicināšanai

♦

Pilnveidoti esošie tūrisma objekti

♦

Izveidoti jauni apskates objekti
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labiekārtošana

tūrisma

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Nodrošināta bezmaksas, bezvadu interneta pieejamība
pašvaldības tūrisma objektos

RV11 Zīmols
U.11.1. Īstenot novada mārketingu
R.11.1.1.

Plānveidīga un mērķtiecīga novada
mārketinga organizēšana

♦
♦

Īstenota Rūjienas novada teritorijas popularizēšana
Tiek izstrādāta un ieviesta Rūjienas pilsētas mārketinga
stratēģija

Izpilddirektors,
Kultūras un tūrisma
centrs, Attīstības
nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Izpilddirektors,
Kultūras un tūrisma
centrs, Attīstības
nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

U.11.2. Stiprināt novada identitāti
R.11.2.1.

Rūjienas novada teritorijas zīmola
attīstība

♦
♦
♦

♦

Īstenota Rūjienas vēsturiskās identitātes popularizēšana
Izstrādāts nolikums par Rūjienas novada zīmola un
simbola izmantošanu un pilnveidošanu
Stiprināts pozicionējums ar dabas tūrismu – Rūja,
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts – saistītam
piedāvājumam prioritārajos mērķtirgos
Izstrādāta Zaļā deklarācija

SM4 NODROŠINĀTA DROŠA UN VIDEI DRAUDZĪGA LATVISKA TRADICIONĀLA KULTŪRVIDE PIEVILCĪGU DABAS AINAVU IELOKĀ

VTP4 Augstu dzīves kvalitāti veicinoša dzīves vide un infrastruktūra
RV12 Sasniedzamība
U.12.1. Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību un mobilitāti
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N R.
R.12.1.1.

R.12.1.2.

RĪCĪBAS
Veicināt sabiedriskā transporta
pakalpojuma pieejamību

Sabiedriskā transporta pieturvietu
infrastruktūras uzlabošana

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

Saglabāti esošie sabiedriskā transporta
nepieciešamības palielināta to kapacitāte

reisi,

pēc

♦

Uzlabota sabiedriskā transporta pieejamība un izvērtēts
kustības grafiks

♦

Saskaņoti sabiedriskā transporta maršruti ar Vidzemes
plānošanas reģiona pasažieru pārvadātājiem

♦

Sekmēta Autoostas atjaunošana

♦

Labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas

♦

Rekonstruētas
estētiski
novecojušas,
funkcionāli
nepiemērotas un satiksmes organizācijai neatbilstošas
sabiedriskā transporta pieturvietas

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Izpilddirektors,
RNP,
pagastu
pārvaldes,
pārvadāšanas
uzņēmumi,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
pagastu
pārvaldes,
pārvadāšanas
uzņēmumi,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

U.12.2. Uzlabot transporta, gājēju un velotransporta infrastruktūru
R.12.2.1.

Pašvaldības
ceļu
un
ielu
infrastruktūras
inventarizācijas
aktualizācija

R.12.2.2.

Pašvaldības
transporta
infrastruktūras apsaimniekošana un
uzlabošana

Veikta esošās situācijas apzināšana pašvaldības ielu/ceļu
uzturēšanā un sagatavoti priekšlikumi optimālas ielu un ceļu
infrastruktūras izveidošanai katru gadu

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

♦

Veikts ceļu un ielu izvērtējums, noteiktas prioritāri
atjaunojamās ielas un ceļi

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

♦

Veikta pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

♦

Izstrādāts un veikts vienots ceļu un ielu uzturēšanas darba
plāns

♦

Izveidoti stāvlaukumi pie sabiedrībai nozīmīgām ēkām,
piem., kultūras iestādēm

♦

Tiltu pār Rūjas upi un citām novada ūdens tecēm
uzturēšana un rekonstrukcija

♦

Sekmēta un veicināta ceļu un ielu infrastruktūras
atjaunošana
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N R.
R.12.2.3.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Attīstīt gājējiem un velo braucējiem
paredzēto infrastruktūru

♦

Veikta gājēju un velo ceļu izbūve un paplašināšana starp
pašvaldības teritorijā esošajiem objektiem un ciemiem

♦

Veicināta gājēju un velo ceļu izbūve gar valsts autoceļiem

♦

Papildus ierīkota un uzturēta jau esošā velo infrastruktūra
(velo novietnes u.c. pie izglītības, pašvaldības iestādēm,
pagastu centros)

♦

Uzturēts gājēju trošu tiltiņš

♦

Veikta platsliežu dzelzceļa trases maršrutā Rīga-ValmieraRūjiena-Moisakila-Pērnava pārveide par gājējiem un
velobraucējiem piemērotu maršrutu Rūjienas novada
teritorijā (pēctecība Green Railway projektam)

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa,
Pašvaldības
SIA
"Rūjienas siltums"

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa,
Pašvaldības
SIA
"Rūjienas siltums"

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RV13 Inženiertehniskā infrastruktūra
U.13.1. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru
R.13.1.1.

