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IEVADS
Rīcības un investīciju plānā atspoguļotas plānotās investīcijas Varakļānu novada
pašvaldības attīstības veicināšanai - gan no pašvaldības budžeta, gan no Eiropas Savienības
struktūrfondiem, gan arī no citiem finanšu avotiem.
Rīcības plāns izstrādāts 7 gadu termiņam, paredzot konkrētu projektu izstrādi un to sasaisti
ar izpildītājiem un finanšu avotiem 2014 - 2020. gadā.
Rīcības plāns sagatavots secīgi visām 4 attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa
prioritātēm (stratēģiskajiem mērķiem), un tas ietver:
informāciju par projekta jeb aktivitātes pamatojumu - saistība ar attīstības
programmas noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un
uzdevumiem;
informāciju par projekta jeb aktivitātes plānotajiem darbības rezultātiem;
informāciju par plānoto projekta jeb aktivitātes uzsākšanas gadu un tā realizācijas
ilgumu;
informāciju par projekta jeb aktivitātes finanšu instrumentu norādot, vai
finansējuma avots ir pašvaldības budžets, Eiropas Savienības finansējums vai
kāds cits finanšu instruments;
informāciju par atbildīgo personu, dalībnieku projekta jeb aktivitātes īstenošanā.
Projektu un aktivitāšu, kam paredzēta ES un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste,
realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūs plānoto finansējumu.
Rīcības plānā iekļauto informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm var
pārskatīt, veicot ikgadējo rīcības plāna aktualizāciju. Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot
pārejās attīstības programmas daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu
statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst attīstības programmā
izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.
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Lietvedības nodaļa - LN;
Varakļānu pagasta pārvalde - VPP;
Murmastienes pagasta pārvalde - MPP;
Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests - VNP SD;
Varakļānu novada Bāriņtiesa - VNB;
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Stirnienes pamatskola - SP;
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Varakļānu novada kultūras iestādes – VVNKI:
Varakļānu kultūras nams - VKN;
Stirnienes tautas nams - STN;
Varakļānu novada muzejs - VNM;
Varakļānu tautas bibliotēka - VTB;
Stirnienes bibliotēka - SB;
Murmastienes bibliotēka - MB.
Veselības pakalpojumi:
Varakļānu veco ļaužu pansionāts “Varavīksne” - VVĻPV;
Stirnienes feldšerpunkts - SF;
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reģiona starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija” - VSAAO.
Eiropas Savienības struktūrfondi - ES SF
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Murmastienes pamatskola - MP;

1. RĪCĪBAS PLĀNS 2014.-2020.GADAM

SM 1
1.mērķis. Iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva izglītība un daudzpusīgas personības attīstības iespējas mūža garumā
RĪCĪBAS PLĀNS 1. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Iedzīvotājiem nodrošinātas profesionālās pilnveides iespējas, kvalitatīva un pieejama vispārējā un profesionālās ievirzes izglītība

Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

1 VTP 1
Optimāls kvalitatīvu
izglītības, kultūras
un sporta
pakalpojumu
piedāvājums

Rīcības virzieni (RV)

1.1. RV
Izglītības, kultūras un
sporta pakalpojumu
pilnveidošana

Varakļānu novada pašvaldība

Plānotās darbības, uzdevumi

1.1.1. uzdevums.
Veikt
sistemātisku
izglītības,
kultūras un sporta jomu attīstības
analīzi un plānošanu
1.1.2. uzdevums.
Uzlabot visu izglītības, kultūras un
sporta procesā iesaistīto institūciju
savstarpējo sadarbību un racionāli
izmantot esošo infrastruktūru

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

Nodrošināts ikgadējs izglītības, kultūras
un sporta nozaru darbības izvērtējums
pašvaldībā, sagatavots gada pārskats un
attīstības plāni

ID, IKSN

X

Ieviesta vienota izglītības un sporta
informācijas apmaiņas un pasākumu
plānošanas sistēma un iedzīvotājiem
nodrošināti pakalpojumi uz vietas

ID, IKSN

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

1.2.1. uzdevums.
Sistemātiski iesaistīt visus izglītības
pedagogus, kultūras un sporta
darbiniekus un tehnisko darbinieku
tālākizglītības procesā
1.2. RV
1.2.2. uzdevums.
Nodrošinājums ar augstas
Nodrošināt sistemātisku metodisko
kvalifikācijas speciālistiem
palīdzību
vispārizglītojošajām
un personālu
izglītības iestādēm
1.2.3. uzdevums.
Veicināt un atbalstīt kultūras, sporta
un pedagogu radošo darbību un
pieredzes apmaiņu

1.3. RV
Izglītības, kultūras un
sporta informācijas
sistēmas izveidošana

Varakļānu novada pašvaldība

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

Normatīvo aktu prasībām atbilstoši
izglītoti un kvalificēti pedagogi

SNII
vadītāji un
direktori

X

Nodrošināts
metodiskais
vispārizglītojošo
izglītības
pedagogiem

SNII
vadītāji un
direktori

X

atbalsts
iestāžu

Aktīva pedagogu dalība projektos,
IKSTJK, SNII
radošo darbu skatēs, zinātniski
vadītāji un
pētniecisko darbu vadīšanā un citās
direktori
aktivitātēs

X

Kvalitatīvu IKT pieejamība pedagoģiskā SNII un SNKI
procesa nodrošināšanai un e-klases vadītāji un
ieviešanai, mūžizglītībai, automatizēta direktori, IT
lasītāju apkalpošana bibliotēkās
speciālists

X

1.3.3. uzdevums.
SIKJK, VNII,
Nodrošināt
sistemātisku
un Informācija
pieejama
plašākam
NVO, IZ,
operatīvu informācijas plūsmu par interesentu lokam novadā un ārpus tā, bibliotēku,
kultūras aktivitātēm, izglītības un tūrisma potenciāla attīstīšana
VNKI vadītāji
sporta norisēm
un direktori

X

1.3.1. uzdevums.
Integrēt
informācijas
un
komunikāciju tehnoloģijas (IKT)
kultūras un izglītības procesos un
klientu apkalpošanā
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

1.3.4. uzdevums.
Sistemātiski apkopot un papildināt
esošo informāciju par kultūras
mantojumu tai skaitā nemateriālo
un mūsdienu kultūras procesiem un
normatīviem aktiem
1.4.1. uzdevums.
Nodrošināt sistemātisku sadarbību
un paplašināt sadarbības partneru
loku
1.4. RV
Sadarbība ar citām
1.4.2. uzdevums.
izglītības, kultūras un
Veidot sadarbību ar Vidzemes
sporta institūcijām
plānošanas reģionu, Latvijas un citu
valstu pašvaldībām un valsts
institūcijām izglītības, kultūras un
sporta jomā
1.5.1. uzdevums.
Paaugstināt izglītības iestāžu
1.5. RV
energoefektivitāti un samazināt
Izglītības, kultūras un
elektroenerģijas patēriņu
sporta iestāžu
rekonstrukcija un
1.5.2. uzdevums.
renovācija,
Renovēt un rekonstruēt izglītības,
inženiertehniskā stāvokļa kultūras un sporta iestāžu (skolas,
uzlabošana
bibliotēka, kultūras, sociālie objekti)
ēkas

Varakļānu novada pašvaldība

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

Uzkrātas novada kultūrvēsturiskās
Iestādes
liecības, kas tiek popularizētas, veidojot vadītāji un
vienotu novada kopienu
direktori, DTA

X

Aktīva pašvaldības līdzdalība izglītības
procesos un pieredzes apmaiņā.
Paplašināts sadarbības partneru loks,
piesaistīti papildus finanšu resursi

X

ID

VND PR,
Iesaistīti vienotas Vidzemes reģiona un
SIKJK, VNII,
valsts izglītības un sporta politikas
IZ, bibliotēku,
izstrādē un īstenošanā, interešu
VNKI vadītāji
pārstāvniecība
un direktori
Samazinājies
siltumenerģijas
patēriņš

iestāžu
patērētās VNII vadītāji
un elektroenerģijas un direktori,
VV

Nodrošināta kvalitatīva un normatīvo
aktu prasībām atbilstoša mācību vide, VNII vadītāji
izveidots multifunkcionāls jauniešu un direktori
iniciatīvu centrs

X

X

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

1.5.3. uzdevums.
Uzlabot amatiermākslas kolektīvu
mēģinājumu un koncertdarbības
vidi

Nodrošināta iestāžu vides pieejamība,
SIKJK
telpu atbilstība normatīvo aktu prasībām,
VNKI vadītāji.
energoefektivitātes
un
drošības
NVO
paaugstināšana
SIKJK,
1.5.4. uzdevums.
Iestāžu
Uzstādītas video novērošanas kameras
Uzlabot drošību visās medicīnas,
vadītāji un
vai veikti citi drošības paaugstināšanas
izglītības, kultūras un sporta
direktori (VNII,
pasākumi
iestādēs
bibliotēku,
muzeja, VNKI)
1.6.1. uzdevums.
Racionāli izmantoti pašvaldības resursi
Uzlabot visu izglītības iestāžu
SNII
izglītojamo
pārvadājumiem
un
audzēkņu
pārvadājumus
ar
vadītāji un
paaugstināta drošība bērnu nokļūšanai
sabiedrisko
transportu
vai
direktori, DP
izglītības iestādēs un uz mājām
pašvaldības autobusiem
1.6.2. uzdevums.
Izglītības un sporta infrastruktūra
SNII
1.6. RV
Uzlabot izglītības iestāžu un sporta
pielāgota
cilvēkiem
ar
funkcionāliem
vadītāji
un
Izglītības, kultūras un
objektu pieejamību cilvēkiem ar
traucējumiem
direktori,
ID
sporta objektu pieejamības funkcionāliem traucējumiem
nodrošināšana un
programmu realizāciju
1.6.3. uzdevums.
Nodrošināta izglītības infrastruktūra
VV
augstā kvalitātē
Uzlabot speciālo izglītības iestāžu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām
direktors
ēku un aprīkojuma kvalitāti

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X

X

X

X

1.6.4. uzdevums.
Nokomplektēts atbalsta personāls un VNII vadītāji
Nodrošināt izglītības programmu nodrošināti
viņu
pakalpojumi un direktori,
realizāciju augstā kvalitātē
izglītojamajiem
ID

Varakļānu novada pašvaldība
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

1.7. RV
Izglītības un kultūras
iestāžu kvalitātes
paaugstināšana

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

SIKJK,
1.7.1. uzdevums.
Iestāžu
Nodrošinātas izglītības iestādes ar
Modernizēt
izglītības
iestāžu
vadītāji un
kvalitatīviem mācību līdzekļiem un
materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot
direktori (VNII,
metodiskajiem materiāliem
aprīkojumu
bibliotēku,
VNKI), DTA

X

1.7.2. uzdevums.
VMMS,
Izglītības iestāžu nodrošinājums ar
Nodrošināt profesionālās ievirzes
direktors,
kvalitatīviem mācību līdzekļiem un
izglītības pasniegšanas tehnisko
sadarbībā ar
metodiskajiem materiāliem
līmeni
NVO

X

1.7.3. uzdevums.
Izglītības iestādes nodrošinātas ar
Nodrošināt mācību priekšmetu
atbilstošām klašu un laboratoriju telpām VNII direktori
standartu ieviešanu atbilstoši
priekšmetu standartu īstenošanai
noteiktajām prasībām

X

Pastāvīgi

1.7.4. uzdevums.
Pilnveidot
aprīkojumu
sporta
Izglītības iestādes nodrošinātas ar sporta VNII direktori
izglītības programmu īstenošanai
inventāru
un vadītāji
un bērnu un jaunatnes fiziskai
attīstībai un rehabilitācijai

X

1.8.1. uzdevums.
1.8. RV
Nodrošināt plašu un mūsdienīgu
Nodrošinātas bērnu un jauniešu saturīga VNII vadītāji
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
brīvā laika pavadīšanas iespējas
un direktori
interešu izglītības attīstība piedāvājumu vispārējās izglītības
iestādēs

X

Varakļānu novada pašvaldība
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

1.8.2. uzdevums.
Atbalstīt bērnu un jauniešu
kolektīvu gatavošanos Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem,
reģiona
dziesmu
svētkiem
1.8.3. uzdevums.
Atbalstīt profesionālās ievirzes un
interešu izglītībā iesaistīto bērnu un
jauniešu aktīvu līdzdalību valsts,
novada,
reģiona,
kaimiņu
pašvaldību
un
institūciju
organizētajos pasākumos un sniegt
atbalstu
augstu
rezultātu
sasniegšanai

Plānoto darbību rezultāti

Aktīva bērnu un jauniešu kolektīvu dalība
novada, reģiona un valsts mēroga
pasākumos

Atbildīgais

Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

SIKJK,
Izglītības
iestāžu
vadītāji,
direktori

SMMS
direktors

1.8.5. uzdevums.
VNII vadītāji
Veicināt bērnu un jauniešu Plašs izglītojamo zināšanu un prasmju
un direktori,
piedalīšanos dažāda mēroga pielietojums
NVO
sacensībās, konkursos un projektos

Pastāvīgi

X

Palielinājies to bērnu un jauniešu skaits,
kas popularizē profesionālās ievirzes un VNII vadītāji
interešu
izglītību,
līdzdarbojas un direktori
pasākumos

1.8.4. uzdevums.
Dažādots interešu izglītības programmu
Paplašināt profesionālās ievirzes
piedāvājums atbilstoši bērnu un jauniešu
un kristīgās izglītības programmu
interesēm
piedāvājumu

Varakļānu novada pašvaldība

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

X

X

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

2.1. RV
Pieaugušajiem pieejama
mūžizglītība

1 VTP 2 Mūžizglītība
un sabiedrības
līdzdalības
veicināšana
personības
pilnveides procesā
2.2. RV
Izglītības, kultūras un
sporta iestāžu apmeklētāju
un viņu pārstāvju
sadarbība

Varakļānu novada pašvaldība

Plānotās darbības, uzdevumi

2.1.1. uzdevums.
Atbalstīt mūžizglītības programmu
izstrādi novada iestādēs un
sadarbībā ar NVO

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Dažādu
mūžizglītības
programmu
pieejamības
nodrošināta
novada
Iestāžu
izglītības iestādēs un nodrošināta vadītāji NVO
bibliobusa pakalpojuma pieejamība

Iestāžu
2.1.2. uzdevums.
vadītāji un
Nodrošināt pieaugušajiem IKT un
Paaugstinājies pieaugušo izglītības
direktori
e- prasmju iegūšanas iespējas
līmenis un prasmes pielietot IKT
(VNKI,
novada iestādēs un sadarbībā ar
bibliotēkas),
NVO
NVO
2.2.1. uzdevums.
Veicināt bērnu un jauniešu vecāku/
Aktīva izglītības iestāžu pašpārvalžu Izglītības
aizbildņu,
pašdarbnieku
un
darbība
iestādes, NVO
amatnieku NVO līdzdalību izglītības
un kultūras iestāžu attīstībā

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X

X

Iestāžu
2.2.2. uzdevums.
vadītāji un
Aktivizēt bērnu un jauniešu Aktivizējusies
izglītības
iestāžu,
direktori, VNII,
vecāku/aizbildņu
iesaistīšanos izglītojamo un viņu vecāku/aizbildņu
VNKI, VMMS,
izglītības iestāžu organizētajos sadarbība
bibliotēkas,
pasākumos un mācību procesā
NVO

X

2.2.3. uzdevums.
SIKJK,
Veicināt
novadā
savstarpēju
vadītāji un
Aktivizējusies
izglītības
iestāžu,
sadarbību gan pedagogu, gan
direktori VNII,
izglītojamo un viņu pedagogu sadarbība
bērnu un jauniešu aktivitāšu
VNKI, VMMS,
kopīgos projektos
bibliotēkas

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

SIKJK,
2.2.4. uzdevums.
vadītāji un
Stiprināt novada ģimenes kopīgos Iedzīvotāju līdzdalība vietējas nozīmes
direktori VNII,
atpūtas, kultūras, sporta un projektos
VNKI, VMMS,
izglītības projektos
bibliotēkas
2.2.5. uzdevums.
IKSLK,
Organizēt
ikgadēju
kultūras Iedzīvotāju līdzdalība vietējas nozīmes
Projektu
projektu konkursu vietējo kultūras kultūras
projektos,
nodrošinot
vadītājs, VNKI
aktivitāšu stiprināšanai un jaunu, tradicionālos pasākumus
vadītājs
alternatīvu iniciatīvu atbalstam
2.2.6. uzdevums.
Iedzīvotāju līdzdalība vietējas nozīmes
Atbalstīt formālo un neformālo
kultūras aktivitātēs un nodrošināta
iedzīvotāju
grupu
kultūras
nokļūšana uz pasākumiem
tradicionālās aktivitātes

