1.pielikums

Rīcības plāns 2015. – 2018.gadam
21.06.2016.redakcijā

Uzdevumi
U1.1.1.Veicināt
bezdarbnieku iesaisti
darba tirgū
U1.1.2.Atbalstīt
iedzīvotāju iniciatīvu un
sniegt palīdzību
dokumentu sagatavošanā
U1.2.1. Piesaistīt
kvalificētus darbiniekus
pašvaldības iestādēs
U1.2.2. Atbalstīt
darbinieku vēlmi
paaugstināt kvalifikāciju

U2.1.1. Nodrošināt
metodisko palīdzību
izglītības iestādēm

U2.1.2. Uzlabot
izglītības iestāžu
infrastruktūru

Pasākumi, aktivitātes
Projektu piesaistīšana
Iedzīvotāju radošo ideju
atbalstīšana
Lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanas atbalstīšana
Darbinieku piesaistīšana
Pašvaldības darbinieku
profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšana
Metodiskās palīdzības
nodrošināšana pirmsskolas
izglītības iestādēm
Metodiskās palīdzības
nodrošināšana vispārējās
izglītības iestādēm
Metodiskās palīdzības
nodrošināšana speciālās
izglītības iestādēm
Ciblas PII rekonstrukcija

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, ESF

Novada
dome,
uzņēmēji

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Novada
dome,
izglītības
darbinieki

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

2015. – 2017.

Pašvaldības
budžets,
VIAA, ERAF,

Novada
dome,
izglītības

Iznākuma (output)
rezultatīvie
rādītāji
Nodarbināti
darbinieki
Atbalstītas NVO
Atbalstīti
lauksaimnieki
Jauni darbinieki
Paaugstināta
profesionālā
kvalifikācija
Izveidotas
metodiskās
komisijas
Izveidotas
metodiskās
komisijas
Izveidotas
metodiskās
komisijas
Rekonstruēta Ciblas
PII

Blontu PII teritorijas sakopšana

iestādes
vadītājs

Ciblas vidusskolas renovācija

Skolu materiāli tehniskās bāzes
aprīkošana un atjaunošana

2015.-2016.
Novada
dome,
izglītības
iestādes
vadītājs

Bibliotēku renovācija
Bibliotēku aprīkošana

Pastāvīgi

Novada
dome,
bibliotēku
direktori

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets,
VIDM, KF

Tautas nama
vadītājs,

Aprīkotas
bibliotēkas
Jaunu grāmatu
iegāde

2015.

Pašvaldības
budžets,
LEADER

2016.-2018.

Pašvaldības
budžets,
LEADER

Aparatūras iegāde,
mūzikas
instrumentu
nodrošinājums
Pušmucovas TN
Aparatūras iegāde,
mūzikas
instrumentu
nodrošinājums

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets,

Saglabāti ansambļi,
kori

Tautas nama
vadītājs,
novada dome
Aparatūras iegāde tautas
namiem, estrādēm

Sakārtota teritorija
ap PII
Sakārtota skolu
infrastruktūra
Renovēta ēka,
paaugstināta
energoefektivitāte
Skolu materiāli
tehniskās bāzes
aprīkošana

Renovētas
bibliotēkas

Pastāvīgi

Aparatūras iegāde Pušmucovas
TN

U2.2.2. Esošo kultūras
Esošo ansambļu, koru
tradīciju bagātināšana un saglabāšana

Pašvaldības
budžets

2015. – 2018.

Grāmatu iegāde bibliotēkām
U2.2.1. Kultūras iestāžu
infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana

KPFI

2015. – 2018.
.

Skolu infrastruktūru sakārtošana

U2.1.3. Uzlabot
izglītības iestāžu
materiāli tehnisko bāzi

2015. – 2017.

jaunu attīstīšana
Kolektīvu tērpu iegāde un
atjaunošana

novada dome,
kolektīva
vadītāji

LEADER

Ansambļu un koru piedalīšanās
Latvijas un pasaules līmeņa
pasākumos
Jaunu projektu īstenošana

U2.3.1. Uzlabot un
atjaunot ielu un ceļu
infrastruktūras tehnisko
stāvokli

U2.3.2. Uzlabot

Ielu apgaismojuma ierīkošana

2015. – 2018.

Tilta rekonstrukcija

2016. – 2018.

Pašvaldības
budžets,
ELFLA,
ERAF, LAD

Novada dome
Autoceļu pārbūve, uzlabojot
satiksmes infrastruktūru un
veicinot uzņēmējdarbības
attīstību, saglabājot apdzīvotību

Izveidot ātruma ierobežotājus pie

2016.-2020.

