APSTIPRINĀTS
ar Beverīnas novada pašvaldības domes
2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr.1, prot.Nr.1, 2.§

2.1. Ī SA UN VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir
noteikti vidējā termiņā risināmie uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.
Attīstības vidēja termiņa programmas darbības laikā gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt, ņemot
vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības budžetu.
1.TABULA
Rīcību plāns laikaposmam no 2012. līdz 2018.gadam.
Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

VP1 - Saimnieciskās
aktivitātes un vietējās
nodarbinātības
veicināšana, atbalstot
dažādu formu
kopdarbības attīstību
novadā

RV1.1
Uzņēmējdarbības
veicināšana

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Papildinātība ar
citiem projektiem

Rezultatīvie rādītāji

1.

U1.1.1: Nodrošināt uzņēmējdarbības konsultāciju
pieejamību

Pašvaldība PPP

2,3,4,5,6

Novada ekonomiskā attīstība,
sniegto konsultāciju skaits,
uzņēmējdarbības aktivitāte, jaunu
uzņēmējdarbības formu attīstīšana

2.

U1.1.2. Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā

Pašvaldība PPP

3,5,6

Iesaistīto jauniešu skaits dažāda
līmeņa pasākumos. Jauniešu
profesionālā orientācija, iepazīstinot
ar uzņēmējdarbības iespējām
novadā. Jauno uzņēmēju skaits
novadā.

3.

U1.1.3: Teritorijas mārketinga nodrošināšana

Pašvaldība,
ELFLA

4,5,6

Mārketinga aktivitāšu skaits un
rezultatīvie rādītāji šīm aktivitātēm,
dalība novada un reģiona
pasākumos.

4.

U1.1.4: Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana

Pašvaldība,
ELFLA ,LIAA

1,3,5,6

Sniegto konsultāciju skaits,
sagatavoto projektu pieteikumu
skaits, izveidotā atbalsta

Nr.
p.k.

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Papildinātība ar
citiem projektiem

Rezultatīvie rādītāji
infrastruktūra, rekonstruēto un
atjaunoto ceļa km skaits, jauno
uzņēmēju atbalsta konkursā
iesniegto un atbalstīto projektu
skaits.

RV1.2.
Kopdarbība ar
novada
uzņēmējiem un
iedzīvotājiem

VP2- Dzīvojamo
namu, sociālās
infrastruktūras un ceļu
apsaimniekošanas/
uzturēšanas vietējo
resursu attīstība

RV2.1.
Tehniskās
infrastruktūras
attīstība un
labiekārtošana

5.

U1.1.5.Ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības
attīstība

Pašvaldība,
ELFLA ,LIAA

1,2,3,6

Jaunu tūrisma pakalpojuma
sniedzēju skaits, objektu skaits, ar
tūrismu saistīto mārketinga
aktivitāšu skaits, tūrisma
informācijas punktu skaits.

6.

U.1.2.1.Kopdarbības atbalsts

Pašvaldība, PPP

2,3,4,5

Kopdarbības aktivitāšu skaits,
līdzfinansēto projektu skaits,
konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”
atbalstīto projektu skaits.

7.

U.1.2.2.Atjaunojamās enerģijas ražošana

Pašvaldība
ELFLA, LIAA

1,3,4

Informatīvo pasākumu skaits par
atjaunojamās enerģijas ražošanas
iespējām. Uzcelta atjaunojamās
enerģijas stacija.

8.

U.1.2.3. Inovatīvu produktu radīšana

Pašvaldība
ELFLA, LIAA

2,3,4,7

Priekšlikumu (patentu) skaits,
interesentu skaits, informatīvo
pasākumu skaits.

9.

U2.1.1: Infrastruktūras attīstības sekmēšana

Pašvaldība
3,5,7,8
ELFLA , ERAF,
KF

Sakārtota vide, uzturēšanas izmaksu
samazinājums, sakārtota kapu
infrastruktūra un digitalizēti ar to
saistītie dati

10.

U2.1.2: Ūdenssaimniecības attīstība

Pašvaldība
ERAF, KF

4,5,8

Sakārtota vide.

11.

U2.1.3. Satiksmes drošības un organizācijas
uzlabošana

Pašvaldība
ELFLA

4,5,9,

Sakārtota un droša vide, apgaismoto
vietu skaits, izveidoto objektu skaits,

12.

U2.1.4: Teritorijas labiekārtošana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,
KF

3,4,5,8

Nelegālo atkritumu un graustu
apsaimniekošana, rotaļu laukumu un
sporta laukumu uzturēšana ciematos

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Papildinātība ar
citiem projektiem

Rezultatīvie rādītāji
(skaits).

VP 3– Izglītības
kvalitātes un
pieejamības
nodrošināšana, tai
skaitā mūžizglītība

RV3.1. Izglītības
kvalitātes un
pieejamības
nodrošināšana

13.

U2.1.5. Velotūrisma attīstības veicināšana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,
KF

3,4,5,8,9,11,12

Izveidoti jauni velomaršruti, dalība
jaunos projektos. Velonovietņu
skaits novadā.

14.