VNP DP,
SIKJK,

2.2.7. uzdevums.
Kultūrizglītības programmu piedāvājums
SIKJK,
Atbalstīt visu paaudžu iedzīvotāju
nodrošināts dažāda vecuma iedzīvotāju VNKI vadītājs,
iesaistīšanos
kultūrizglītības
grupām
NVO
procesā
3.1.1. uzdevums.
Veicināt visu paaudžu iesaistīšanos
amatiermākslā
3.1. RV
Kvalitatīva amatiermāksla 3.1.2. uzdevums.
Paaugstināt amatieru mākslas
kolektīvu darba kvalitāti

Varakļānu novada pašvaldība

Kultūras tradīcijas
saglabātas

pārmantotas

un

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X

X

X

SIKJK,
VNKI vadītājs

X

Augsti
amatiermākslas
kolektīvu
VNIP,
sasniegumi skatēs un konkursos
VNKI vadītājs

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

3.2. RV
Dziesmu un deju svētku
atbalsta pasākumi

1 VTP 3
Kultūras mantojuma
saglabāšana un
iekļaušana mūsdienu
kultūras procesu
attīstībā

Plānotās darbības, uzdevumi

3.2.1. uzdevums.
Organizēt amatiermākslas kolektīvu
pasākumus, gatavojoties Dziesmu
un deju svētkiem

Plānoto darbību rezultāti

Varakļānu novada pašvaldība

Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

Amatiermākslas kolektīvu sistemātiska
dalība novada organizētajos pasākumos,
VNIP,
kā arī reģionāla un valsts mēroga VNKI vadītāji
pasākumos

X

3.2.2. uzdevums.
SIKJK,
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku Pašvaldības pārstāvēta Dziesmu un deju
VNKI vadītāji,
kolektīvu
dalībniekus
ar svētku organizējošajās institūcijās
NVO
nepieciešamo inventāru

X

3.3.1. uzdevums.
Izstrādāt
unikālu
novada Izstrādāta novada mēroga
atpazīstamību veicinošu kultūras pasākumu koncepcija
pasākumu piedāvājumu
3.3. RV
Atbalsts vietējo kultūras
vērtību un tradīciju
saglabāšanā, un
daudzveidīgu kultūras
norišu pieejamībai

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

kultūras DP, ID, SKC
direktors

X

3.3.2. uzdevums.
Nodrošināts
pašvaldības
atbalsts
DP, ID, SKC
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu amatiermākslas
kolektīvu
dalībai
direktors
dalību starptautiskos pasākumos
starptautiska mēroga pasākumos

X

3.3.3. uzdevums.
Veicināt profesionālās
pieejamību novadā

X

mākslas

Dažādots
kultūras
pakalpojumu DP, ID, SKC
piedāvājums ar profesionālo mākslu
direktors
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

4.1.1. uzdevums.
Nodrošināta nepieciešamā personāla un
SIA VVAC SF,
Paaugstināt esošo pakalpojumu materiāli tehnisko resursu pieejamība,
MF, VVĻPV
kvalitāti un pieejamību
uzturēta esošās medicīnas iekārtas

1 VTP 4
Veselības
veicināšanas
pakalpojumu
attīstība

4.1. RV
Saglabāt un pilnveidot
esošos neatliekamās,
primārās un sekundārās
veselības aprūpes
pakalpojumus

Nodrošināta medicīnas pakalpojumu
sniegšanas vietu pieejamība un
4.1.2. uzdevums
SIA VVAC SF,
informācija par pakalpojumiem, veicināta
Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un
MF, VVĻPV
jaunu tehnoloģiju iegāde un notiek
pakalpojumu
sniedzēju
Iestāžu
sadarbību starp medicīnas pakalpojumu
infrastruktūru.
vadītāji
sniedzējiem, notiek pasākumi medicīnas
personāla kvalifikācijas paaugstināšanai
4.1.3. uzdevums.
Paplašināt
informāciju
pakalpojumiem

Varakļānu novada pašvaldība

X

X

VVS,
Informēti iedzīvotāji par dažādiem VVAC,VNP, IT
par veselības veicināšanas un uzlabošanas speciālists,
pasākumiem un slimību profilaksi.
ģimenes ārstu
prakses

Notiek sporta un veselību veicinoši
pasākumi bērniem un jauniešiem,
4.2. RV
4.2.1. uzdevums.
ģimenēm ar bērniem un gados
Palielināt sabiedrības
Motivēt aktivitātes prioritāro mērķa veciem iedzīvotājiem Izveidotas atbalsta
iesaisti pašvaldības
grupu iesaistīšanai pašvaldības grupas
cilvēkiem
ar
kustību SIKJK, IKSN
organizētajos veselības organizētajos
veselības traucējumiem, cilvēkiem, kas nonākuši
veicināšanas pasākumos veicināšanas pasākumos
atkarības vielu ietekmē, veciem
cilvēkiem un veidojas veselību veicinoši
paradumi dalībniekiem

Pastāvīgi

X

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

4.2.2. uzdevums.
Veidot
veselību
veicinošus Iedzīvotāju
izglītošana
pasākumus un paradumus dažādu dzīvesveida jautājumos
atbalsta grupu dalībniekiem.

veselīga

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

SIKJK, IKSN

4.2.3. uzdevums.
Nodrošināt cilvēku ar kustību
traucējumiem
piedalīšanos
veselības veicinošajos pasākumos,
t.sk. transports.

Notiek sporta un veselību veicinoši
pasākumi,
kuros
nodrošināta
SIKJK, IKSN
piedalīšanās cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

4.3.1. uzdevums.
Veidot bērnos un jauniešos pozitīvu
attieksmi pret savu veselību un
atkarības
vielu
lietošanas
samazināšanu bērnu un jauniešu
vidū

Notiek izglītojoši pasākumi bērniem un
jauniešiem, pieejama dažāda veida SIKJK, VVS,
informācija un pasākumi tai skaitā riska
IKSN
grupām

X

X

X

4.3. RV
Popularizēt veselīgu
dzīvesveidu sabiedrībā
4.3.2. uzdevums.
Nodrošināta
veselīga
ēdināšana
(prioritāri pirmsskolas un
SIKJK, VVS,
Realizēt programmas sabiedrības izglītības iestādēs un nodrošinātas riska
skolas vecuma bērniem)
IKSN
veselīga dzīvesveida sekmēšanai grupas ar bezmaksas ēdināšanu
4.3.3. uzdevums.
Pilsoniskā atbalsta
organizēšana

Varakļānu novada pašvaldība

pasākumu

Notiek Donoru dienas un labdarības SIKJK, VVS,
pasākumi
IKSN

Pastāvīgi

X

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

4.3.4. uzdevums.
Veicināt veselīga uztura lietošanu, Notiek sadarbības pasākumi ar vecākiem
SIKJK, VVS,
fiziskās aktivitātes un atkarības par veselīgu dzīves veidu, drošību un
IKSN
vielu lietošanas samazināšanu saskarsmes problēmām
bērnu un jauniešu vidū
4.4.1. uzdevums.
Uzlabot visu vecuma grupu Notiek sadarbība starp medicīnas un
iedzīvotāju zināšanas par veselīgu izglītības iestādēm, sociālo dienestu un
4.4. RV
dzīvesveidu un tā ietekmi uz pašvaldības kārtībnieku, atbalsta grupām
Izveidot sistēmu iedzīvotāju
veselību.
informēšanai par veselīgu
dzīvesveidu un veselības
veicināšanas un
4.4.2. uzdevums.
Uzlabojas iedzīvotāju , atbalsta grupu un
uzlabošanas pasākumiem Palielināt ģimenes ārstu lomu VV sadarbība ar ģimenes ārstiem un
iedzīvotāju izpratnes veidošanā par novada medicīnas iestādēm izpratnes
veselīgu dzīvesveidu.
veidošanā par veselīgu dzīvesveidu

Varakļānu novada pašvaldība

VVS, ģimenes
ārstu prakses,
VNP policija
SD VNII,
tirdzniecības
uzņēmumi,
VVS, ģimenes
ārstu prakses

Pastāvīgi

X

X

X
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SM 2
2.mērķis. Pašvaldībā nodrošināti līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības pakalpojumi
RĪCĪBAS PLĀNS 2. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Moderna pārvalde nodrošina kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus

Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

2 VTP 1
Pārvaldes
pakalpojumu
kvalitāte un
pašvaldības interešu
pārstāvniecība

Rīcības virzieni (RV)

1.1. RV
Pārvaldes kapacitātes
palielināšana

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

1.1.1. uzdevums.
Efektīvs pašvaldības
Pilnveidot pašvaldības pārvaldes
resursu izmantojums
struktūru

1.1.2. uzdevums.
Uzlabot finanšu vadības sistēmu

Ieviesta vienota budžeta plānošanas
sistēma
visās
iestādēs
un
struktūrvienībās

1.2.1. uzdevums.
1.2. RV
Sistemātiski
paaugstināt Apmācīti un
Nodrošinājums ar augstas
pašvaldības darbinieku kvalifikāciju speciālisti
kvalifikācijas speciālistiem
un profesionalitāti

Varakļānu novada pašvaldība

administratīvo

kvalificēti

pašvaldības

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

FAK
VND PR

X

VND PR, FAK
SIKJK, CG,
ID, iestāžu
vadītāji un
direktori

X

ID,
IT speciālists

X

Pastāvīgi
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

1.3. RV
Sadarbība ar citām
institūcijām

1.4. RV
Sabiedriskā kārtība un
drošība

Plānotās darbības, uzdevumi

1.3.1. uzdevums.
Aktīvi piedalīties vienotas reģiona
un valsts pašvaldību attīstības
politikas izstrādē un īstenošanā
1.3.2. uzdevums.
Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu
valstu pašvaldībām, noslēgt
sadarbības līgumus

Atbildīgais

Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

Novada interešu pārstāvība dažādu
plānošanas dokumentu un normatīvo
aktu izstrādē un ieviešanā

VND PR

X

Aktīva pašvaldības dalība noslēgto
sadarbības līgumu ietvaros un jaunu
kontaktu veidošana

VND PR

X

NVO,
pašvaldības
kārtībnieks,
Sociālais
dienests

X

1.4.1. uzdevums.
Veikt pasākumus sabiedriskās Paaugstināta sabiedriskā kārtība novadā
kārtības un drošības uzlabošanā

1.5.1. uzdevums.
Izveidot
vienotu
pašvaldības
komunikāciju
un
informācijas
1.5. RV
sistēmu
E - pārvaldes sistēmas
ieviešana
1.5.2. uzdevums.
Iekļauties vienotā valsts epārvaldes sistēmā
1.6.1. uzdevums.
Aktivizēt iedzīvotājus izmantot
pašvaldības e-pakalpojumus
1.6. RV
E - pakalpojumu pieejamība 1.6.2. uzdevums.
sabiedrībai
Paplašināt
informācijas
par
pašvaldību pieejamību plašam
sabiedrības lokam
Varakļānu novada pašvaldība

Plānoto darbību rezultāti

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

Izveidota
vienota
pašvaldības
DTA UN LNV
informācijas un komunikāciju sistēma

X

Iedzīvotājiem
un
pašvaldības
darbiniekiem
pieejama
vienota
informācijas sistēma

DTA
bibliotēkas,
VARAM

X

Iedzīvotāji aktīvi izmanto pašvaldības epakalpojumus

ID, IT
speciālists

X

Nodrošināta pamatinformācijas par
pašvaldību pieejamība vismaz divās
svešvalodās

ID

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Nodrošināta
modernāko
IT
un
autotransporta pieejamība kvalitatīvu
pašvaldību funkciju izpildē un darba
FAK, SIKJK,
organizācijas kvalitātes uzlabošana,
darbiniekiem operatīvi un savstarpēji
sadarbojoties
1.7. RV
Infrastruktūras uzlabošana 1.7.2.
uzdevums.
Uzlabot Pakalpojumu
sniegšanas
vietas
pakalpojumu sniegšanas telpas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem
ID
klientu un darbinieku vajadzībām
traucējumiem
1.7.3. uzdevums.
Uzlabota
pašvaldības
ēku
ID, IT
Paaugstināt energoefektivitāti un
energoefektivitāte
speciālists
uzlabot infrastruktūru
SIKJK,
2.1.1. uzdevums.
Ieviesta pašvaldības sociālo institūciju
Sociālā
Vienotas dokumentu aprites un vienota vadības sistēma un sadarbības
dienesta
informācijas sistēmas uzturēšana modelis
vadītājs
2.1.2. uzdevums.
Nodrošināta
precīza
pašvaldības
SIKJK,
Uzlabot pabalstu piešķiršanas saistošo noteikumu izpilde pabalstu Sociālais
2.1. RV
sistēmu
piešķiršanā
dienests, NVO
Sociālā darba organizācijas
2.1.3. uzdevums.
pilnveidošana
Nodrošināta nepieciešamā personāla un Sociālais
Paaugstināt esošo pakalpojumu
materiāli tehnisko resursu pieejamība
dienests
kvalitāti un pieejamība
1.7.1. uzdevums.
Nodrošināt
pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamos materiāli
tehniskos līdzekļus

2 VTP 2 Optimāla
sociālā pārvaldība
un sociālo
pakalpojumu
pieejamība

2.1.4. uzdevums.
Nodrošināta bērnu un jauniešu saturīga
Sociālais
Attīstīt nometņu darbību sociālā brīvā laika pavadīšanas iespējas
dienests, NVO
riska grupu bērniem un jauniešiem brīvlaikā

Varakļānu novada pašvaldība

Pastāvīgi

X

X

X

X

X

X

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

2.1.5. uzdevums.
Veicināt audžuģimeņu veidošanos
2.2.1. uzdevums.
Sistemātiski paaugstināt sociālo
institūciju darbinieku kvalifikāciju un
profesionalitāti
2.2. RV
Nodrošinājums ar augstas 2.2.2. uzdevums.
kvalifikācijas speciālistiem Iesaistīt pašvaldības speciālistus
novada
un
citu
institūciju
organizētajos pieredzes apmaiņas
pasākumos

2.3. RV
Jaunu pakalpojumu
ieviešana

Palielinājies audžu ģimeņu skaits
Apmācīti un kvalificēti speciālisti,
paaugstināta
sociālo
pakalpojumu
kvalitāte

Atbildīgais

Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Bāriņtiesas
vadītājs
SIKJK,
Sociālā
dienesta
vadītājs

Pastāvīgi
X

X

SIKJK,
Sociālā
dienesta
vadītājs, NVO

X

2.3.1. uzdevums.
SIKJK, VVLP
Sabiedrībā integrēto personu skaita
Uzlabot sociālā riska grupu dzīves
„Varavīksne”
pieaugums
kvalitāti
vadītājs

X

Paaugstinājies pieredzes apmaiņas
pasākumos iesaistīto darbinieku skaits
un iegūto zināšanu pielietošana

2.3.2. uzdevums.
Palielinājies
iedzīvotājiem
sniegto
Izveidot jaunus sociālās aprūpes un sociālās aprūpes un rehabilitācijas
rehabilitācijas pakalpojumus
pakalpojumu apjoms

2.4.1. uzdevums.
Sadarboties ar vietējām kopienām,
citām pašvaldībām Latvijā un ārpus
2.4. RV
Latvijas
Jaunas pieredzes
apgūšana un sadarbība ar 2.4.2. uzdevums.
citām institūcijām
Iesaistīties valsts sociālās un
veselības aizsardzības politikas
veidošanā
Varakļānu novada pašvaldība

Plānoto darbību rezultāti

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

SIKJK,
Sociālā
dienesta
vadītājs

X

Palielinājies kopīgu pasākumu, projektu
VND PR, ID,
un sadarbības u.c. līgumu skaits gan
NVO
Latvijā, gan ārvalstīs

X

Pašvaldības pārstāvju dalība reģiona un
valsts institūciju organizētajos valsts
sociālās un veselības aizsardzības
pasākumos

X

SIKJK,
Sociālā
dienesta
vadītājs
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

2 VTP 3
Sabiedrības
līdzdalība pašvaldībā
notiekošajos
pasākumos un
procesos

Rīcības virzieni (RV)

3.1. RV
Iedzīvotāju iesaistīšana
pašvaldības attīstības
jautājumu risināšanā

Varakļānu novada pašvaldība

Plānotās darbības, uzdevumi

3.1.1. uzdevums.
Sekmēt pilsonisko izglītību un
iedzīvotāju
līdzdalību
sabiedriskajos procesos
3.1.2. uzdevums.
Izmantot IKT iespējas iedzīvotāju
un pašvaldības komunikācijā

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Aktīva sabiedrības līdzdalība lēmumu
pieņemšanas
un
sagatavošanas
SIKJK, ID
procesā, teritorijas attīstības jautājumu
risināšanā
Uzlabota iedzīvotāju un pašvaldības
komunikācija, iedzīvotāju informētība par
ID
pašvaldības darbu
Ieviesta informācijas apmaiņas sistēma
3.1.3. uzdevums.
starp pašvaldību un sabiedrību, NVO, projekta
Veicināt dialogu starp pašvaldību,
nodrošināta sabiedrības līdzdalība
vadītājs
NVO un interešu grupām
teritorijas attīstībā