Novada dome

2015. – 2018.

Pašvaldības

Kolektīvi
nodrošināti ar
tautastērpiem un
skatuves tērpiem
Dalība pasākumos
Jaunu ansambļu,
koru izveide
Ierīkots ielu
apgaismojums
ciemu teritorijās
Rekonstruēts tilts uz
autoceļa C - 11
Pārbūvēti ceļu
posmi pagastos: ceļš
P – 3 Pušmucova –
Zujeva; ceļš Z – 6
Franapole –
Ražanova; ceļš Z –
7 Lucmuiža – Kaļvi;
Bērzu iela Ciblas
ciemā; ceļš B – 3
Blonti – Cibuļi –
Žogorova; ceļš C –
23 Berjozovka –
Bārtuļi; ceļš
Vacumnieki –
Steponi – Šaraki –
Mežernieki; ceļš P –
6 Perekļi – Sipki;
Zemnieku iela
Lucmuižā
Uzlabota satiksmes

satiksmes drošību
U2.4.1. Sakārtot un
attīstīt
ūdenssaimniecības
sistēmas

U2.5.1. Atjaunot un
sakārtot komunālās
saimniecības materiāli
tehnisko bāzi

izglītības iestādēm
TEP izstrāde un aktualizācija
Ciblas novada ūdenssaimniecībai
Realizēt ūdenssaimniecības
projektus

2015. – 2015.
Novada dome
2015. – 2017.

Atjaunot un pilnveidot komunālā
dienesta materiāli tehnisko bāzi

Novada
dome,
komunālais
dienests

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets,
ELFLA,
ERAF

Rekonstruēt administrācijas ēku

Novada dome

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets, KPFI

Notekūdeņu saimniecības
sakārtošana Ezersalas ciemā
U2.4.2.Sakārtot
kanalizācijas sistēmu
darbību

U3.1.1. Nodrošināt
sporta infrastruktūru
attīstību
U3.1.2. Veicināt bērnu
fiziskās aktivitātes

budžets,
autoceļu fonds
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets,
VIDM, KF

Kanalizācijas krājtvertņu
apzināšana
Kanalizācijas krājbedru
novērtēšana atbilstoši
likumdošanas prasībām
Krājbedru pārveidošana
atbilstoši likumdošanā
noteiktajām prasībām
Sporta laukumu ierīkošana un
atjaunošana pagastos
Bērnu rotaļu laukumu izveide
Sporta pasākumu organizēšana

2015. – 2018.
2015. – 2018.
Novada dome
2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets,
VIDM, KF

2015. – 2018.

Novada dome

Novada dome

2015. -2018.
2015. – 2018.
Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, ERAF
Pašvaldības
budžets,
LEADER
Pašvaldības

drošība pie
izglītības iestādēm
Izstrādāti un
aktualizēti TEP
Sakārtota
ūdenssaimniecība
Sakārtota un
modernizēta
komunālā dienesta
materiāli tehniskā
bāze
Sakārtota ēka,
pielāgota personām
ar kustību
traucējumiem
Sakārtota
notekūdeņu
saimniecība
Apzinātas
krājbedres
Novērtētas
krājbedres
Sakārtota
kanalizācijas
sistēma
Labiekārtoti sporta
laukumi
Izveidoti bērnu
rotaļu laukumi
Organizēti sporta

budžets

U3.2.1.Pilnveidot
veselības aprūpes
pakalpojumu daudzumu

Medicīnas pakalpojumu klāsta
palielināšana

U3.2.2. Modernizēt
veselības aprūpes
infrastruktūru

Veselības aprūpes infrastruktūras
modernizēšana
Sociālās mājas ierīkošana

U3.3.1. Ierīkot sociālo
māju/dzīvokli

U3.3.2. Pilnveidot
sociālās sfēras
pasākumus

U4.1.1. Sakārtot novada
ceļu tīklu

U4.1.2.Uzlabot
pašvaldības
pakalpojumu sniegšanu
U4.1.3. Veicināt
sadarbību ar
uzņēmējiem

Sociālās mājas siltināšana
Pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās atstumtības riska
mazināšanai
Sociālo pakalpojumu
pilnveidošana
Ceļu un ielu rekonstrukcijas
projektu izstrāde

2015. – 2018.
Novada
dome, ārsti
2015. – 2018.

Novada
dome,
sociālais
dienests
Novada
dome,
sociālais
dienests

2015. – 2018.

2015. – 2018.
2015. – 2018.
2015. – 2018.

Novada dome
Ceļu un ielu rekonstrukcija
Pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes uzlabošana

2015. – 2018.