R.13.1.2.

Pašvaldības
sniegto
komunālo
pakalpojumu
(siltumapgāde,
atkritumu apsaimniekošana u.c.)
efektivitātes
un
lietderības
izvērtēšana

♦

Veikts izvērtējums, nepieciešamības gadījumā izstrādāts
rīcības plāns par pašvaldības sniegto komunālo
pakalpojumu klāsta paplašināšanu vai optimizāciju un
kvalitātes uzlabošanu

♦

Pašvaldības
ēku
un
komunālās
infrastruktūras
apsaimniekotāju materiāli tehniskā nodrošinājuma
apzināšana un sagatavoti priekšlikumi to racionālai
izmantošanai

Ūdenssaimniecības
uzlabošana

♦

Renovētas un paplašinātas ūdensapgādes sistēmas

♦

Veikta ārējo ugunsdzēsības tīklu inventarizācija un
pilnveide

♦

Atjaunoti ugunsdzēšanas hidranti

♦

Veicināta pieslēgumu skaita palielināšanās (iedzīvotāju
informēšana par pieslēgšanās iespējām, ieviesta atbalsta
sistēma u. c.)

sistēmu
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N R.

R.13.1.3.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Centralizētās siltumapgādes sistēmu
infrastruktūras attīstība

♦

Veikta meliorācijas sistēmas
Valdemāra ielas rajonā

rekonstrukcija

♦

Veikta pašvaldību ēku un infrastruktūras siltumenerģijas
un elektroenerģijas patēriņa analīze

♦

Veikti dzīvojamā fonda siltumnoturības pasākumi, t.sk.,
renovācija, veicot ēku siltināšanu, rekonstruējot apkures
sistēmu

♦

Veikta katlu mājas rekonstrukcija un tās uzturēšana

♦

Veikta siltumtrašu un siltummezglu
nolietoto iekārtu nomaiņa

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Rūjienā
RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa,
Pašvaldības
SIA
"Rūjienas siltums"

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa,
pašvaldības
SIA
"Rūjienas siltums"

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP, Nekustamo
īpašumu nodaļa,
pašvaldības
SIA
"Rūjienas siltums"

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

rekonstrukcija,

U.13.2. Attīstīt ilgtspējīgus notekūdeņu un kanalizācijas sistēmu pakalpojumus
R.13.2.1.

R.13.2.2.

Notekūdeņu
un
sistēmu uzlabošana

Notekūdeņu
pakalpojumu attīstība

kanalizācijas

savākšanas

♦

Renovētas un paplašinātas notekūdeņu savākšanas
sistēmas

♦

Apsaimniekotas esošās lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas un izbūvētas jaunas, veikta atdalīšana no
sadzīves kanalizācijas

♦

Lokālo sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
uzturēšanas kontrole, izstrādājot pašvaldības saistošos
noteikumus

♦

Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
Rūjienā

♦

Veicināta pieslēgumu skaita palielināšanās (iedzīvotāju
informēšana par pieslēgšanās iespējām, ieviesta atbalsta
sistēma u. c.)

♦

Veikti pasākumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu
ieviešanā un uzraudzībā

28

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

RV14 Vide un publiskā ārtelpa
U.14.1. Sekmēt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību
R.14.1.1.

R.14.1.2.

R.14.1.3.