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X

X
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SM 3
3.mērķis. Nodarbinātības pieaugums novada ekonomiskā profila nozarēs
RĪCĪBAS PLĀNS 3. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības politika un tehniskā infrastruktūra

Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

3 VTP 1
Uzņēmējdarbību
atbalstoša
pašvaldība

Rīcības virzieni (RV)

1.1. RV
Uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmas pilnveidošana

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Laikā līdz 3
gadiem

paplašināta
uzņēmējdarbības
1.1.1. uzdevums.
attīstības
atbalsta
sistēma,
FAK, Projekta
Pilnveidot novada uzņēmējdarbības sadarbībā ar atbalsta organizācijām
vadītājs, NVO
attīstības atbalsta sistēmu
izveidots
pasākumu
plāns,
nodrošināta TIC darbība

X

1.1.2. uzdevums.
Izdoti
pašvaldības
Izstrādāt efektīvu nodokļu atlaižu noteikumi
par
sistēmu uzņēmējdarbības veicināšanai atvieglojumiem

X

saistošie
nodokļu

Nodrošināta operatīva informācijas
1.1.3. uzdevums.
apmaiņa starp pašvaldību un
Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju
uzņēmējiem, noorganizēti kopīgi
savstarpējo komunikāciju un sadarbību
pasākumi

Varakļānu novada pašvaldība

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

Jurists

ID

Laikā līdz 7
gadiem

Pastāvīgi

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

1.2. RV
Nodrošinājums ar augstas
kvalifikācijas speciālistiem

Plānotās darbības, uzdevumi

1.2.1. uzdevums.
Sniegt
palīdzību
darbinieku
paaugstināšanā

Plānoto darbību rezultāti

uzņēmējiem Nodrošināts pašvaldības atbalsts
kvalifikācijas izglītojošu pasākumu organizēšanā

1.2.2. uzdevums.
Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba Jauniešu bezdarba samazināšanās
tirgū

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3
gadiem

Laikā līdz 7
gadiem

Pastāvīgi

ID VND PR

X

Sociālais
dienesta
vadītājs

X

Sadarbībā ar uzņēmējiem un
1.3.1. uzdevums.
atbalsta organizācijām izveidots
Popularizēt
novadā
saražoto
ID, VND PR
pasākumu
plāns
saražotās
produkciju un sniegtos pakalpojumus
produkcijas popularizēšanā

X

1.3.2. uzdevums.
1.3. RV
Iesaistīties valsts un reģionāla mēroga Aktīva sadarbība ar valsts un ID, Teritorijas
Sadarbība ar citām institūcijām uzņēmējdarbības attīstības politikas reģiona institūcijām
plānotājs
plānošanā

X

1.3.3. uzdevums.
Sakārtota
un
izmantojama
VND PR, ID,
Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ražošanas attīstībai nozīmīga
FAK, kaimiņu
uzņēmējdarbības
attīstības infrastruktūra
un
īstenoti
pašvaldības
nodrošināšanai
uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi

X

1.4.1. uzdevums.
ID,
Stabils un pieaugošs nodarbināto
Atbalstīt novadā esošo ražošanas un
FAK vadītājs,
skaits
pakalpojumu uzņēmumu attīstību
NVO

X

1.4. RV
Ražošanas un pakalpojumu
attīstība

Varakļānu novada pašvaldība
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

1.5. RV
Mērķtiecīga tūrisma
piedāvājuma veidošana

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

2.1. RV
Infrastruktūras uzlabošana

Varakļānu novada pašvaldība

Laikā līdz 3
gadiem

Laikā līdz 7
gadiem

Tūrisma objektu apmeklētāju skaita
1.5.1. uzdevums.
pieaugums,
uzņēmējdarbības
ID, FAK
Uzlabot
tūrisma
pakalpojumu aktivizēšanās,
darba
vietu vadītājs, NVO,
pieejamību un kvalitāti novadā
pieaugums
un
ienākumu TIC vadītājs
palielināšanās

X

Tūrisma objektu apmeklētāju skaita
ID, VTIC
1.5.2. uzdevums.
pieaugums,
uzņēmējdarbības
vadītājs,
Uzlabot novada tūrisma pakalpojumu aktivizēšanās,
darba
vietu
FAK vadītājs,
popularizēšanu
pieaugums
un
ienākumu
NVO
palielināšanās

X

2.1.1. uzdevums.
Sakārtoti ražošanas attīstībai
Uzlabot uzņēmumu sasniedzamību un
VND PR, ID
nozīmīgi pašvaldības ceļi un ielas
ražošanas teritoriju attīstību
3 VTP 2
Ekonomisku
attīstību
veicinoša
infrastruktūra

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

2.1.2. uzdevums.
Panākt augstas vides kvalitātes
Augsti vides kvalitātes rādītāji
nodrošināšanu
ražošanas
un
pakalpojumu sniegšanas zonās

FAK, ID

2.2.3. uzdevums. Atjaunot pašvaldības
īpašumā un valdījumā esošos kultūras
objektus, veicināt valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un pašvaldības
aizsargājamo
kultūrvēsturiskās
nozīmes objektu saglabāšanu un
atjaunošanu

ID , TIC
vadītājs

Saglabāts
kultūrvēsturiskais
mantojums. Tūrisma objektu
apmeklētāju skaita pieaugums,
uzņēmējdarbības aktivizēšanās,
darba vietu pieaugums un
ienākumu palielināšanās

Pastāvīgi

X

X

X
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SM 4
4.mērķis. Nodrošināta droša un videi draudzīga dzīves vide, ģimeniska tradicionāla kultūrvide dabas vērtību ielokā
RĪCĪBAS PLĀNS 4. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina pieejamus un vidi saudzējošus pakalpojumus

Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

1.1.1. uzdevums.
Izveidot
efektīvu
novada Izstrādāts vidēja termiņa infrastruktūras
infrastruktūras objektu, pašvaldības objektu un pašvaldības ēku un zemju
ēku un zemju apsaimniekošanas attīstības plāns
sistēmu
4 VTP 1 Efektīva
infrastruktūras
pārvalde

1.1.2. uzdevums.
1.1. RV
Pilnveidot pašvaldības sniegto Palielinājusies iedzīvotāju apmierinātība
Infrastruktūras pārvaldes pakalpojumu klāstu un uzlabot ar
pašvaldības
sniegtajiem
sistēmas pilnveidošana sniegto komunālo pakalpojumu pakalpojumiem
kvalitāti
Izstrādāts
pasākumu
plāns
1.1.3. uzdevums.
siltumenerģijas un elektroenerģijas
Samazināt
nelietderīgu
patēriņa samazināšanai pašvaldības
siltumenerģijas un elektroenerģijas
institūcijās
un
samazinājies
resursu patēriņu
energoresursu patēriņš

Varakļānu novada pašvaldība

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

ID, NĪN

X

ID, NP,
DzKU, NĪN

X

ID, NP,
DzKU

Pastāvīgi

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Izstrādāta
un
ieviesta
vienota
informācijas un pasākumu plānošanas
1.1.4. uzdevums.
sistēma Nodrošināta publiski pieejama
Nodrošināt
sistemātisku
un
D, NĪN, DzKU
informācija
par
aktualitātēm
operatīvu informācijas pieejamību
infrastruktūras
un
mājokļu
apsaimniekošanā
2.1.1. uzdevums.
Izveidota
optimāla
transporta
Uzlabot
novada
teritoriju infrastruktūra, nodrošināts sabiedriskais
savstarpēju sasniedzamību
transports starp novada ciemiem

4 VTP 2 Mūsdienu
prasībām atbilstoša
infrastruktūra

2.1.2. uzdevums.
Uzlabot pašvaldības ielu un ceļu Uzlabota
satiksmes
infrastruktūra
tehnisko stāvokli un dzīves vides kvalitāte un dzīves vides apstākļi
apstākļus
Izstrādāts pasākumu plāns satiksmes
2.1. RV
2.1.3. uzdevums.
drošības pasākumiem un satiksmes
Satiksmes infrastruktūras Uzlabot ceļu satiksmes drošības organizācijas
pilnveidošanai,
attīstība
sistēmu un satiksmes organizāciju uzlabojušies drošības apstākļi uz novada
ceļiem un ielām
2.1.4. uzdevums.
Uzlabota transporta infrastruktūras
Nodrošināt
ar
transporta
objektu pieejamība un labiekārtojuma
infrastruktūru saistīto
objektu
pakāpe
atbilstību kvalitātes prasībām
2.1.5. uzdevums.
Uzlabojusies
pakalpojumu
centru,
Izveidot savstarpēji saistītu un novada centra un galvaspilsētas
efektīvu sabiedriskā transporta sasniedzamība, samazinājies
ceļā
sistēmu
pavadītais laiks

Varakļānu novada pašvaldība

ID, NĪN

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X

ID, NĪN

X

VND PR

X

VND PR
VAS LVC

X

VND PR
RPR

X

27

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

2.1.6. uzdevums.
Nodrošinātas alternatīvas un videi
Iekļaut velotransporta infrastruktūru
draudzīgas pārvietošanās iespējas
kopējā transporta tīklā

2.2. RV
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība

2.1.7. uzdevums.
Uzlabot ceļu un ielu uzturēšanas
darbu plānošanas un veikšanas
kvalitāti uz pašvaldības ceļiem un
ielām

Racionāli izmantoti pašvaldības līdzekļi
un paaugstinātas kvalitātes prasības
(rādītāji),
uzlabota
transporta
infrastruktūra

ID
NĪN

2.2.1. uzdevums.
Nodrošināt
normatīvo
aktu
prasībām
atbilstošu
ūdenssaimniecības infrastruktūru

Rekonstruētas dzeramā ūdens apgādes
un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas un ar to saistītie objekti,
Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte
apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000-

ID, NĪN

2.2.2. uzdevums.
Samazināt vides piesārņojumu ar
neattīrītiem
vai
nepietiekami
attīrītiem sadzīves notekūdeņiem

Normatīvo aktu prasībām atbilstošas
notekūdeņu attīrīšanas sistēmas –
ID, Būvvalde
izbūvēta ūdenssaimniecības II kārta
pilsētā

2.2.3. uzdevums.
Veikt preventīvos pasākumus Saglabāta
dzeramā
ūdens
horizontu kvalitāte
aizsardzībai pret piesārņojumu

Varakļānu novada pašvaldība

VASN

augsta

dzeramā

ūdens

ID

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X

X

X

X

∞
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

2.3. RV
Atkritumu saimniecības
attīstība

2.4. RV
Efektīva enerģētikas
infrastruktūra

Varakļānu novada pašvaldība

Plānotās darbības, uzdevumi

2.3.1. uzdevums.
Ieviest pilnu atkritumu šķirošanas
ciklu
un
dalīto
atkritumu
savākšanas sistēmu visā teritorijā
2.3.2. uzdevums.
Uzlabot pašvaldības saistošo
noteikumus
par
atkritumu
apsaimniekošanas administrēšanu

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

Palielinājies pārstrādei nodoto atkritumu
apjoms un samazināts noglabāto
atkritumu apjoms

ID, NĪN,
VSAAO

Samazinājies nesankcionēti noglabāto
atkritumu daudzums un palielinājies to
mājsaimniecību skaits, kuri noslēguši
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju

ID, NĪN,
VSAAO

X

2.4.1. uzdevums.
Samazināti siltuma zudumi ražošanas un
Paaugstināt siltuma ražošanas un
pārvades procesā
pārvades efektivitāti

ID, NĪN

X

2.4.2. uzdevums.
Nodrošināta nepārtraukta siltumenerģijas
Palielināt siltumenerģijas piegādes
piegāde elektroenerģijas piegādes
drošumu
centralizētajās
traucējumu gadījumā
siltumapgādes sistēmās

ID

X

2.4.3. uzdevums.
Paaugstināta iedzīvotāju dzīves kvalitāte
Veicināt
centralizētās
un dzīvojamo ēku drošība
siltumapgādes sistēmu atjaunošanu

ID, NĪN

X

2.4.4. uzdevums.
Paaugstināt
pašvaldības
ēku
Samazinājies patērētās siltumenerģijas
energoefektivitāti un veicināt veco
daudzums
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoefektivitāti

ID, NĪN

X

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

2.5. RV
Sabiedriskās
infrastruktūras attīstība

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

2.4.5. uzdevums.
Atjaunojamās
enerģijas Efektīvi izmantoti atjaunojamie resursi
izmantošanas
palielināšana pašvaldības objektos
pašvaldības objektos

ID, NĪN

X

Nodrošināta
kapsētas
teritorijas
2.5.1. uzdevums.
paplašināšanu un jaunas kapličas
Nodrošināt kapsētu pakalpojumu
būvniecību, pakalpojumu kvalitātes
pieejamību
uzlabošanu

ID, NĪN

X

2.5.2. uzdevums.
Veidot mūsdienīgus
draudzīgus publiski
rekreācijas objektus

ID, NĪN

X

NP SP
Projekta
vadītājs, NVO

X

ID, NĪN

X

2.5.3. uzdevums.
Uzlabot sporta
objektus

un videi Palielinājies labiekārtotu teritoriju un
pieejamus objektu skaits pašvaldībā

infrastruktūras

Palielinājies rekonstruēto un renovēto
sporta infrastruktūras objektu skaits

2.5.4. uzdevums.
Organizēt pašvaldības īpašumā
Palielinājies sakārtoto objektu
neesošo vidi degradējošo objektu
rekultivēto teritoriju skaits
sakārtošanu
vai
nojaukšanu,
teritoriju rekultivācija

Varakļānu novada pašvaldība

Atbildīgais

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

un

30

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

2.6. RV
Mājokļu attīstība un
pievilcīga vide

Plānotās darbības, uzdevumi

3.1. RV
Iedzīvotāju līdzdalība
publisko teritoriju un
objektu izveidošanā,
uzturēšanā un attīstībā

Varakļānu novada pašvaldība

Atbildīgais

Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

2.6.1. uzdevums.
Uzlabota ēku energoefektivitāte, uzlabots
Veicināt
dzīvojamo
ēku
ēku ārējais veidols
energoefektivitātes paaugstināšanu

ID, NP,
SIA
„Varakļānu
Siltums”

2.6.2. uzdevums.
Nodrošināt
dzīvojamo
zonu Palielinājies labiekārtotu objektu skaits
publiskās ārtelpas labiekārtošanu dzīvojamajās zonās
atbilstoši izstrādātiem projektiem

ID

X

TBPK, ID

X

ID, Jurists,
Būvvalde,
NVO

X

ID, NVO

X

2.6.3. uzdevums.
Veikt novada ainavu inventarizāciju
un izstrādāt ainavu kopšanas,
uzturēšanas, saglabāšanas un
apzaļumošanas noteikumus

4 VTP 3
Sabiedrības
iesaistīšana
infrastruktūras
attīstībā un vides
sakopšanā

Plānoto darbību rezultāti

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms

Veikta ainavu inventarizācija, izstrādāti
ainavu
kopšanas,
uzturēšanas,
saglabāšanas
un
apzaļumošanas
noteikumi Apzinātas un saglabātas
novada vērtīgākās ainavas un tālie skatu
punkti

3.1.1. uzdevums.
Organizēt projektu konkursus Realizēti
iedzīvotāju
vietējo
iniciatīvu
atbalstam labiekārtošanas projekti
apkārtējās vides labiekārtošanā

izstrādāti

3.1.2. uzdevums.
Atbalstīt citu institūciju organizētās
aktivitātes, kas paaugstina vides
Iedzīvotāju dalība talkās, akcijās un citos
kvalitāti novadā un iesaistīt
pasākumos
brīvprātīgos sabiedriski pieejamu
objektu labiekārtošanas darbu
veikšanā

X
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Vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)

Rīcības virzieni (RV)

Plānotās darbības, uzdevumi

Plānoto darbību rezultāti

Atbildīgais

3.1.3. uzdevums.
Sniegt
atbalstu
namu Apsaimniekošanā nodotu daudz-dzīvokļu
apsaimniekotāju
organizāciju māju skaita pieaugums
veidošanai

ID, NVO

3.2.1. uzdevums.
3.2. RV
Izstrādāt
un
ieviest
vides Nodrošināta sistemātiska, nepārtraukta
Iedzīvotāju līdzdalība vides komunikācijas plānu (sabiedrības sabiedrības izglītošana un informēšana
attīstībā
izglītošana un informēšana par par vides jautājumiem
vides jautājumiem)

ID, NVO

Varakļānu novada pašvaldība

Plānotais rezultāta sasniegšanas laika
posms
Laikā līdz 3 Laikā līdz 7
gadiem
gadiem

Pastāvīgi

X

X
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2. INVESTĪCIJU PLĀNA SASAISTE AR RĪCĪBAS PLĀNU 7 GADIEM ILGTERMIŅA
UN VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI

SM 1
1.mērķis. Iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva izglītība un daudzpusīgas personības attīstības iespējas mūža garumā
RĪCĪBAS PLĀNS 1. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Iedzīvotājiem nodrošinātas profesionālās pilnveides iespējas, kvalitatīva un pieejama vispārējā un profesionālās ievirzes izglītība
1 VTP 1 Optimāls kvalitatīvu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu piedāvājums
1.1. RV Izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu pilnveidošana
1.1.1. Uzdevums. Veikt sistemātisku izglītības, kultūras un sporta jomu attīstības analīzi un plānošanu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izglītības attīstības plāna izstrāde
Izstrādāts izglītības attīstības plāns
iepriekšējam termiņam beidzoties
Izglītības un sporta nozares attīstības
Gada pārskats par izglītības un sporta nozares attīstību
1.1.1.2.
analīze, iestāžu pašnovērtējums
un darbu
1.1.1.1.