Novada dome

2015. – 2018.

Sadarbības veicināšana,
izveidojot un vadot Uzņēmēju
koordinācijas padomi

Novada dome

Pastāvīgi

Sadarbības veicināšana, īstenojot
kopīgus projektus infrastruktūras

Novada dome

2015. – 2020.

pasākumi
Pilnveidot
medicīnas
pakalpojumu klāsts
Pašvaldības
Pilnveidota un
budžets, ERAF
modernizēta
veselības aprūpes
infrastruktūra
Pašvaldības
Izveidota sociālā
budžets
māja un dzīvokļi
Siltināta,
Pašvaldības
labiekārtota sociālā
budžets, KPFI
māja
Īstenoti pasākumi
Pašvaldības
jauniešu sociālās
budžets,
atstumtības riska
VIAA, ERAF
mazināšanai
Pašvaldības
Pilnveidoti sociālie
budžets, LM pakalpojumi
Pašvaldības
Izstrādāti projekti
budžets
rekonstrukcijai
Pašvaldības
Rekonstruēti ceļi un
budžets,
ielas
ELFLA
Pakalpojumu
kvalitātes
Pašvaldības
paaugstināšanās
budžets

Pašvaldības
budžets,

Uzņēmēju un
pašvaldības
sadarbība dažādu
jautājumu risināšanā
Renovēti ceļi, kas
ved uz ražojošiem

uzlabošanai

U4.2.1. Atbalstīt biznesa
idejas

U4.2.2.Nodrošināt
informatīvu atbalstu
uzņēmējiem

U5.1.1. Uzstādīt norādes
uz objektiem un vietām
U5.1.2. Izstrādāt novada
tēla koncepciju
U5.2.1. Nodrošināt
partnerības veicināšanu
U5.2.2. Piedalīties
starptautiskos
pasākumos (kultūras,

VARAM
(SAM 5.6.2)

Sniegt atbalstu biznesa idejām,
sniegt konsultācijas no
pašvaldības puses

Novada dome

Telpu pielāgošana un
piedāvāšana uzņēmējdarbībai
Informācijas bāzes izveide par
dažādiem saimnieciskajai
darbībai izmantojamiem
objektiem novadā (zeme, ēkas,
būves)
Informatīvs atbalsts novada
uzņēmējiem par ES
struktūrfondu līdzfinansējuma
iespējām uzņēmējdarbības
attīstībā un konkurētspējas
celšanā

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Novada
dome,
uzņēmēji

2015. – 2018

Pašvaldības
budžets,
ELFLA

Novada
dome,
uzņēmēji

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Norāžu uzstādīšana

2015. – 2016.
Novada dome

Novada tēla koncepcijas izstrāde
Ar kaimiņu pašvaldībām kopēju
investīciju projektu sagatavošana
un realizācija
Atbalsts valsts un privātās
partnerības veidošanai novadā
Piedalīšanās dažādos
starptautiskos pasākumos –
konkursos, skatēs u.c.

2015. – 2016.

uzņēmējiem,
sakārtotas telpas
uzņēmējdarbībās
attīstībai Blontu
ciematā
Atbalstītas biznesa
idejas
Izremontētas telpas
uzņēmējdarbības
vajadzībām
Izveidota datu bāze,
publicēta
pašvaldības mājas
lapā
Regulāri atjaunota
informācija
pašvaldības mājas
lapā
Uzstādītas norādes

Pašvaldības
budžets

Novada
dome,
uzņēmēji

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Novada
dome, tautas
namu vadītāji,

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Izstrādāta novada
tēla koncepcija
Atbalstīt projektu
iesniegumi, realizēti
projekti
Realizēti partnerības
projekti
Popularizēts novada
vārds

izglītības), popularizējot
novada vārdu
U6.1.1. Izveidot tūrisma
taku
U6.1.2. Attīstīt
Eversmuižas muižas
kompleksu, izveidojot
tūrisma apskates objektu

pulciņu
vadītāji
Tūrisma takas izveide
Eversmuižas muižas kompleksa
attīstība

Novada dome

2015. – 2018.
Novada dome

Tūrisma norāžu izveide uz
Eversmuižu

2016.

Dabai draudzīga tūrisma un
dzīvesveida popularizēšana

Pastāvīgi

Pludmaļu labiekārtošana
U6.2.1. Veicināt
ekotūrisma attīstību

U6.2.2. Veicināt
velotūrisma attīstību

Jaunu lauku tūrisma produktu
veidošana, iekļaujot tradicionālā
dzīves veida un
lauksaimnieciskās darbības
elementu tūrisma piedāvājumā
Atbalsts velotūrisma
pakalpojumu infrastruktūras
attīstībai

2015. – 2018.
Novada
dome, TIC
2015. – 2016.