Dabas
resursu
apsaimniekošana

ilgtspējīga

Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība

Vides izglītības un informatīvu
pasākumu organizēšana

♦

Veikta Rūjas upes gultnes tīrīšana

♦

Tiek
veikta
aizsargājamo
dabas
teritoriju
apsaimniekošana – atkritumu vākšana, infrastruktūras
uzturēšana un attīstība, dabas postījumu seku novēršana

♦

Tiek
veikta
dabas
apsaimniekošana

♦

Tiek veikta meža resursu apsaimniekošana

♦

Attīstīta materiāli tehniskā bāze vides un dabas resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai

♦

Izstrādāti mežu apsaimniekošanas
pašvaldības īpašumā esošiem mežiem

♦

Pieņemtas Rūjas upes baseina robežas

♦

Izstrādāti Rūjas upes Rūjienas posmu ekspluatācijas un
apsaimniekošanas noteikumi

♦

Veicināta dabas aizsardzības plānu
aizsargājamām dabas teritorijām

♦

Veikta dabas resursu apzināšana, izpēte un novērtējums

♦

Īstenota sadarbība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
popularizēšanā

♦

Veicināta sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par
vides aizsardzību (EKO skolu programma, u.c.)

♦

Īstenoti regulāri sabiedrības informēšanas pasākumi par
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iespējām ieviest
pārmaiņas ikdienas dzīvē, u.tml.
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resursu,

derīgo

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Attīstības nodaļa,
Kultūras un tūrisma
centrs,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

izrakteņu

plāni

izstrāde

visiem

īpaši

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

Īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumiem
lauksaimniecībā izmantojamo ķīmiju

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

par

U.14.2. Saglabāt dabas daudzveidību un lauku ainavas
R.14.2.1.

R.14.2.2.

Bioloģiskās
saglabāšana īpaši
dabas teritorijās
Raksturīgo
ainavu
saglabāšana

daudzveidības
aizsargājamās

♦

Īstenota līdzdalība Dabas aizsardzību plānu izstrādē

♦

Līdzdalība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā
un apsaimniekošanā saskaņā ar normatīviem aktiem un
dabas aizsardzības plāniem

atjaunošana

♦

Izstrādātas īpašo ainavu attīstības, pārvaldības un
apsaimniekošanas vadlīnijas

♦

Sekmēta bioloģiski un ainaviski vērtīgo teritoriju
saglabāšana novadā (koki, meži, pļavas, parki u. c.)

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
Attīstības
nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

U.14.3. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un labiekārtojumu
R.14.3.1.

R.14.3.2.

Vides
stāvokļa
pasākumi

uzlabošanas

Publiskās
ārtelpas
teritoriju
labiekārtošana,
uzturēšana
un
attīstība

♦

Veikts regulārs vides stāvokļa monitorings

♦

Veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi

♦

Pēc vajadzības veiktas zinātniskās izpētes

♦

Labiekārtoti novada parki, skvēri un citas publiskās
ārtelpas zaļās teritorijas
Veikta ietvju, gājēju, velo ceļu izbūve un paplašināšana
Uzstādītas vienota dizaina informācijas un norādes zīmes
Labiekārtotas publiskās atpūtas vietas novadā, t.sk., pie
Rūjas upes
Pilnveidots un uzturēts ielu un laukumu apgaismojums
pilsētā un ciemos – veikta paplašināšana, īstenoti
energoefektīvi risinājumi
Plānojot darbus, tiek izvērtēts vai un kā plānotās darbības
ietekmē vietējo iedzīvotāju veselību, drošību un dzīves
apstākļus, piesaistos dažādus ekspertus

♦
♦
♦
♦

♦
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N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI
♦

♦
R.14.3.3.

Vides pieejamības nodrošināšana
pie pašvaldības ēkām un publiskām
teritorijām

R.14.3.4.

Kapsētu teritoriju sakopšana

♦
♦

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

Veicināta jaunu vides objektu un mākslas darbu
izvietošana pilsētvidē rīkojot festivālus, simpozijus vai
izmantojot esošos darbus
Mazdārziņu teritorijas apsaimniekošana un funkciju
pārskatīšana

Nodrošināta vides pieejamība
uzbrauktuves, pacēlāji, u.c.)
♦

ATBILDĪGIE

iestādēs

(durvju

platums,

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Īstenota pašvaldības kapsētu teritoriju apsaimniekošana
un sakārtošana (celiņu segumu atjaunošana, zaļās
atkritumu masas savākšanas sistēmas izveidošana, kapu
kapliču renovācija, u.c.)
Veikta Skudrītes kapsētas paplašināšana
Ierīkota autostāvvieta pie kapsētām

Attīstības nodaļa,
Nekustamo
īpašumu nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
pagastu
pārvaldes

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

U.14.4. Veicināt ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas attīstību
R.14.4.1.

R.14.4.2.