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

2014

reizi gadā

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, IKSN
VNII un VNKI
vadītāji un direktori
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Gada pārskata par kultūras, izglītības un Ziņojums (pārskats) par kultūras, izglītības un sporta
sporta aktivitātēm sagatavošana
attīstību
Izstrādāts iestādes attīstības plāns, beidzoties
1.1.1.4. Iestāžu attīstības plānu sagatavošana
iepriekšējā plāna termiņam
Sadarbībā ar novada uzņēmējiem par arodapmācību un
Novada arodizglītības stratēģijas un
1.1.1.5.
profesionālo iemaņu apgūšanas iespējām novada
attīstības plāna sagatavošana
ekonomiskās specializācijas nozarēs.
1.1.1.3.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

reizi gadā

X

2014

pēc
vajadzības

X

2014

1 gads

3000

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, IKSN
VNII un VNKI
vadītāji un direktori
Privātpersonas
sadarbībā ar VNP,
NVO, uzņēmēji

X

1.1.2. Uzdevums. Uzlabot visu izglītības, kultūras un sporta procesā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību un racionāli izmantot esošo infrastruktūru

Veicināt izglītības, kultūras un sporta
speciālistu
sistemātisku sadarbību
1.1.2.1.
informācijas apmaiņā un pasākumu
plānošanā
Izglītības, kultūras un sporta iestāžu
1.1.2.2. telpu
izmantošana
pašvaldības
aktivitātēm

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Sistemātiski sagatavots pasākumu plāns noteiktam laika
periodam un nodrošināta tā publiska pieejamība

2014

pastāvīgi

Х

SIKJK, IKSN
VNII un VNKI, vadītāji
un direktori

Sagatavoti priekšlikumi optimālai izglītības, kultūras un
sporta infrastruktūras izmantošanai

2014

pastāvīgi

Х

SIKJK, VNII vadītāji un
direktori

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Stirnienes skolas telpu pielāgošana
1.1.2.3. daudzprofilu izglītības un sociālo atbalsta Atpūtas, izglītības un nodarbinātības iespējas vasarā
pakalpojumu īstenošanai

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK

1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem un personālu
1.2.1. Uzdevums. Sistemātiski iesaistīt visus izglītības pedagogus, kultūras un sporta darbiniekus un tehnisko darbinieku tālākizglītības procesā

Tālākizglītības kursu organizēšana
1.2.1.1. kultūras
un
pedagoģiskajiem
darbiniekiem
Pedagogu konkurētspējas veicināšana
1.2.1.2. izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos
Izglītības iestāžu interešu izglītības
1.2.1.3. programmu pedagogu profesionālā
pilnveide
Pedagoģisko darbinieku kvalifikācijas
1.2.1.4. celšana svešvalodu apguvē un moderno
tehnoloģiju apguvē
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Noorganizēti 2 kursi gadā

2014

pastāvīgi

Х

Х

VNIP, SIKJK , VNII
vadītāji un direktori

Novada pedagogi iesaistīti tālākizglītībā un darba
kvalitātes novērtēšanas procesā

2014

pastāvīgi

Х

Х

VNIP, SIKJK

Paaugstināta kvalifikācija interešu izglītības pedagogiem

2014

pastāvīgi

Х

Paaugstināta kvalifikācija pedagogiem

2014

pastāvīgi

Х

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Х

VNIP, SIKJK, VNII un
direktori

Х

VNIP, SIKJK, VNII
vadītāji un direktori
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1.2.1.5.

1.2.1.6.
1.2.1.7.
1.2.1.8.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

SIKJK, VNII vadītāji un
direktori

2014

2 gadi

X

SIKJK, VNII vadītāji un
direktori

Paaugstināta kvalifikācija speciālistiem

2014

pastāvīgi

X

Organizēti tālākizglītības pasākumi un iesaistīti
darbinieki

2014

pastāvīgi

Х

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināt
atbalstu
mācībām
augstākajās
mācību
iestādēs
studējošajiem izglītības, kultūras un
sporta iestādēs strādājošiem
Jauno pedagogu atbalsta sistēmas
izveidošana
Nodrošināt
kultūras
darbinieku,
bibliotekāru, darbinieku tālākizglītību,
semināru, kursu apmeklējumus
Izglītības iestāžu tehnisko darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšana

Izstrādāts nolikums
Paaugstināta
nolikums

kvalifikācija

speciālistiem,

izstrādāts

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VNIP, SIKJK, VNII
vadītāji un direktori

X
X

SIKJK, Iestāžu vadītāji
un direktori

1.2.2. Uzdevums. Nodrošināt sistemātisku metodisko palīdzību vispārizglītojošajām izglītības iestādēm

Metodisko izstrādņu krājumu izveide
izglītības iestādēs
Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu
1.2.2.2.
prasmju attīstīšana skolēniem
1.2.2.1.

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Regulāra metodiskā palīdzība mācību priekšmetu
skolotājiem, izveidoti metodisko izstrādņu krājumi
Izstrādāti mācību materiāli un turpināta e-vides
ieviešana

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

Х

Х

Х

2014

pastāvīgi

Х

Х

Х

Atbildīgais

SIKJK, izglītības
iestādes
SIKJK, izglītības
iestādes
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Skolēniem pieejama informācija par karjeras iespējām
Atbalstīt karjeras izglītības programmu
un konsultācijas karjeras izvēles jautājumos,
nodrošinājumu
pedagogiem tiek nodrošināta metodiskā palīdzība
Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts
izglītības satura nama, pedagogu Jaunu prasmju un inovatīvu mācību metožu
1.2.2.4.
asociāciju un metodisko apvienību izmantošana izglītības procesā
organizēto semināru apmeklējumi
1.2.2.3.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

Х

Х

Х

SIKJK,
izglītības iestādes

2014

pastāvīgi

Х

Х

Х

VNIP, SIKJK, izglītības
iestādes

Atbildīgais

1.2.3. Uzdevums. Veicināt un atbalstīt kultūras, sporta un pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Radošās un inovatīvās pedagogu
Regulāri pieredzes apmaiņas pasākumi un metodiskais
1.2.3.1. darbības pieredzes apmaiņas pasākumu
atbalsts
organizēšana

1.2.3.2.

Iedzīvotāju, pedagogu, bibliotēku, kultūras, sporta un
Darbība
Eiropas
Savienības
izglītojamo sadarbība ar skolām, bibliotēkām un citām
Mūžizglītības programmas projektos
kultūras iestādēm no Eiropas Savienības valstīm

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

2014

pastāvīgi

Х

Х

Atbildīgais

SIKJK, izglītības
iestādes , NVO
SIKJK, Iestāžu un
struktūrvienību vadītāji,
direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI u.c.),
NVO
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VMMS un skolu pedagogu un skolēnu
dalība konkursos, darbu skates, radošo
darbu izstādēs, pieredzes apmaiņa
1.2.3.3.
Latvijā un ārzemēs, sadarbībā ar citām
novada vai Latvijas skolām, citām
iestādēm
Nodrošināt izglītības, kultūras darbinieku,
1.2.3.4. bibliotekāru un sporta darbinieku
pieredzes apmaiņas braucienus

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Darbu izstādes, prezentācijas, skates un koncerti un citi
pasākumi, vismaz 1 pasākums reizi gadā. Pedagogi un
skolēni piedalās konkursos, radošo darbu skatēs,
pieredzes apmaiņas pasākumos

2014

pastāvīgi

Х

Х

SIKJK, VMMS,
vadība, novada iestāžu
vadītāji un direktori

Aktīva darbinieku pieredzes apmaiņa aiz valsts
robežām, Eiropas Savienības valstīs, Latvijā un novadā

2014

pastāvīgi

Х

Х

SIKJK, VNKI , VMMS,
VNII, bibliotēku,
vadītāji un direktori

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.3. RV Izglītības, kultūras un sporta informācijas sistēmas izveidošana
1.3.1. Uzdevums. Integrēt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) kultūras un izglītības procesos un klientu apkalpošanā

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Informāciju tehnoloģiju pilnveidošanas
Izstrādāti projekti un uzsākta IKT ieviešana, iegādāti
1.3.1.1. projekta izstrāde un ieviešana PII
interaktīvie galdi
„Sprīdītis”
Pedagogiem pieejamas IKT un tiek organizētas atvērtās
Ieviest un pilnveidot kvalitatīvas IKT
1.3.1.2.
stundas skolotājiem, vecākiem, sabiedrības pārstāvjiem
pedagoģiskā procesa nodrošināšanai
tehnoloģiju izmantošanā
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

3 gadi

1000

7000

2000

SIKJK, PII „Sprīdītis”
vadītāji

2014

3 gadi

2000

15000

3000

SIKJK, VNII, VNKI,
VMMS, bibliotēku
vadītāji un direktori

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Paplašināta izglītības iestāžu un vecāku sadarbība,
Nodrošināt E - klases darbību un
modernizēta mācību sasniegumu uzskaites un analīzes
pieejamību
sistēma
Interneta pieslēguma nodrošināšana un
1.3.1.4.
E - klases kvalitatīva darbība un informācijas pieejamība
pieejamība mācību kabinetos
1.3.1.3.

Informācijas
tehnoloģiju
1.3.1.5. izglītības
programmu
izglītības iestādēs

ieviešana Iegādāti tehniskie mācību līdzekļi un datorprogrammas
īstenošanā tiek izmantoti mācību procesā, uzturēt un pilnveidot
informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, ALISE, BIS

Turpināt
informācijas
tehnoloģiju
ieviešanu un elektronisko resursu
1.3.1.6
pilnveidošanu
novada
bibliotēkās,
kultūras iestādēs un VNM
Pilnveidot IKT un uzturēt, ieviest
1.3.1.7. automatizēto
lasītāju/lietotāju
apkalpošanu bibliotēkā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

3 gadi

2000

2014

pastāvīgi

Х

Х

2014

patstāvīgi

Х

Х

Pilnveidota informācijas tehnoloģiju infrastruktūru,
iegādāts A3 formāta printeris informatīvā materiāla
izveidei, video un audio gids, u.c.

2014

pastāvīgi

X

X

Ieviesta automatizēta lasītāju/lietotāju apkalpošana
bibliotēkās

2014

pastāvīgi

3000

7000

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

3000

VNII

Х

VNII

Х

Izglītības iestāžu,
VNKI, VMMS,
bibliotēku, vadītāji un
direktori
Iestāžu vadītāji un
direktori (izglītības,
bibliotēku, VNKI,
SIKJK
IT speciālists,
bibliotēku vadītāji

1.3.2. Uzdevums. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas plūsmu par kultūras aktivitātēm, izglītības un sporta norisēm

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

39

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Informācija vieglāk pieejama plašākam interesentu
Nodrošināt izglītības, kultūras un sporta
lokam (par kultūras un sporta pasākumu, NVO,
1.3.2.1. informācijas pieejamību Varakļānu
pieejamību, ārpusklašu nodarbībām) novada tīmekļa
novada tīmekļa vietnē www.varaklani.lv
vietnē, laikrakstos u.c. saziņas līdzekļos
Izglītības iestāžu un bibliotēku mājas
Tīmeklī pieejama aktuāla informācija par izglītības
1.3.2.2. lapu izveidošana un/vai uzturēšana
iestādēm un aktivitātēm
tīmeklī

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

2014

3 gadi

1000

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, VNII, NVO, IZ,
bibliotēku, VNKI
vadītāji un direktori
Iestādes vadītāji un
direktori, DTA

3000

1.3.3. Uzdevums. Sistemātiski papildināt esošo informāciju par kultūras mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem un uzglabāt atbilstoši normatīviem aktiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pilnveidota informācijas uzkrāšana par novada norisēm,
kultūras mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem un
materiālu digitalizācija, noformēšanas un uzkrāšanas
Varakļānu novada kultūras mantojuma
sistēmas ieviešana un tehniskā aprīkojuma iegāde,
1.3.3.1. un mūsdienu kultūras procesu fiksācija,
kultūrvēsturiskā mantojuma un jaunradīto vērtību
uzkrāšana un apkopošana (digitalizācija)
saglabāšana, VNM iegādāta video un foto tehnika,
drukas iekārta, zinātniskais, izglītojošais un pētnieciskais
darbs

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, VNII , NVO,
VNM, bibliotēku, VNKI
vadītāji un direktori
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Finanšu instruments

Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un pieejamība un
VNM telpu piemērošana atbilstoši normatīviem aktiem

2015

3 gadi

5000

ID, VNM vadītāja,
SIKJK,

Kultūrvēsturiskā mantojuma un jaunradīto vērtību
Kultūrvēsturisko vērtību iegāde un
uzkrāšana, fondu papildināšana saskaņā ar VNM
1.3.3.3. pētniecība Varakļānu Novada muzeja
noteikto krājumu, pētnieciskā un komunikācijas darba
vajadzībām
politiku.

2016

3 gadi

10000

ID, VNM
vadītāja, SIKJK,

1.3.3.4. VNM krājumu darbs

Nodrošināta akrājumu garīgo un materiālo vērtību
pētniecību, saskaņā ar noteiktiem 8 virzieniem,
pieejamība, saglabāšana un aizsardzība.

2014

pastāvīgi

X

X

X

1.3.3.5. VNM pētnieciskais darbs

Nodrošināts muzeja pamatuzdevuma
realizēšana atbilstoši misijai.

2014

2016

5000

X

X

ID, VNM
vadītāja, SIKJK,

1.3.3.6. VNM darbs komunikācijā

Ar kvalitatīviem darba paņēmieniem sabiedrībai sniegta
daudzveidīga, emocionāla un izglītojoša informācija par
vēstures notikumiem novadā. Izveidotas izstāžu
ekspozīcijas, iekārtota interaktīva ekspozīcija, VNM
popularizēšana medijos un tīmekļa vietnēs un potālos,
izstrādātas tūrisma takas, programmas skolēniem,
jaunlaulātajiem, dabas tūristiem.

2014

2016

5000

X

X

ID, VNM
vadītāja, SIKJK,

Darbība

1.3.3.2. VNM akreditācijas atjaunošana

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

kvalitatīva

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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1.4. RV Sadarbība ar citām izglītības, kultūras un sporta institūcijām
1.4.1. Uzdevums. Nodrošināt sistemātisku sadarbību pašvaldības noslēgto līgumu ietvaros un paplašināt sadarbības partneru loku

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Sadarbība ar izglītības, kultūras un Pieredzes apmaiņas pasākumi novada skolām un
1.4.1.1.
sporta iestādēm pašvaldībās Latvijā
iestādēm Latvijā un ārpus tās

2014

pastāvīgi

X

X

X

Iestāžu vadītāji un
direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI, IKSN)
SIKJK

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm par Novada jauniešiem un personām, kas
izglītojamo prakšu vietām
nodrošinātas prakšu vietas novada iestādēs

2014

pastāvīgi

Х

Х

Х

ID

1.4.1.2.

mācās,

1.4.2. Uzdevums. Veidot sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu, valsts un pašvaldību izglītības un sporta institūcijām, Latvijas un citu valstu pašvaldībām

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Aktīva sadarbība un pieredzes apmaiņa Pašvaldības speciālisti iesaistīti vienotas reģiona un
1.4.2.1. starp valsts, pašvaldības, izglītības, valsts izglītības, kultūras un sporta politikas izstrādē un
kultūras un sporta speciālistiem
īstenošanā

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

VND PR, SIKJK, VNII,
bibliotēku, VNKI
vadītāji un direktori
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Dalība Latvijas Pašvaldību savienības,
Nodrošināta pašvaldības interešu pārstāvniecība
Vidzemes plānošanas reģiona un citu
1.4.2.2.
augstāka līmeņa izglītības, kultūras un sporta politikas
pašvaldības darbību regulējošu institūciju
plānošanas institūcijās
aktivitātēs
Nodrošināta informācija un saskaņots darbības plāns
Aktīva sadarbība un pieredzes apmaiņa
par pasākumiem kaimiņu novados un novada pasākumu
1.4.2.3. ar kaimiņu pašvaldībām – kultūras
reklamēšana kaimiņu novados (Dekšāra, Preiļi,
pasākumu un aktivitāšu apmaiņā
Atašiene, Viļāni u.c.) un ārzemēs, sadarbība ar NVO

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

2014

pastāvīgi

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

X

VND PR, SIKJK, VNII,
NVO, bibliotēku, VNKI
vadītāji un direktori

X

VND PR, SIKJK, VNII,
bibliotēku, VNKI
vadītāji un direktori,
NVO

Х

Atbildīgais

1.5. RV Izglītības, kultūras un sporta iestāžu rekonstrukcija un renovācija, inženiertehniskā stāvokļa uzlabošana
1.5.1. Uzdevums. Paaugstināt izglītības un kultūras iestāžu energoefektivitāti un samazināt elektroenerģijas patēriņu

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Turpināti pasākumi energoefektivitātes Veikts energoaudits, pēc nepieciešamības sagatavoti
1.5.1.1. paaugstināšanai novada izglītības, un projekti un realizēti pasākumi pašvaldībai piederošos
kultūras objektos
objektos,

2014

patstāvīgi

Х

X

X

Optimizēt izglītības, kultūras un sporta Samazinājies siltumenerģijas patēriņš un uzlabojusies
1.5.1.2. objektu siltumapgādi un uzturēt darba pārvalde, centralizētai apgādei pieslēgta VV un VMMS,
kārtībā apkures sistēmas ierīces
uzlabojusies vidusskolas apkārtne un drošība

2014

3 gadi

Х

Х

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbildīgais

VNII vadītāji un
direktori, VV
VNII vadītāji un
direktori
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īstenošanas
ilgums

Fiziski
novecojušo
elektroiekārtu Samazinājies patērētās elektroenerģijas daudzums,
nomaiņa izglītības un kultūras objektos uzlabota drošība – VKN, VV,SPS, MPS

2014

patstāvīgi

Х

Х

VNII vadītāji un
direktori

Daudzveidīgu
elektroenerģijas
samazinošu pasākumu veikšana, tai
Samazinājies elektroenerģijas patēriņš, nodrošināta
1.5.1.4. skaitā, atjaunojamo energoresursu
drošība
izmantošana izglītības, kultūras un
sporta objektos

2014

patstāvīgi

Х

X

VNII vadītāji un
direktori

Nr.