Novada
dome, TIC

Eversmuižas muižas kompleksa
attīstība
U6.2.3. Veicināt
kultūrtūrisma attīstību

U7.1.1.Sakārtot
kultūrvēsturisko

2015. – 2016.

2015. – 2018.
2015. – 2018.

Novada dome
Jaunu kultūrtūrisma produktu
veidošana
Kultūrvēsturisko objektu
apsekošana, dokumentēšana un

Pastāvīgi

Novada dome

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets, LTA

Izveidota tūrisma
taka
Sakārtots
Pašvaldības
Eversmuižas muižas
budžets, ERAF
komplekss
Pašvaldības
Izveidotas un
budžets
uzstādītas norādes
Publikācijas un
Pašvaldības
raksti par videi
budžets, TIC
draudzīgu tūrismu
Labiekārtotas
pludmales
Veicināta
tradicionālā lauku
Pašvaldības
dzīves veida
budžets
saglabāšana un
lauksaimnieciskās
darbības integrēšana
tūrisma
piedāvājumā
Izveidots velonomas
Pašvaldības
punkts
budžets, TIC
Sakārtots
Pašvaldības
Eversmuižas muižas
budžets, ERAF
komplekss
Izveidoti un
Pašvaldības
kultūrtūrisma
budžets
maršrutos iekļauti
jauni objekti
Pašvaldības
Dokumentēti
budžets
kultūrvēsturiskie

objektus

izpēte

Novada baznīcu restaurācija
U7.1.2.Labiekārtot
kapsētas
U7.2.1.Īstenot
aizsargājamo dabas
objektu
apsaimniekošanu
U7.2.2.Veicināt
ilgtspējīgu un videi
draudzīgu apbūvi

Kapsētu labiekārtošana
Kapliču izveidošana pie kapiem
Ūdensobjektu apsaimniekošanas
plāna izstrāde
Aizsargājamo dabas teritoriju
apsaimniekošanas plānu izstrāde
Videi draudzīgu un drošu
mājokļu celtniecība
Atbalsts videi draudzīgu mājokļu
apsaimniekošanai
Uzņēmēju informēšana par videi
draudzīgas darbības jautājumiem

U8.1.1. Veicināt un
atbalstīt uz dabas
resursiem balstītas
ražošanas attīstību

U8.1.2. Atbalstīt videi
draudzīgas
lauksaimniecības
ieviešanu

Noteikumu par nodokļa atlaižu
piemērošanu izstrāde
uzņēmumiem ar videi draudzīgu
tehnoloģiju izmantošanu

objekti, izdots
buklets

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets,
Kultūras
ministrija

Novada dome

2015. – 2017.

Pašvaldības
budžets

Novada dome

2015. – 2016.

Pašvaldības
budžets

Novada
dome,
uzņēmēji

Pastāvīgi

Draudzes
sadarbībā ar
Novada domi

Novada
dome,
uzņēmēji
Novada dome

Labiekārtotas
kapsētas
Izveidotas kapličas
Izstrādāti
apsaimniekošanas
plāni
Samazināts
enerģijas patēriņš
Konsultāciju
sniegšana
Vides piesārņojuma
samazināšana

Pastāvīgi
Pastāvīgi

2015. – 2016.

Pašvaldības
budžets

Ezeru un upju tīrīšana

Novada dome

2015. – 2018.

Pašvaldības
budžets

Zivju resursu atjaunošana

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, LAD

Novada
dome,
uzņēmēji

Pastāvīgi

Sabiedrības informēšana par
videi draudzīgas
lauksaimnieciskās darbības
jautājumiem

Restaurētas
baznīcas

Izstrādāti saistošie
noteikumi

Ezeru un upju
attīrīšana no
piegružojumim
Regulāri atjaunoti
zivju resursi
Vides piesārņojuma
samazināšana

U8.2.1. Attīstīt
kanalizācijas un
ūdenssaimniecības
sistēmas
U8.2.2.Izglītot
sabiedrību vides
aizsardzības jautājumos

Ūdenssaimniecības sistēmas
attīstība

2015. – 2017.
Novada dome

Kanalizācijas sistēmas attīstība
Sabiedrības izglītošana vides
aizsardzības jautājumos

2015. – 2018.

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets,
VIDM, KF

Pašvaldības
budžets

Sakārtota
ūdensapgādes
sistēma
Sakārtota
kanalizācijas
sistēmas darbība
Raksti, publikācijas
un bukleti par vides
aizsardzības
jautājumiem