Atkritumu šķirošanas un savākšanas
pakalpojumu nodrošināšana

Ilgtspējīgas
atkritumu
apsaimniekošanas nodrošināšana

♦

Palielināts noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu
skaits

♦

Šķiroto atkritumu punktu tīkla pilnveide

♦

Izveidots lielgabarīta atkritumu šķirošanas laukums

♦

Nodrošinātas iespējas veikt
šķirošanu/kompostēšanu

♦

Ieviestas
inovatīvas
un
ilgtspējīgas
atkritumu
apsaimniekošanas metodes (t.sk., izvešanas grafiku
pārskatīšana, u.c.)

♦

Veicināta
iedzīvotāju
izglītošana
apsaimniekošanas jautājumos
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organisko

atkritumu

atkritumu

N R.

RĪCĪBAS

SASNIEGTIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

U.14.5. Veicināt neapsaimniekoto un degradēto teritoriju apsaimniekošanu un revitalizāciju
R.14.5.1.

Neapsaimniekoto
un degradēto
teritoriju
apsaimniekošanas
un
revitalizācijas sekmēšana

♦

Apzināta situācija un izstrādāti priekšlikumi degradēto
teritoriju revitalizācijai

♦

Organizētas teritorijas sakopšanas talkas

♦

Veicināta nesakopto privāto īpašumu apsaimniekošana
(informatīvais darbs, vēstules, u.c. aktivitātes)

♦

Izveidota un īstenota nesakopto īpašumu sakopšanas
programma

RNP,
pagastu
pārvaldes,
Nekustamo
īpašumu nodaļa,
Attīstības nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
pagastu
pārvaldes,
Nekustamo
īpašumu nodaļa,
attīstības nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
pagastu
pārvaldes,
Nekustamo
īpašumu nodaļa,
Attīstības nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RNP,
pagastu
pārvaldes,
Nekustamo

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

RV15 Mājokļi un nekustamais īpašums
U.15.1. Veicināt mājokļu pieejamību
R.15.1.1.

R.15.1.2.

Mājokļu politikas ieviešana

Esošo mājokļu apsaimniekošanas
veicināšana

♦

Izstrādātas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības un
apsaimniekošanas vadlīnijas

♦

Sekmēta pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda attīstība

♦

Ieviesta mājokļa atbalsta sistēma ģimenēm ar bērniem,
jauniešiem, nozarēs pieprasīto specialitāšu pārstāvjiem u.
c.

♦

Veicināta pašvaldības un uzņēmēju sadarbība īres namu
izveidē

♦

Uzlabota namu apsaimniekošana ciemos

U.15.2. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu
R.15.2.1.

Daudzdzīvokļu
apsaimniekošanas

ēku
un

♦

Veicināta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību
izveide visās daudzdzīvokļu mājās (informatīvs,
konsultatīvs, motivējošs atbalsts)
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N R.

RĪCĪBAS
energoefektivitātes
veicināšana

SASNIEGTIE REZULTĀTI
pasākumu

♦

Sniegts atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
paaugstināšanas projektu īstenošanā

ATBILDĪGIE

IZPILDES

IZPILDĪTĀJI

TERMIŅŠ

FINANŠU
RESURSI UN
AVOTI1

īpašumu nodaļa,
Attīstības nodaļa

U.15.3. Sekmēt neapsaimniekoto īpašumu un ēku apsaimniekošanu un revitalizāciju
R.15.3.1.

Neapsaimniekoto īpašumu un ēku
apsaimniekošanas un revitalizācijas
sekmēšana

Apzināta situācija un izstrādāti priekšlikumi/programma
degradēto bīstamo ēku un būvju revitalizācijai vai nojaukšanai

RNP,
pagastu
pārvaldes,
Nekustamo
īpašumu nodaļa,
Attīstības nodaļa

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības,
valsts budžets,
fondu līdzekļi

U.15.4. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības īpašumu pārvaldību
R.15.4.1.

Pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas veicināšana

♦

Izstrādāta un ieviesta pašvaldības nekustamo īpašumu
(infrastruktūras
objektu,
ēku,
zemju,
mežu)
apsaimniekošanas politika

♦

Īstenota pašvaldībai piederošo ēku energoefektivitātes
paaugstināšana
un
renovācija,
funkcionalitātes
uzlabošana

♦

Sekmēta atjaunojamo energoresursu izmantošana
siltumenerģijas un elektroenerģijas iegūšanai pašvaldības
ēku apsaimniekošanā un nodrošināšanā
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RNP,
pagastu
pārvaldes,
Nekustamo
īpašumu nodaļa
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