1.5.1.3.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.5.2. Uzdevums. Renovēt un rekonstruēt izglītības, kultūras un sporta iestāžu (skolas, bibliotēka, kultūras, sociālie objekti) ēkas

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināta kvalitatīva vide, izmantotas kultūras nama
Veikt telpu renovāciju un materiāli
pagraba telpas, uzlabota mācību vides SPS un VV,
1.5.2.1. tehniskās bāzes uzlabošanu bibliotēkās,
VMMS zālē, kultūras vērtību eksponēšana kvalitatīvā
kultūras un izglītības iestādēs
vidē VNM
Jauniešu dienas centru izveide – Izveidots Jauniešu dienas centri sadarbībā ar NVO
1.5.2.2.
Murmastienē, Stirnienē un Varakļānos Murmastienē, Stirnienē un Varakļānos
Sporta laukuma izbūve un spēļu laukumu Veikta sporta laukuma renovācija un sporta inventāra
1.5.2.3. renovācija un inventāra iegāde (ir veikta iegāde MPS un SPS, Varakļānos izveidot skeitparks un
paplašināšana vai vēl ko vajag)
BMX trase, hokeja laukums
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

7 gadi

20000

80000

2016

3 gadi

3000

20000

5000

SD, ID, NVO

2014

4 gadi

2000

12000

4000

RV direktors

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VNII vadītāji un
direktori
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1.5.2.4.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis (ūdensvads,
Iekštelpu nolietoto inženierkomunikāciju
kanalizācija, elektroinstalācija, telekomunikācijas) un
nomaiņa
iestādes drošība, MPS, SPS, VV u.c.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Iestāžu vadītāji un
direktori

1.5.3. Uzdevums. Uzlabot amatieru mākslas kolektīvu mēģinājumu un koncertdarbības vidi

īstenošanas
ilgums

Nodrošināta pieaugušo kvalifikācijas celšana,
apmācība novadam nepieciešamajās specialitātēs
saskaņā ar tā ekonomisko specializāciju. Izveidots
centrs izmantojot esošās telpas.

2014

5 gadi

5000

15000

SIKJK, NVO

Kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu svētku
procesa pieejamība, kopienas socializēšanas
pakalpojums. Kultūras, izglītības un mākslinieciskās
Varakļānu
brīvdabas
estrādes
jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums.
rekonstrukcija un kultūras nama
1.5.3.2.
Varakļānu estrādes rekonstrukcija (paplašināšana).
apkārtnes un Varakļānu muižas parka
Nodrošinātas iespējas brīvdabas pasākumiem un
labiekārtošana
paplašināts atpūtas piedāvājums. Labiekārtota
apkārtne un uzlabota pasākumu pieejamība, lieljaudas
projektora un iekārtas iegāde ārtelpām

2014

3 gadi

30000

ERAF
70000

ID
VNKI vadītājs

Nr.

Darbība

1.5.3.1. Pieaugušo mūžizglītības centra izveide

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Nodrošinātas iespējas brīvdabas pasākumiem un
paplašināts atpūtas piedāvājums pagastos un dažādās
vietās Kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Pārvietojamās
estrādes iegāde. Estrāde tiek izmantota kultūras
pasākumiem brīvdabā pagastu ciemos.

2014

3 gadi

5000

45000

SIKJK, ID
VNKI vadītājs

Kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu svētku
Varakļānu
kultūras
nama procesa pieejamība, kopienas socializēšanas
1.5.3.4. rekonstrukcija/restaurācija un tehniskā pakalpojums. Kultūras, izglītības un mākslinieciskās
aprīkojuma modernizācija.
jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums. Varakļānu
kultūras nama zāles rekonstrukcija.

2014

3 gadi

25000

ELFLAERAF
75000

SIKJK ,ID
VNKI vadītāji

Kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu svētku
Varakļānu
vēsturiskās
identitātes
procesa pieejamība, kopienas socializēšanas
1.5.3.5. popula- rizēšana (tautastērpu, inventāra
pakalpojums. Kultūras, izglītības un mākslinieciskās
iegāde amatieru kolektīviem).
jaunrades izpaušanās iespēju pakalpojums.

2014

3 gadi

1000

3000

Kultūras, izglītības un atpūtas pasākumiem brīvdabā
nodrošināšanai

2014

3 gadi

2000

8000

Nr.

Darbība

1.5.3.3. Pārvietojamās estrādes iegāde

1.5.3.6. Lielformāta ārtelpu projektora iegāde

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

10000

Atbildīgais

SIKJK
VNKI vadītāji. NVO
SIKJK , ID
VNKC vadītājs
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1.5.4. Uzdevums. Uzlabot drošību visās medicīnas, izglītības, kultūras un sporta iestādēs

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

Apsardzes
un
ugunsdzēsības
signalizācijas
nodrošinājums,
Uzlabota iestāžu drošība pēc nepieciešamības atbilstoši
1.5.4.2. apziņošanas un translācijas tīkls,
normatīvo aktu prasībām
atjaunošana, remonts, modernizācija,
pilnveidošana

2014

pastāvīgi

Х

1.5.4.3. Ugunsdzēšanas hidrantu atjaunošana

2014

pastāvīgi

Х

2014

pastāvīgi

X

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

1.5.4.1. Zibens novedēju uzstādīšana

1.5.4.4.

Uzlabota iestāžu drošība

Drošības sistēmas uzlabošanās

Izglītības iestāžu teritorijas nožogošana - Uzlabota iestāžu drošība atbilstoši normatīvo aktu
uzturēšana
prasībām – MPS un SPS

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, Iestāžu vadītāji
un direktori (VNII,
bibliotēku, muzeja,
VNKI)

Х

Х

1.6. RV Izglītības, kultūras un sporta objektu pieejamības nodrošināšana un programmu realizācija augstā kvalitātē
1.6.1. Uzdevums. Uzlabot visu izglītības iestāžu audzēkņu pārvadājumus ar sabiedrisko transportu vai pašvaldības autobusiem

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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1.6.1.1.

Autobusu iegāde un
pakalpojumu pilnveidošana

Iegādāti jauni autobusi un racionāli izmantoti
pašvaldības resursi izglītojamo pārvadājumiem,
paaugstināta bērnu drošība

2017

pastāvīgi

X

X

ID

1.6.1.2.

Ierīkota bērni pasargāti no nelabvēlīgu laika apstākļu
Satiksmes drošības uzlabošana pie
iedarbības un uzlabota drošība pie izglītības iestādēm
izglītības, kultūras un sporta iestādēm
MPS ( gājēju pāreja) un VV, 1 objekts 2 gados

2014

4 gados

2000

8000

VV direktors

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

transporta

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.6.2. Uzdevums. Uzlabot izglītības, kultūras iestāžu un sporta objektu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Ieejas mezglu pielāgošana cilvēkiem tai Nodrošināta iestādes sniegto pakalpojumu pieejamība
1.6.2.1. skaitā bērniem ar funkcionāliem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 1 objekts 2
traucējumiem
gados

2014

pastāvīgi

X

X

X

Iestāžu
apkārtnes
labiekārtojuma Nodrošināta izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu
1.6.2.2. sakārtošana atbilstoši normatīviem pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 1
aktiem
objekts 3 gados

2014

pastāvīgi

X

X

Nodrošināta iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāte un
Iestāžu nodrošinājums ar autostāvvietām
pieejamība MPS, VNM, VNKC, VMMS un nodrošināts
apmeklētājiem un personālam
stāvlaukums autobusiem 1 laukums 1 gadā

2014

pastāvīgi

X

X

Nr.

1.6.2.3.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

X

Atbildīgais

SIKJK, Iestāžu vadītāji
un direktori (VNII,
bibliotēku, muzeja,
VNKI)
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1.6.2.4.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināta iestādes pieejamība cilvēkiem ar kustību
Tualešu pieejamība cilvēkiem ar kustību
traucējumiem novada kultūras un izglītības iestādēs,
traucējumiem
VNM un publiskā ārtelpā novada viesiem

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

7gadi

10000

20000

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Iestāžu vadītāji un
direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI)

1.6.3. Uzdevums. Uzlabots sociālo objektu iestāžu ēku un aprīkojuma kvalitāti

VVĻPV
„Varavīksne”
ilgstošās
rehabilitācijas
pakalpojuma
1.6.3.1. paplašināšana. VVĻPV modernizēšana
un aprīkošana atbilstoši normatīvajiem
dokumentiem.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināta iestādes sniegto pakalpojumu atbilstība
normatīvajiem dokumentiem mainot atrašanās vietu VVAC, trenažieru zāles izveide un peldbaseina izbūve
VVAC

VVĻPV
ēku
energoefektivitātes
Samazinās
uzturēšanas
izmaksas
1.6.3.2. paaugstināšanas pasākumi, tai skaitā
konkurētspējas palielināšanās
izmantojot alternatīvos energoresursus
1.6.3.3.

ilgtermiņā,

VVĻPV
„Varavīksne”
pieejamība Nodrošināta iestādes pieejamība cilvēkiem ar kustību
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
traucējumiem

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2014

patstāvīgi

X

X

X

VVĻPV direktors

2014

patstāvīgi

X

X

X

VVĻPV direktors

2014

pastāvīgi

x

X

x

VVĻPV direktors
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1.6.4. Uzdevums. Nodrošināt izglītības programmu realizāciju augstā kvalitātē

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Nokomplektēts atbalsta personāls un nodrošināti viņu
pakalpojumi izglītojamajiem

2014

pastāvīgi

Х

Х

X

Peldbaseina izbūve PII „Sprīdītis”. PII sniegto
1.6.4.2. Bērnu peldbaseina izbūve PII „Sprīdītis” paplašināšana, nodrošinot bērnu vispusīgu fizisko
attīstību

2018

3 gadi

20000

ERAFESF
80000

Nr.

1.6.4.1.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbalsta personāla nodrošinājums
izglītojamajiem visās izglītības iestādēs

Atbildīgais

VNII vadītāji un
direktori, ID
ID,
PII „SPRĪDĪTIS”
vadītāja

1.7. RV Izglītības un kultūras iestāžu kvalitātes paaugstināšana
1.7.1. Uzdevums. Modernizēt izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot aprīkojumu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Mācību
kabinetu
pakāpeniska
Nodrošinājums ar modernām IKT
nodrošināšana ar datoriem

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

1.7.1.1.

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

Х

X

X

Atbildīgais

SIKJK, Iestāžu vadītāji
un direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI), DTA
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošinājums ar modernām IKT, iestādes nodrošinātas
Materiālās bāzes uzlabošana, IKT
ar modernām, mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu
1.7.1.2. modernizēšana un aprīkošana atbilstoši
izklaidei, izglītībai un jaunu prasmju apgūšanai, darbībai
to specifikai
NVO un mūžizglītībā
1.7.1.3.

Nolietoto mēbeļu nomaiņa izglītības
Mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojums
iestāžu un bibliotēku telpās

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2014

pastāvīgi

Х

X

X

SIKJK, Iestāžu vadītāji
un direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI), DTA

2014

pastāvīgi

Х

X

X

novada Literatūras krājumu papildinājums ar jaunu informāciju
skolu bibliotēkām un novada bibliotēkām

2014

pastāvīgi

Х

X

Iestāžu vadītāji un
direktori (izglītības,
kultūras, bibliotēku)

Mācību kabinetu materiālās bāzes Nodrošinājums ar modernām, mūsdienu prasībām un
1.7.1.5. uzlabošana,
modernizēšana
un atbilstoši normatīvajiem dokumentiem mācību līdzekļiem
aprīkošana
un metodiskajiem materiāliem

2014

pastāvīgi

Х

X

Izglītības iestāžu
vadītāji un direktori

Saglabāta novada bagātā kultūrvēsture, paplašināts
tūrisma piedāvājums, veikta muzeja akreditācija un
krātuvju
renovētas telpas, nodrošināta vēstures liecību un
mūsdienu procesu dokumentēšana. Iegādāta jauna IKT
(video un fototehnika, skeneri, datu glabātuves, u.c.)

2014

5 gadi

20000

80000

SIKJK, VNM vadītāja,
ID

Literatūras krājuma
1.7.1.4.
bibliotēkām

1.7.1.6.

iegāde

Varakļānu novada muzeja
pilnveide izmantojot IKT

Varakļānu novada pašvaldība
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1.7.2. Uzdevums. Nodrošināt profesionālās ievirzes izglītības pasniegšanas tehnisko līmeni

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Izglītības iestāde nodrošināta ar modernām, mūsdienu
1.7.2.1. Varakļānu mākslas un mūzikas skolā, prasībām atbilstošiem mūzikas instrumentiem un
pilnveidei izmantojot IKT
metodiskajiem materiāliem, IKT

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

1.7.2.2.

Iegādātas profesionālas darba virsmas, molberti –
Mākslas un mūzikas skolas materiāli
zīmēšanai un/vai gleznošanai, veidošanas darba vietas.
tehniskās bāzes atjaunošana
Iekārtotas telpas darbu uzglabāšanai.

2014

pastāvīgi

X

X

1.7.2.3.

Profesionāls
remonts

2014

pastāvīgi

X

2014

pastāvīgi

X

Nr.

Darbība

mūzikas

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

instrumentu

Izglītības iespējas ar kvalitatīviem instrumentiem.

Ārpusskolas aktivitātes bērniem un jauniešiem,
mūžizglītība. Sadarbības nodrošinājums ar kaimiņu
Renovēt skolas pasākumu zāli, mācību
novadiem. Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
1.7.2.4. telpas, koridorus un labiekārtot skolas
skolas nodrošināšana. Mūzikas - mākslas skolas
apkārtnirenovācija un skolas apkārtnes labiekārtošana,
materiāltehniskās bāzes atjaunošana

Varakļānu novada pašvaldība

X

Atbildīgais

VMMS, direktors,
sadarbībā ar NVO,
DTA
VMMS, direktors,
sadarbībā ar NVO

X

VMMS, direktors,
sadarbībā ar NVO

X

NVO SIKK, VMMS
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1.7.3. Uzdevums. Nodrošināt mācību priekšmetu standartu ieviešana atbilstoši noteiktajām prasībām

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Kabinetu (dabas zinību, fizikas, ķīmijas,
Kabinetu (dabas zinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas,
bioloģijas, matemātikas) remonts un
1.7.3.1.
matemātikas) mācību priekšmetu standarta kvalitatīvas
labiekārtošana, laboratorijas zonas
apguves nodrošinājums
iekārtošana

2014

7 gadi

8000

10000

2000

VNII direktori

Kabinetu (dabas zinību, fizikas, ķīmijas,
1.7.3.2. bioloģijas, matemātikas), materiālās un Atbilstošas standarta prasību nodrošināšana
metodiskās bāzes pilnveidošana

2014

7 gadi

8000

10000

2000

VNII direktori

Mācību priekšmetu kabinetu materiālās
Atbilstošas standarta prasību nodrošināšana
un metodiskās bāzes pilnveidošana

2014

7 gadi

8000

10000

2000

VNII direktori

Nr.