U3.1.1: Izglītības pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,
KF, ESF

2,12,16,

Jaunu izglītības programmu
sagatavošana. Iesaistīto iedzīvotāju
skaits mūžizglītības pasākumos.

15.

U3.1.2: Izglītības iestāžu renovācija un
energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,
KF, ESF

2,14,16

Izremontēto skolu skaits. Samazināti
norēķini par izglītības iestāžu
komunālajiem pakalpojumiem.

16.

U3.1.3: Interešu un profesionālās ievirzes
izglītības pieejamība un attīstība

Pašvaldība ESF

15,14,

Piesaistīti izglītojamie no citām
pašvaldībām. Izveidotas jaunas
profesionālās ievirzes programmas.

17.

U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība

Pašvaldība
ESF,KKF

3,5,12,13,14

Sakārtota vide. Pasākumu skaits un
apmeklētāju skaits. Jaunu kultūras
pasākumu formu piedāvāšana.

18.

U4.1.2: Kultūrvides saglabāšana un pilnveidošana Pašvaldība
ESF,KKF

3,5,12,17

Sakārtota vide. Projektu skaits, kas
orientēti uz kultūras pieminekļu
saglabāšanu un atjaunošanu.

VP4 - Novada
kultūrvēsturisko un
dabas resursu
saglabāšana

RV4.1:
Kultūrvides
attīstība

VP5 – Sociālās,
veselības un sporta
infrastruktūras
attīstīšana

RV5.1. Sociālās
aprūpe pakalpoju
sakārtošana

19.

U5.1.1: Sociālās aprūpes infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

Pašvaldība
ERAF, ESF

12,20,21

Samazināti savstarpējie norēķini par
sociālajiem pakalpojumiem citām
pašvaldībām. Pagastos un ciemos
pieejamo aprūpes infrastruktūru
skaits.

RV5.2. Veselības
aprūpes
nodrošināšana

20.

U5.2.1: Veselības aprūpes infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

Pašvaldība
ERAF, ESF

12,19,21,22

Uzlabota pakalpojumu pieejamība
novada iedzīvotājiem, visos pagastu
centros ir pieejama ambulatorā
aprūpe (ģimenes ārsts).

21.

U5.2.2. Iedzīvotāju informēšana par pieejamajiem Pašvaldība
pakalpojumiem

19,20

Reklāmu un pasākumu skaits, kas
popularizē novada pakalpojumu
pieejamību plašākam iedzīvotāju

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Finan-sējuma
avots

Papildinātība ar
citiem projektiem

Rezultatīvie rādītāji
lokam.

22.

U5.3.1: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu
attīstība

Pašvaldība
ERAF, ESF

5,12,13,

Pasākumu skaits, kas popularizē
novada sporta un aktīvās atpūtas
iespējas un tā unikālos tūrisma
objektus.

23.

U5.3.2: Izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas
infrastruktūru

Pašvaldība
ERAF, ESF

5,12,17,22,

Sakārtotu aktīvās atpūtas vietu
skaits novadā, piesaistīto aktīvo
tūristu skaits.

24.

U5.3.3: Sacensību un sporta pasākumu
organizēšana.

Pašvaldība ESF

5,12,22,23,

Sporta sacensību skaits un
piesaistīto dalībnieku skaits (arī no
kaimiņu novadiem).

RV6.1.Pārvaldes,
pašvaldības
iestāžu un
uzņēmumu
kapacitātes
stiprināšana

25.

U6.1.1: Paaugstināt pārvaldes, pašvaldības iestāžu Pašvaldība ESF
un uzņēmumu kapacitāti ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai

3,6,8,26,

Apmeklēto semināru skaits un
jomas, kas nepieciešami pašvaldības
speciālistu kvalifikācijas celšanai.

26.

U6.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Pašvaldība ESF

9,11,

E-pakalpojumu skaits, procesu un
procedūru samazināšana.

VP7 - Vides kvalitātes RV7.1.Teritorijas
uzlabošana
vides sakārtošana

27.

U7.1.1 Ūdens tilpņu apsaimniekošana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,

9,12,

Sakārtoto un apsaimniekoto
ūdenstilpju skaits, iespēja attīstīties
uzņēmējdarbībai.

28.

U7.1.2: Atkritumu apsaimniekošana

Pašvaldība
ELFLA ERAF,

12,25,26,

Notiek šķiroto atkritumu savākšana,
nelegālo atkritumu savākšana.

29.

U7.1.3: Karjeru apsaimniekošana

Pašvaldība PPP

12,25,26

Izstrādāts karjeru apsaimniekošanas
plāns, iegūto granti iespējams
izmantot pašvaldības infrastruktūras
projektos (tonnas)

30.

U7.1.4: Teritorijas apsaimniekošana un
labiekārtošana

Pašvaldība

RV5.3. Sporta un
aktīvās atpūtas
pakalpojumu
attīstība

VP6 – Efektīvas
pārvaldības
nodrošināšana

Atjaunotās un izkoptās mežu
platības (ha), izstrādāts novada
nozīmes meliorācijas sistēmu
apsaimniekošanas projekts,
apsaimniekoto grāvju garums
(metri).