1.7.3.3.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

1.7.4. Uzdevums. Pilnveidot aprīkojumu sporta izglītības programmu īstenošanai un bērnu un jaunatnes fiziskai attīstībai un rehabilitācijai

1.7.4.1. Sporta inventāra iegāde

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināta standartu prasību izpilde sportā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

X

X

X

Atbildīgais

VNII direktori un
vadītāji
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īstenošanas
ilgums

Darbs ar jaunatni (lietderīga brīvā laika pavadīšana).
Sporta pakalpojumi izglītības iestāžu sporta bāzēs
(sporta zāles, sporta laukumi utt.) kontekstā ar izglītības
iestāžu tīklu.
Nodrošinātas standartu prasību fiziskai attīstībai un
rehabilitācijai
PII „Sprīdītis” rotaļu laukuma pilnveidošana un
paplašināšana, izbūvējot nojumes brīvā laika
pavadīšanai un tematisko nodarbību un pasākumu
organizēšanai. MPS izveidot rotaļu laukumu,
sākumskolas un pirmskolas bērnu aktīvās atpūtas
pasākumu organizēšanai un brīvā laika pavadīšanai.
Rotaļu laukumu izbūve pagastu ciemos, sakārtošana un
daudzdzīvokļu māju pagalmos, bērnu brīvā laika
pavadīšanai

2014

pastāvīgi

X

X

ID, pagastu
pārvaldnieki

Sporta pakalpojumi izglītības iestāžu sporta bāzēs
(sporta zāles, sporta laukumi utt.) kontekstā ar izglītības
Varakļānu
vidusskolas
stadiona
iestāžu tīklu. Stadiona izbūve, Varakļānu vidusskolas
1.7.4.3. uzturēšana, skeitparka, bmx trases un
sporta bāzēs paplašināšana. Skeitparka un slidotavas
slidotavas izveidošana.
izbūve pie Varakļānu vidusskolas, jauniešu aktīvās
atpūtas pilnveidošana, hokeja inventāra iegāde

2014

pastāvīgi

X

ERAF,
ELFLA

VV direktors

Sporta pakalpojumi izglītības iestāžu sporta bāzēs
(sporta zāles, sporta laukumi utt.) kontekstā ar izglītības
iestāžu tīklu. Kultūras un brīvā laika pieejamība/ Brīvā
laika pavadīšanas iespēju dažādošana

2014

pastāvīgi

X

ERAF,
ELFLA

VV direktors

Nr.

Darbība

Aktīvās atpūtas un rotaļu laukumu
pilnveidošana - Aktīvās atpūtas un rotaļu
laukumu izveidošana - pie PII "Sprīdītis";
1.7.4.2.
Murmastienes pamatskolā; daudzdzīvokļu māju pagalmos, pagastu
ciemos.

1.7.4.4. Izveidot fitnesa zāli ar trenažieriem,

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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1.8. RV Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība
1.8.1. Uzdevums. Nodrošināt plašu un mūsdienīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu vispārējās izglītības iestādēs
Finanšu instruments

attīstība un Bērnu un jauniešu brīvā laika mērķtiecīga pavadīšana,
programmu veselīga dzīvesveida popularizēšana un patriotiskā
audzināšana

2014

pastāvīgi

Х

X

SIKJK, VNII vadītāji un
direktori

Jaunu interešu izglītības programmu pieejamība un
Pilnveidot un optimizēt interešu izglītības
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju
programmu kvalitāti VMMS
kvalitatīvs nodrošinājums

2014

pastāvīgi

Х

X

VMMS un direktori

Optimizēt pulciņu un nodarbību Jaunu un kvalitatīvu pulciņu un nodarbību pieejamība un
1.8.1.3. pieejamību un kvalitāti, nomaiņu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju
atbilstoši vajadzībām
kvalitatīvs nodrošinājums

2014

pastāvīgi

Х

X

VNII vadītāji un
direktori

Optimizēt interešu izglītības programmu Interešu izglītības programmu pieejamība un bērnu un
1.8.1.4. piedāvājumu sportā un sporta aktivitāšu jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju kvalitāte un
piedāvājumu
mērķtiecīga līdzekļu izlietošana

2014

pastāvīgi

Х

Darbība

Jaunsardzes kustības
1.8.1.1. interešu
izglītības
īstenošana
1.8.1.2.

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK. VNII vadītāji un
direktori
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1.8.2. Atbalstīt bērnu un jauniešu kolektīvu gatavošanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, reģiona dziesmu svētkiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbalstīt izglītības iestāžu kolektīvu
dalību dažādos novada svētkos, Iegādāti jauni tērpi kolektīvu dalībniekiem, nodrošināta
1.8.2.1.
koncertos, skatēs un Latvijas skolu aktīva skolēnu piedalīšanās dažādos pasākumos
jaunatnes dziesmu un deju svētkos

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

patstāvīgi

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

VNIP, VNII vadītāji un
direktori

1.8.3. Uzdevums. Atbalstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību valsts, novada, reģiona, kaimiņu pašvaldību un institūciju
organizētajos pasākumos un sniegt atbalstu augstu rezultātu sasniegšanai

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu
Skolēni piedalās dažādos pasākumos - Latvijas skolu
1.8.3.1. dalība reģionāla un valsts mēroga
jaunatnes dziesmu un deju svētki u.c.
pasākumos

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, Izglītības
iestāžu vadītāji,
direktori
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Noteikumu
izstrādāšana
atbalsta
sniegšanai par augstu rezultātu
Tiek sniegts atbalsts augsta līmeņa panākumu
sasniegšanu
izglītībā,
olimpiādēs,
1.8.3.2.
sasniegšanā pasaules, Eiropas, valsts, Vidzemes
konkursos, sacensībā, kultūrā, sportā un
reģiona līmenī izglītībā, kultūrā un sportā
zinātnē, kā arī atbalstam inventāra
iegādei

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

1gads

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Х

SIKJK

1.8.4. Uzdevums. Paplašināt profesionālās ievirzes un kristīgās izglītības programmu piedāvājumu

Profesionālās
ievirzes
programmas pilnveidošana

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

izglītības

Aktualizēts programmu piedāvājums

Specializētu izglītības un profesionālas
ievirzes
programmu
integrēšana Veicināt Varakļānu vidusskolas specializāciju atbilstoši
1.8.4.2.
Varakļānu
vidusskolas
īstenotajās darba tirgus un mācību procesa pieprasījumam
programmās
Izglītības programmu piedāvājuma pilnveidošana un
Programmu
optimizācija
atbilstoši paplašinātas izglītojamo izvēles iespējas un programmu
1.8.4.3.
pieprasījumam, izstrāde un ieviešana
pieejamība mākslas un mūzikas jomā un kristīgajā
izglītībā Stirnienes pamatskolā
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

2014

pastāvīgi

X

2014

3 gadi

1000

X

Cits
finansējums

1.8.4.1.

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Х

VV

Х

VV direktors

4000

VNII vadītāji un
direktori
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1.8.5. Uzdevums. Veicināt bērnu un jauniešu piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās, konkursos un projektos
Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbalsta bērnu un jauniešu dalībai
sacensībās, konkursos un projektos, Bērnu un jauniešu dalība
1.8.5.1.
dalības maksas konkursos, festivālos, sacensībās un projektos
skatēs, plenēros nodrošinājums
1.8.5.2. Aktīva dalība projektos

dažādos

konkursos,

Izglītojamie aktīvi darbojas projektos

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Darbība

Pašvaldības
budžets

Nr.

Finanšu instruments

2014

pastāvīgi

Х

X

X

VNII vadītāji un
direktori, NVO

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

VNII vadītāji un
direktori

Atbildīgais

1 VTP 2 Mūžizglītība un sabiedrības līdzdalības veicināšana personības pilnveides procesā
2.1. RV Pieaugušajiem pieejama mūžizglītība
2.1.1. Uzdevums. Atbalstīt mūžizglītības programmu izveidi un sadarbību ar NVO

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izglītības un citu iestāžu resursu Izglītības iestādēs racionāli un efektīvi izmantoti resursi.
2.1.1.1. izmantošana
pieaugušo
izglītības Paaugstinājusies visu vecumu cilvēku aktivitāte
programmu īstenošanā
mūžizglītības procesā
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VV direktors, VMMS
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uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Nodrošināt interešu un mūžizglītības Pieaugušajiem ir nodrošināta iespēja iegūt jaunas
2.1.1.2. iespējas lekcijas, semināri, apmācības, prasmes, iekļaujoties darba tirgū, un izmantot eprojekti, apmaiņas projekti, IKT.
pakalpojumus ikdienā.

2014

pastāvīgi

Х

Х

X

PII, VV direktors, NVO

Formālās un neformālās izglītības
piedāvājuma paplašināšana jebkurā
Uzlabotas pašmācības iespējas, izveidots pieaugušo un
2.1.1.3. dzīves posmā un jomā neatkarīgi no
mūžizglītības centrs
vecuma, dzimuma, tautības, dzīves
vietas un sociālā stāvokļa

2014

pastāvīgi

Х

Х

X

Nr.

2.1.1.4.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pašvaldības atbalsta palielināšana
Piedāvāta iespēja mācīties novadā mūža garumā
mūžizglītības piedāvātājiem

Iestāžu vadītāji
(izglītības iestādes,
kultūras centrs,
bibliotēkas) NVO

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

Kvalitatīvu krājumu iegāde, nodrošinot tēmu, materiālu,
Ieguldīt
līdzekļus
tālākizglītības,
formātu un valodu dažādība, izmantojot iespiestos un
2.1.1.6. mūžizglītības
informacionālajā
elektroniskos resursus, sistematizēt un pilnveidot darbu
apkalpošanā un pakalpojumu sniegšanā
bibliotēku informācijas sistēmā Alise 4i,

2014

pastāvīgi

Х

X

X

Bibliotēku vadītāji,
NVO

Izveidots amatu apmācības centrs VNM esošajiem un
topošajiem amatniekiem. Iegādātas un uzstādītas
apmācību Iekārtas, tehnika, aprīkojums, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājums un izveidota infrastruktūras
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošana
vietējiem
iedzīvotājiem

2014

pastāvīgi

Х

X

X

NVO

Darba devēju
2.1.1.5. nodarbinātības
pasākumos

2.1.1.7.

dalības veicināšana
un
mūžizglītības Piedāvāta iespēja mācīties novadā mūža garumā

Varakļānu amatniecības
centra izveide

Varakļānu novada pašvaldība
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2.1.2. Uzdevums. Nodrošināt pieaugušajiem iedzīvotājiem IKT un e- prasmju iegūšanas iespējas novada iestādēs un sadarbība ar NVO

Iedzīvotāju apmācību IKT lietošanas
2.1.2.1. prasmēs un veicināt e-prasmju
pakalpojumu apmācību IT jomā

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pieaugušajiem ir nodrošināta iespēja iegūt IKT prasmes
un izmantot e-pakalpojumus ikdienā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

Х

X

X

Attīstīt mūžizglītību un pārkvalifikāciju
IKT lietošanā

Pieaugušajiem ir nodrošināta iespēja iegūt IKT prasmes
un izmantot e-pakalpojumus

2014

pastāvīgi

Х

X

X

Apmācīt IKT lietošanai mērķa grupas,
2.1.2.3. t.sk., bezdarbniekus, mazākumtautību
pārstāvjus, pensionārus

Pieaugušajiem ir nodrošināta iespēja iegūt IKT prasmes
un izmantot e-pakalpojumus

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

2.1.2.2.

Atbildīgais

Iestāžu vadītāji un
direktori (izglītības
iestādes, VNKI,
bibliotēkas), NVO

2.2. RV Izglītības, kultūras un sporta iestāžu apmeklētāju un viņu pārstāvju sadarbība
2.2.1. Uzdevums. Veicināt bērnu un jauniešu vecāku/ aizbildņu, pašdarbnieku un amatnieku NVO līdzdalību izglītības un kultūras iestāžu attīstībā

2.2.1.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izglītības iestāžu pašpārvalžu darbības
Aktīvi darbojas izglītības iestāžu pašpārvaldes
pilnveidošana

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Izglītības iestādes,
NVO
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Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.2.1.2.

Atvērto durvju dienu un ģimeņu dienu Vecāku atbalsts un līdzdalība katras izglītības iestādes
(māmiņu, tēvu, vecvecāku) organizēšana organizētajos pasākumos

2014

2 reizes
gadā

Х

X

Х

Izglītības iestādes

2.2.1.3.

Atbalstīt NVO izveidi un darbību interešu Sabiedrības līdzdalība pašvaldības attīstībā un
grupās
papildus finansējuma piesaistē

2014

pastāvīgi

Х

X

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Izglītības iestādes,
NVO

2.2.2. Uzdevums. Aktivizēt bērnu un jauniešu vecāku/aizbildņu iesaistīšanos izglītības iestāžu organizētajos pasākumos un mācību procesā

īstenošanas
ilgums

Vecāku, pedagogu un izglītojamo
seminārs/diskusija par gada aktualitātēm Sabiedrības izglītošana, vecāku un skolas pieredzes
2.2.2.1.
jauniešu izglītošanā, audzināšanā un popularizēšana, sadarbība ar NVO
veselībā

2014

reizi gadā

Х

Izglītības iestāžu sporta pasākumu Sabiedrības izglītošana, vecāku un skolas pieredzes
organizēšana bērniem ar vecākiem
popularizēšana, sadarbība ar NVO

2014

reizi gadā

Х

X

Sabiedrības izglītošana, vecāku un skolas pieredzes
popularizēšana, sadarbība ar NVO

2014

reizi gadā

Х

X

Vides sakopšanas talkas vai labdarības Sabiedrības izglītošana, vecāku un skolas pieredzes
pasākumu īstenošana
popularizēšana, sadarbība ar NVO

2014

reizi gadā

Х

X

2.2.2.2.

Darbība

2.2.2.3. Atvērto durvju dienu organizēšana
2.2.2.4.

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Nr.

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Iestāžu vadītāji un
direktori (VNII, VNKI,
VMMS, bibliotēkas),
NVO

Х
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2.2.2.5. Atbalsts NVO projektiem un pasākumiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Audzēkņu un viņu vecāku, ģimenes locekļi iesaistīti
kultūrizglītības procesā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

Х

X

Х

Atbildīgais

Projektu vadītājs, ID,
NVO

2.2.3. Uzdevums. Veicināt novadā savstarpēju sadarbību gan pedagogu, gan bērnu, gan jauniešu aktivitāšu kopīgos projektos

īstenošanas
ilgums

Novadā kopīgu iestāžu ārpusskolas
Izglītības iestāžu sadarbība, noorganizēts vismaz viens
pasākumu organizēšana – salidojumi,
2.2.3.1.
novada ārpusskolas pasākums. Sadarbība starp novada
koncerti, festivāli, viktorīnas, diskusiju
iestādēm
klubi

2014

pastāvīgi

Х

X

Sadarbība starp kaimiņu pašvaldībām un pašvaldībām
Ārpus novada - citās pašvaldībās Latvijā,
Latvijā, Eiropa a, noorganizēts vismaz viens novada
2.2.3.3. Eiropā kopīgu izglītības un kultūras,
ārpusskolas pasākums. a, noorganizēts vismaz viens
sporta pasākumu organizēšana
novada ārpusskolas pasākums.

2014

pastāvīgi

Х

X

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, vadītāji un
direktori (VNII, VNKI,
VMMS, bibliotēkas)

X

Iestāžu vadītāji un
direktori (izglītības
iestādes)
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2.2.4. Uzdevums. Stiprināt Varakļānu novada ģimenes kopīgos atpūtas, kultūras, sporta un izglītības projektos

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sadarbība starp novada iestādēm. Vismaz viens
2.2.4.1. Novada ģimeņu pasākumu organizēšana ģimenēm paredzēts pasākums gadā – dažādās jomās
(izglītība, sports, kultūra un atpūta).

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Х

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, vadītāji un
direktori (VNII, VNKI,
VMMS, bibliotēkas)

2.2.5. Uzdevums. Organizēt ikgadēju kultūras projektu konkursu vietējo kultūras aktivitāšu stiprināšanai un jaunu, alternatīvu iniciatīvu atbalstam

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Pašvaldības konkursu nolikumu izstrāde Ieviesti vietējas nozīmes kultūras projekti un radošas
un projektu organizēšana
lietas

2014

pastāvīgi

X

X

X

SIKJK, Jurists

Organizēt pasākumus ar profesionālu
Ieviesti dzīves vidi identificējoši objekti, veido novada
2.2.5.2. speciālistu iesaistīšanu (nometnes,
neatkārtojamo kultūrvidi – kokgriezēji u.c.
plenērus, festivālus un citus pasākumus).

2014

pastāvīgi

X

X

X

IKSLK, Projektu
vadītājs, VNKI vadītājs

Nr.

2.2.5.1.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti
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2.2.6. Uzdevums. Atbalstīt formālo un neformālo iedzīvotāju grupu kultūras tradicionālās aktivitātes
Finanšu instruments

Vietējas nozīmes tradīciju pasākumi, Veicinātas vietējās kultūras aktivitātes vietējo kopienu
programmas izstrāde
saišu stiprināšana, novada svētki

2014

pastāvīgi

X

Iedzīvotāju
iesaiste
sadraudzības
pasākumos
pašvaldības
noslēgto Veicinātas Varakļānu novada atpazīstamību, latviskās
2.2.6.2.
draudzības līgumu ietvaros ar citu valstu un latgaliskās kultūras popularizēšana
pašvaldībām

2014

pastāvīgi

X

X

X

VNP DP, SIKJK,

Kultūra , sabiedrisku un citu pasākumu Pasākums novadā ,kuros iesaistīti novada brīvprātīgie,
veidošana, iesaistot novada brīvprātīgos jaunieši, tiek apgūtas jaunas iemaņas

2014

1 reizi gadā

X

X

X

SIKJK,
VNKI vadītājs, NVO

2.2.6.1.

2.2.6.3.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, VMMS,
VNKI vadītājs

2.2.7. Uzdevums. Atbalstīt visu paaudžu iedzīvotāju un NVO iesaistīšanos kultūrizglītības procesā

Kultūras un izglītības
izstrāde un ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

programmu

Dažādu kultūras un izglītības programmu piedāvājums

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

2.2.7.1.

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

3 gadi

X

X

X

Atbildīgais

SIKJK,
VNKI vadītājs, NVO
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Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2.2.7.2.

NVO sektora attīstības veicināšana Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu vērtību
radošajās jomās
radīšana radošajās nozarēs

2014

pastāvīgi

X

X

X

SIKJK,
VNKI vadītājs, NVO

2.2.7.3.

Visu veidu neformālās
aktivitāšu organizēšana

2014

pastāvīgi

X

X

X

SIKJK,
VNKI vadītājs, NVO

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

izglītības

Elastīga neformālās izglītības aktivitāšu ieviešana

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Atbildīgais

1 VTP 3 Kultūras mantojuma saglabāšana un iekļaušana mūsdienu kultūras procesu attīstībā
3.1. RV Kvalitatīva amatiermāksla
3.1.1. Uzdevums. Veicināt visu paaudžu iesaistīšanos amatieru mākslā

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

3.1.1.1. Atbalsts amatieru mākslas kolektīviem

Nodrošināts atbalsts amatieru mākslas
darbībai un to pēctecības nodrošināšanai

3.1.1.2. Interešu grupu darbība

Pašvaldības telpu un aprīkojuma nodrošinājums interešu
klubu darbības nodrošināšanai

Varakļānu novada pašvaldība

kolektīvu

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

SIKJK,
VNKI vadītājs

2014

pastāvīgi

X

SIKJK, ,
VNKI vadītājs

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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3.1.2. Uzdevums. Paaugstināt amatieru mākslas kolektīvu darba kvalitāti

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Amatieru mākslas kolektīvu konkursu,
Organizēti konkursi, festivāli, skates un atskaites
3.1.2.1. festivālu un atskaites pasākumu u.c.
pasākumi u.c. plānošana amatieru mākslas kolektīviem
plānošana un organizēšana
3.1.2.2.

Novada mēroga tradicionālo kultūras
Organizēti pasākumi
pasākumu organizēšana

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

reizi gadā

X

VNIP,
VNKI vadītājs

2014

2 reizes
gadā

X

VNKI vadītāji

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

3.2. RV Dziesmu un deju svētku atbalsta pasākumi
3.2.1. Uzdevums. Organizēt amatieru mākslas kolektīvu pasākumus, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

īstenošanas
ilgums

3.2.1.1.

Semināru, kopmēģinājumu
pasākumu plāna izstrāde

citu Nodrošināta amatieru mākslas kolektīvu gatavība
Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem

2014

pastāvīgi

X

3.2.1.2.

Sadarbība ar citām pašvaldībām kopīgu Nodrošināta amatieru mākslas kolektīvu gatavība
pasākumu organizēšanā
Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem

2014

pastāvīgi

X

Varakļānu novada pašvaldība

un

uzsākšanas
gads

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

VNIP,
VNKI vadītāji
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3.2.2. Uzdevums. Nodrošināt amatieru kolektīvu dalībniekus ar nepieciešamo inventāru

3.2.2.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Tērpu, instrumentu un inventāra iegāde Uzlabota amatieru mākslas kolektīvu materiāli tehniskā
amatiermākslas kolektīviem
bāze vismaz 1 kolektīvam 3 gados

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK,
VNKI vadītāji, NVO

3.3. RV Atbalsts vietējo kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanā, un daudzveidīgu kultūras norišu pieejamībai
3.3.1. Uzdevums. Izstrādāt unikālu novada atpazīstamību veicinošu kultūras pasākumu piedāvājumu

3.3.1.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Attīstīt Varakļānu novada atpazīstamības Sarīkots viens novada
veicinošus pasākumus un simboliku
pasākums 3 gados

atpazīstamību

veicinošs

Noteikumu par Varakļānu novada zīmola
izmantošanu izdošana vai pilnveidošana,
3.3.1.2.
Novada zīmola izmantošanas juridiskā sakārtošana
piesaistot profesionāļus vai rīkojot
konkursu

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

1 reizi trīs
gados

3000

3000

2014

1 gads

500

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, VNKI vadītāji

SIKJK, jurists
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3.3.2. Uzdevums. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu dalību starptautiskos pasākumos

īstenošanas
ilgums

Noteikumu par pašvaldības atbalstu
amatieru mākslas kolektīvu dalībai
3.3.2.1.
Izstrādāti noteikumi
starptautiskajos pasākumos izstrāde un
atbalsta sniegšana kolektīviem

2014

1 gads

500

Kultūras
apmaiņas
veicināšanas
Varakļānu novada atpazīstamības palielināšana,
3.3.2.2. pasākumi ar sadraudzības pašvaldībām
kultūras un ekonomisko saišu stiprināšana
ES un citās valstīs

2014

pastāvīgi

X

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK,
Jurists

3.3.3. Uzdevums. Veicināt profesionālās mākslas pieejamību novadā

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sadarbība ar valsts iestādēm un NVO,
Izmantoti valsts iestāžu
3.3.3.1. latviešu mākslas, kino piedāvājuma
piedāvājums iedzīvotājiem
paplašināšanā

Varakļānu novada pašvaldība

arhīvi

un

paplašināts

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

X

IKSN
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pasākumu ar profesionālu kolektīvu un Noorganizēti pasākumi ar profesionālu kolektīvu vai
3.3.3.2. mākslinieku dalību plānošana un mākslinieku piedalīšanos par pašvaldības budžeta
organizēšana
līdzekļiem

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VNKI vadītājs

1 VTP 4 Veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstība
4.1. RV Saglabāt un pilnveidot esošos neatliekamās, primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus
4.1.1. Uzdevums. Paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

īstenošanas
ilgums

Veicināt esošās medicīnas aparatūras Nodrošināta monitoringa procesa ievērošana un jaunu
4.1.1.1. kvalitātes
uzturēšanu
un
jaunu tehnoloģiju iegāde. Plašāks pieejamo medicīnas
tehnoloģiju iegāde
pakalpojumu klāsts novadā

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVAC,
ģimenes ārstu prakses

Atbalstīt medicīnas darbinieku kursus un
tālākizglītības programmas, kā arī
4.1.1.2.
Medicīnas darbinieku zināšanu un iemaņu pilnveidošana
sadarbību starp ģimenes ārstu praksēm
un VVAC

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Medicīnas darbinieki

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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4.1.2. Uzdevums. Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

īstenošanas
ilgums

Lielāks pieejamo medicīnas pakalpojumu klāsts novadā
– baseins, masāžas, rentgenoloģiskie izmeklējumi

2014

pastāvīgi

X

X

SIKJK

Attīstīt pakalpojumu klāstu profilaktiskā Lielāks pieejamo medicīnas pakalpojumu klāsts un
un sociālā rehabilitācijā
profilaktisko pakalpojumu klāsts novadā

2014

pastāvīgi

X

X

SIKJK,

atbilstība

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Feldšerpunktu vadītāji

Ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi/Telpu
Telpu renovācija un aprīkojuma iegāde
renovācija un aprīkojuma iegāde sociālās aprūpes
Varakļānu veselības aprūpes centrā
pakalpojumu sniegšanai, medicīnas aparatūru iegāde

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVAC vadītājs

Pieejami neatliekamie, medicīniskie un profilaktiskie
primāro pakalpojumi novadā - ģimenes ārstu pakalpojumi,
neatliekamās medicīniskās palīdzības dežūrējošā
brigādes, feldšerpunktu pieejamību.

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVAC, VVS,
ģimenes ārstu prakses,
VNP

Pieejami ambulatorās aprūpes pakalpojumi
traumatoloģija,
ginekoloģija,
USS
diagnostika,
Veicināt
sekundārās
ambulatorās
4.1.2.6.
rentgendiagnostika, laboratorija, dienas stacionārs,
aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu
zobārstniecība un medicīnas aprūpe mājās saskaņā ar
normatīvajiem aktiem

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVAC,
ģimenes ārstu prakses

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

4.1.2.1. Attīstīt profilaktisko pakalpojumu klāstu
4.1.2.2.

Feldšerpunktu
4.1.2.3. modernizēšana
atjaunošana
4.1.2.4.

un

Veicināt neatliekamo
4.1.2.5.
pakalpojumu pieejamību

Varakļānu novada pašvaldība

uzturēšana, Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana,
sertificēšanas feldšerpunktu vides uzlabošana un
normatīviem

un

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Uzlabot medicīnas iestāžu infrastruktūra,
Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana un vides
4.1.2.7. tai skaitā iekšējo inženierkomunikāciju
uzlabošana nodrošinot atbilstība normatīviem
stāvoklis, teritoriju labiekārtošana
4.1.2.8. Veicināt e-medicīnas ieviešanu
Veselības
aprūpes
4.1.2.9. sniedzēju
vides
nodrošināšana

Medicīnas pakalpojumu
normatīviem

nodrošināšana

atbilstoši

pakalpojumu
Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana un vides
pieejamības
uzlabošana nodrošinot atbilstība normatīviem

2014

pastāvīgi

X

ERAF

2014

pastāvīgi

X

ERAF

2014

pastāvīgi

X

ERAF

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Iestāžu vadītāji,
novada pašvaldība

Iestāžu vadītāji

4.1.3. Uzdevums. Paplašināt informāciju par pakalpojumiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izveidot novada pašvaldības mājaslapā Informēti iedzīvotāji par dažādiem veselības
4.1.3.1. atsevišķu sadaļu par veselības aprūpi un veicināšanas un uzlabošanas pasākumiem un slimību
veselības veicināšanas pasākumiem
profilaksi.

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

2014

īstenošanas
ilgums

pastāvīgi

X

ERAF

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VVS un IT speciālists
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināt Informācijas publicēšana
novada mājaslapā un laikrakstā par
4.1.3.2. veselības
aprūpes
pakalpojumu Informēti potenciālie pacienti par pakalpojumiem,
pieejamību, nosūtījumu sistēmu un Nodrošināta ērti pieejama publikācijas un informācija
izmantojot pašvaldības informācijas līdzekļus Palielinās
pacienta līdzmaksājumu izmaiņām.
iedzīvotāju līdzdalību savas veselības uzlabošanā
Publikācijas mājaslapā un vietējā (Skrīningprogrammas, dažādas veselības pārbaudes,
laikrakstā par veselības aprūpes speciālistu informācija un ieteikumi.)
4.1.3.3.
pieejamību, skrīningprogrammu, profilakses nozīmi, speciālistu ieteikumi

2014

pastāvīgi

X

ERAF

2014

pastāvīgi

X

ERAF

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VVS,
VVAC,VNP, IT
speciālists,
ģimenes ārstu prakses

4.2. RV Palielināt sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas pasākumos
4.2.1. Uzdevums. Motivēt prioritāro mērķa grupu iesaistīšanos pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas pasākumos

Izveidot atbalsta grupas
4.2.1.1.
sociālajām grupām.

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izveidotas atbalsta grupas Senioru deju kolektīvi
dažādām Pensionāru klubiņš Sporta aktivitāšu grupas Atbalsta
grupas cilvēkiem ar atkarībām vai sociālā riska grupām
Atbalsts grupa cilvēkiem ar invaliditāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

NVO, VVS un IT
speciālists, Kultūras
metodiķis, SD
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īstenošanas
ilgums

Iespēju robežās nodrošināt atbalsta
Atbalsta grupas nodrošināts ar telpām un darbības
4.2.1.2. grupas ar nepieciešamajām telpām un
iespējām
darbībai nepieciešamo

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS un IT speciālists

Informēt jaunizveidotās atbalsta grupas
par jau pastāvošu līdzīgu sociālo atbalsta
grupu labās prakses piemēriem, kā arī
4.2.1.3.
Efektīva grupu darbība nodrošinot problēmu risināšanu
atbalstīt pieredzes apmaiņas pasākumus
(piemēram, par invalīdu un viņu draugu
apvienību Apeirons darbību utt.).

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS un IT speciālists

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

4.2.2. Uzdevums. Veidot veselību veicinošus pasākumus un paradumus dažādu atbalsta grupu dalībniekiem

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

4.2.2.1. Sporta svētki novada iestādēm

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos katru gadu maijā

2014

pastāvīgi
katru gadu

X

ERAF

X

4.2.2.2. Sporta pasākumi novada iedzīvotājiem

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos vismaz 2 reizes
gadā.

2014

pastāvīgi
vismaz 2
reizes gadā

X

ERAF

X

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Atbildīgais

Sporta speciālists,
kultūras metodiķis,
VVS
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4.2.2.3.

Atklātais futbola čempionāts

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos vismaz 1 reizi gadā

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Sporta speciālists

4.2.2.4.

Atklātais volejbola čempionāts

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos vismaz 1 reizi gadā

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Sporta speciālists

4.2.2.5.

Nūjošanas, skriešanas un
velobraukšanas maršruta izstrāde

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos.

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS, Sporta speciālists

4.2.2.6. Florbola čempionāts

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos vismaz 1 reizi gadā

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Sporta speciālists

4.2.2.7. Senioru aktivitāšu pasākumi

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos.

2014

pastāvīgi

X

ERAF

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

VVS, Sporta speciālists

4.2.3. Uzdevums. Nodrošināt cilvēku ar kustību traucējumiem piedalīšanos veselības veicinošajos pasākumos, t.sk. transports

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināt iespēju piedalīties sporta
Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
4.2.3.1. pasākumos cilvēkiem ar kustību
veselības veicināšanas pasākumos vismaz 1 reizi gadā.
traucējumiem
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VVS, Sporta
speciālists, SD
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4.3. RV Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā (prioritāri pirmsskolas un skolas vecuma bērniem)
4.3.1. Uzdevums. Veidot bērnos un jauniešos pozitīvu attieksmi pret savu veselību

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Vecuma grupām atbilstošas nodarbības
veselības veicināšanai lekciju vai Bērnu un jauniešu izglītošana veselīga dzīves veida
4.3.1.1.
praktisku nodarbību veidā – par veselīgu jautājumos un veselīga dzīves veida īstenošana
uzturu, aktivitātēm, slimību profilaksi u.c.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

X

X

X

Atbildīgais

visas VII, VVAC,
ģimenes ārstu prakses,
VVS

4.3.2. Uzdevums. Realizēt programmas sabiedrības veselīga dzīvesveida sekmēšanai

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināt
pasākumus
izglītības
iestādēs,
realizējot
programmas
Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
4.3.2.1. sabiedrības
veselīga
dzīvesveida
un veselīga dzīves veida īstenošana
sekmēšanai. Atbalstīt NVO darbību
veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

2014

īstenošanas
ilgums

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

VVS, vadītāji un
direktori, VNII,
bibliotēku, VNKI, PIIS,
NVO
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Vecuma grupām atbilstošas nodarbības
veselības veicināšanai lekciju vai Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
4.3.2.2.
praktisku nodarbību veidā – par veselīgu un veselīga dzīves veida īstenošana
uzturu, aktivitātēm, slimību profilaksi u.c.

2014

pastāvīgi

X

X

X

4.3.2.3.

Plakātu un citu izdales materiālu Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
izvietošana skolās un citās iestādēs
un veselīga dzīves veida īstenošana

2014

pastāvīgi

X

X

X

4.3.2.4.

Izglītojošas lekcijas vecākiem par bērnu Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
drošību un saskarsmes problēmām
un veselīga dzīves veida īstenošana

2014

pastāvīgi

X

X

X

Atbildīgais

Veselības
veicināšanas
speciālists, iestāžu
vadītāji un direktori,
NVO
Vadītāji un direktori,
VNII, bibliotēku VNKI,
PIIS, NVO
NVO, VVS, vadītāji un
direktori, VNII,
bibliotēku, VNKI, PIIS

4.3.3. Uzdevums. Pilsoniskā atbalsta pasākumu organizēšana

4.3.3.1. Donoru diena

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Iedzīvotāju piedalīšanās pašvaldības organizētajos
veselības veicināšanas pasākumos vismaz 4 reizes
gadā.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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4.3.4. Uzdevums. Veicināt veselīga uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes un atkarības vielu lietošanas samazināšanu bērnu un jauniešu vidū

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Nodrošināt
pasākumus
izglītības
iestādēs, veicinot veselīga dzīvesveida
Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
4.3.4.1. popularizēšanu. Atbalstīt NVO darbību
un veselīga dzīves veida īstenošana
sabiedrības
veselīga
dzīvesveida
sekmēšanai

2014

pastāvīgi

X

X

X

Izglītojoši pasākumi jauniešiem par Notiek sporta un veselību veicinoši pasākumi bērniem
4.3.4.2. kaitīgiem ieradumiem, atkarību un un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem un gados veciem
vardarbību
iedzīvotājiem

2014

pastāvīgi

X

X

X

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināt kvalitatīvu un veselīgu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Nodrošināta veselīga ēdināšana izglītības iestādēs un
4.3.4.3. izglītības iestādēs, t.sk. bezmaksas zupu
nodrošinātas riska grupas ar bezmaksas ēdināšanu
visiem
novada
skolēniem
un
brīvpusdienas maznodrošināto bērniem
Notiek sporta un veselību veicinoši pasākumi bērniem
4.3.4.4. Sporta dienas bērniem un jauniešiem
un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem un gados veciem
iedzīvotājiem vismaz 2 reizes gadā

2014

pastāvīgi

X

X

X

2014

pastāvīgi

X

X

X

Notiek sporta un veselību veicinoši pasākumi bērniem
vismaz 1 reizi gadā

2014

pastāvīgi

X

X

X

Veselību veicinoši pasākumi pirmsskolas Notiek sporta un veselību veicinoši pasākumi bērniem
/ skolas vecuma bērniem
un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem un gados

2014

pastāvīgi

X

X

X

4.3.4.5. Pasākums “Bērni bērniem”
4.3.4.6.

Varakļānu novada pašvaldība

Atbildīgais

Iestāžu vadītāji un
direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI, PIIS)
NVO

VNII, VVAC
veselības veicināšanas
speciālists
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4.4. RV Izveidot sistēmu iedzīvotāju informēšanai par veselīgu dzīvesveidu, kā arī veselības veicināšanas un uzlabošanas pasākumiem
4.4.1. Uzdevums. Uzlabot visu vecuma grupu iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz veselību

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Nodrošināt
pasākumus
izglītības
iestādēs, veicinot veselīga dzīvesveida
Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
4.4.1.1. popularizēšanu. Atbalstīt NVO darbību
un veselīga dzīves veida īstenošana
sabiedrības
veselīga
dzīvesveida
sekmēšanai

2014

pastāvīgi

X

X

X

Iestāžu vadītāji un
direktori (VNII,
bibliotēku, VNKI, PIIS)
NVO

Publiskas
informācijas
izvietošana Nodrošināta ērti pieejama publikācijas un informācija
4.4.1.2 vietējā laikrakstā un novada mājaslapā izmantojot pašvaldības informācijas līdzekļus Palielinās
par pasākumiem
iedzīvotāju līdzdalību savas veselības uzlabošanā

2014

pastāvīgi

X

X

X

VVS, IT speciālists

Izglītojošas publikācijas vietējā laikrakstā
Iedzīvotāju izglītošana veselīga dzīves veida jautājumos
4.4.1.3. un novada pašvaldības mājaslapā par
un veselīga dzīves veida īstenošana
veselīga dzīvesveida tēmām

2014

pastāvīgi

X

X

X

VVS, IT speciālists

Sadarbība starp medicīnas un izglītības
iestādēm,
sociālo
dienestu
un
pašvaldības Policiju kā arī vietējiem
Atbalsts personām ar problēmām un vienota un
4.4.1.4. uzņēmējiem problēmu risināšanā par
operatīva pašvaldības dienestu darbība
alkohola un tabakas lietošanas
aizliegumu nepilngadīgām personām reidi, lekcijas u.t.t.

Varakļānu novada pašvaldība

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS, ģimenes ārstu
prakses, VNP policija
SD VNII,
tirdzniecības
uzņēmumi, bāriņtiesa
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sadarbība starp medicīnas un izglītības
iestādēm (zobārsta un higiēnista Palielināt ģimenes ārstu lomu iedzīvotāju izpratnē
4.4.1.5.
apmeklējumi, obligātās vakcinācijas veidošanā par veselīgu dzīvesveidu
kontrole u.c.)
4.4.1.6.

Iedzīvotāju viedokļa izzināšana par
Iedzīvotāju anketēšana reizi gadā
veselības veicināšanas pasākumiem

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS, VNII vadītāji un
direktori

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

4.4.2. Uzdevums. Palielināt ģimenes ārstu lomu iedzīvotāju izpratnes veidošanā par veselīgu dzīvesveidu

4.4.2.1.

Medicīnas speciālistu lekcijas
diskusijas ar iedzīvotājiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

un Palielināt ģimenes ārstu lomu iedzīvotāju izpratnē
veidošanā par veselīgu dzīvesveidu

Sadarbības veicināšana ar izveidotajām
4.4.2.2. atbalsta grupām (palīglīdzekļi, telpas, Atbalsts riska grupām
u.c.)

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS, ģimenes ārstu
prakses

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VVS, ģimenes ārstu
prakses

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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SM 2
2.mērķis. Pašvaldībā nodrošināti līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības pakalpojumi
RĪCĪBAS PLĀNS 2. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Moderna pārvalde nodrošina kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus
2 VTP 1 Pārvaldes pakalpojumu kvalitāte un pašvaldības interešu pārstāvniecība
1.1. RV Pārvaldes kapacitātes palielināšana
1.1.1. Uzdevums. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.1.1.1.

Procesu
audits
administrācijā un iestādēs

pašvaldības

Sakārtots un pārskatāms pašvaldības darbs

2014

katru gadu

X

FAK, Zvērināts
revidents

1.1.1.2.

Projektu
vadības
palielināšana

kapacitātes Piesaistīto finanšu apjoma palielināšana pašvaldības
budžetā

2014

pastāvīgi

X

FAK, VND PR

Regulāra lietvedības, arhīvu sistēmu un
Lietvedības un arhīvu sistēmu un dokumentu kontrole 1
dokumentu aprites kontrole, ITK
1.1.1.3.
reizi gadā, arhīva modernizācija, darba efektivitātes
ieviešana lietvedības un arhīva
paaugstināšana
veidošanā un uzglabāšanā elektroniski

2014

pastāvīgi

X

LN

Varakļānu novada pašvaldība
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īstenošanas
ilgums

Paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti,
Speciālistu piesaiste Varakļānu novada
1.1.1.4.
darbības kvalitāti un efektivitāti, piesaistot speciālistus ar
pašvaldībai
augstāko izglītību un iepriekšēju darba pieredzi

2014

1 gads

X

X

Teritorijas attīstības plānotāja vai eksperta piesaiste.
Teritorijas plānošanas un reģionālās Profesionāla reģionālās attīstības jautājumu risināšana
1.1.1.5.
attīstības kapacitātes palielināšana
un attīstības programmas un stratēģijas uzraudzības
sistēmas ieviešana un īstenošana

2014

pastāvīgi

X

ID, VND PR

Sabiedrisko attiecību speciālista piesaiste. Kvalitatīva
informācija iedzīvotājiem un sabiedrībai, pagastu
kapacitātes
informatīvo lapu izdošanas nodrošināšana, mājas lapas
informācijas paplašināšana un kaimiņu pašvaldību
informācijas apmaiņa

2014

pastāvīgi

X

ID, VND PR

Datortīklu administrēšanas speciālista piesaiste.
Datortīklu administrēšanas kapacitātes Kvalitatīva pašvaldības datortīklu uzturēšana un
1.1.1.7.
palielināšana
informācijas aprites nodrošināšana pašvaldībā,
kvalitatīvi pakalpojumi iedzīvotājiem

2014

pastāvīgi

X

ID, VND PR

Nr.

1.1.1.6.

Darbība

Sabiedrisko
palielināšana

attiecību

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID
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1.1.2. Uzdevums. Uzlabot finanšu vadības sistēmu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Mācības finanšu plānošanā un vadībā Amatpersonu (t.sk. domes deputātu, iestāžu un
1.1.2.1. iesaistītajiem
cilvēkiem,
pieredzes struktūrvienību vadītāju) izpratne par finanšu plānošanas
apmaiņa
pamatprincipiem
1.1.2.2.

Budžeta
plānošanas
pilnveidošana

sistēmas Vienoti kritēriji budžeta plānošanā visās pašvaldības
iestādēs; sabalansēts pašvaldības budžets

Izveidota attīstības programmas uzraudzības sistēma, ar
Attīstības programmas īstenošanas kuras palīdzību iespējams izmērīt teritorijas attīstību,
1.1.2.3. uzraudzības
sistēmas
ieviešana, attīstības programmas īstenošanas rezultātus un tiešos
investīciju plāna aktualizācija.
iznākumus, kā arī novērtēt šo rezultātu radīto ietekmi
ilgākā laika posmā.
1.1.2.4.

Pašvaldībā nodarbināto
sistēmas pilnveidošana

Varakļānu novada pašvaldība

atalgojuma Izstrādāta vienota darba samaksas sistēma pašvaldībā
nodarbinātajiem

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

2014

pastāvīgi

X

FAK

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VND PR

2014

pastāvīgi

X

VND PR, FAK, SIKJK,
CG,
ID, iestāžu vadītāji un
direktori

2014

pastāvīgi

X

FAK

82

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem
1.2.1. Uzdevums. Sistemātiski paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Kursi pašvaldības administrācijas un
iestāžu
darbinieku
kvalifikācijas
Pašvaldības darbinieku zināšanas par jaunākajām
1.2.1.1. paaugstināšanai savā specialitātē. ES
prasībām un tendencēm atbilstošajā specialitātē
starptautiska sadarbība, pieredzes
apmaiņa

2014

pastāvīgi

X

X

X

Personāla speciālists

Kursi pašvaldības administrācijas un
iestāžu
darbinieku
zināšanu
papildināšanai darbam ar jaunākajām
1.2.1.2.
informācijas
un
komunikācijas
tehnoloģijām.
ES
starptautiska
sadarbība, pieredzes apmaiņa

2014

pastāvīgi

X

X

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju
izmantošana pašvaldības darbā un tehnisko
palīglīdzekļu izmantošana Informācijas apmaiņas
paātrināšana pašvaldībā

ID
IT speciālists
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1.3. RV Sadarbība ar citām institūcijām
1.3.1. Uzdevums. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona un valsts pašvaldību attīstības politikas izstrādē un īstenošanā

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Dalība Latvijas Pašvaldību savienības, Varakļānu novada interešu pārstāvība plānošanas
1.3.1.1. plānošanas reģiona un citu pašvaldības dokumentu, normatīvo aktu izstrādes procesā un citās
darbību regulējošu institūciju aktivitātēs aktivitātēs

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VND PR

1.3.2. Uzdevums. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām, noslēgt sadarbības līgumus

īstenošanas
ilgums

Paaugstināta pašvaldības darbinieku kompetence un
izpratne savā specialitātē; jaunu pieeju izmantošana
Pašvaldības speciālistu dalība pieredzes
1.3.2.1.
pašvaldības funkciju nodrošināšanā; noorganizēti
apmaiņas pasākumos Latvijā
vismaz 1 pieredzes apmaiņas pasākums gadā ar
Latvijas pašvaldībām

2014

1 reizi gadā

1000

Noslēgti sadarbības līgumi ar citu valstu pašvaldībām;
noorganizēts vismaz 1 pieredzes apmaiņas pasākums
gadā

2014

pastāvīgi

X

1.3.2.2.

Darbība

Pašvaldības
partneriem

sadarbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

ar

ārvalstu

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VND PR

X

X

VNP, AN

84

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Pašvaldības
projektos

dalība

starptautiskos Īstenots vismaz 1 starptautisks projekts 2 gados
pašvaldības darbā integrēta starptautiskā pieredze

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

1 projekts 2
gados

X

X

Cits
finansējums

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

1.3.2.3.

Darbība

Pašvaldības
budžets

Nr.

Finanšu instruments
Atbildīgais

FAK, Projekta vadītājs

1.4. RV Sabiedriskā kārtība un drošība
1.4.1. Uzdevums. Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā

īstenošanas
ilgums

Sadarbība ar Sociālo dienestu, izglītības
iestādēm, NVO preventīvā darba Vismaz 1 pasākums gadā sabiedriskās kārtības un
1.4.1.1.
nodrošināšanai sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai
drošības uzlabošanai

2014

pastāvīgi

X

X

Video novērošanas sistēmas uzlabošana
1.4.1.2. (uzstādīšana apdzīvotās vietās, pie pie Uzstādītas video novērošanas kameras
sabiedriskām ēkām)

2015

pastāvīgi

X

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

NVO, pašvaldības
kārtībnieks,
Sociālais dienests
ID
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1.5. RV E - pārvaldes sistēmas ieviešana
1.5.1. Uzdevums. Izveidot vienotu pašvaldības komunikāciju un informācijas sistēmu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Vienotas lietvedības sistēmas ieviešana
1.5.1.1. un uzturēšana, elektroniskā arhīva un Pārskatāma dokumentu aprite pašvaldībā
datu aizsardzība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

1.5.1.2.

Elektroniskas vides nodrošināšana Domes darbība norit elektroniskā vidē, saudzējoša
domes darbības procesā
attieksme pret vidi

2014

2 gados

3000

1.5.1.3.

Centralizētas grāmatvedības sistēmas
Pašvaldībā vienota grāmatvedība
uzturēšana

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

DTA un LN
27000

3000

ID, DTA
CG, DTA

1.5.2. Uzdevums. Iekļauties vienotā valsts e- pārvaldes sistēmā

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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1.5.2.1.

Aktīva dalība valsts mēroga e-pārvaldes Iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem pieejama
projektu ieviešanā
vienota informācijas sistēma

2014

pastāvīgi

X

X

1.5.2.2.

"Publisko interneta pieejas punktu”
attīstība

2014

pastāvīgi

X

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Paaugstinātas piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākām sabiedrības grupām

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID
DTA, bibliotēkas,
VARAM

1.6. RV E - pakalpojumu pieejamība sabiedrībai
1.6.1. Uzdevums. Aktivizēt iedzīvotājus izmantot pašvaldības e-pakalpojumus

1.6.1.1. Pašvaldības e - pakalpojumu attīstība
1.6.1.2.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izstrādāti vai uzlaboti ne mazāk kā 1 pašvaldības epakalpojums gadā

Informatīvi pasākumi iedzīvotājiem par e Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas aktīvi izmanto
- pakalpojumu izmantošanas iespējām pašvaldības e -pakalpojumus

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

IT speciālists
ID
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1.6.2. Uzdevums. Paplašināt informācijas par pašvaldību pieejamību plašam sabiedrības lokam

īstenošanas
ilgums

Pamatinformācijas
izveidošana
Informācija par pašvaldību pieejama plašam sabiedrības
1.6.2.1. pašvaldības mājas lapā tīmeklī papildus
lokam - 1 valoda 2 gados
3 valodās

2014

4 gadi

X

Tūrisma,
uzņēmējdarbības
un
Informācija par pašvaldību pieejama plašam sabiedrības
1.6.2.2. starptautiskās sadarbības informācijas
lokam
publicēšana 2 svešvalodās

2017

pastāvīgi

X

Aktuālās informācijas par nozīmīgākajām
pašvaldībā notiekošajām un saistītām
1.6.2.3.
Uzlabota informācijas pieejamība par pašvaldības darbu
aktivitātēm publicēšana tīmeklī un
izplatīšanas masu saziņas līdzekļos

2014

pastāvīgi

X

Atbalstīt vietējā laikraksta izdošanu vai Uzlabota informācijas pieejamība par pašvaldības darbu
izdot pašvaldības informatīvo izdevumu un norisēm novadā

2014

pastāvīgi

X

1.6.2.4.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

X

X

ID

X

ID

X

X

ID

X

X

ID
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1.7. RV Infrastruktūras uzlabošana
1.7.1. Uzdevums. Nodrošināt pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos materiāli tehniskos līdzekļus

īstenošanas
ilgums

Datortehnikas
un programmatūras
Nodrošināta IT un vienota tīkla pieejamība visiem
1.7.1.1. iegāde, atjaunināšana, vienota iekšējā
darbiniekiem
tīkla uzturēšana

2014

3 gadi

3000

17000

IT speciālists

Nodrošināts tumšie aizkari, stacionārs projektors un
Stacionāri aprīkota konferenču zāles
ekrāns, konferencēm piemērotas mēbeles (iespēja
izveide
pierakstīt)

2014

3 gadi

3000

17000

ID

2014

patstāvīgi

X

X

FAK, SIKJK,

Nr.

1.7.1.2.

Darbība

1.7.1.3. Autotransporta iegāde

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināta pašvaldības funkciju izpilde

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.7.2. Uzdevums. Uzlabot pakalpojumu sniegšanas telpas klientu un darbinieku vajadzībām

1.7.2.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pakalpojumu sniegšanas vietas pieejamas cilvēkiem ar
Vides
pieejamības
nodrošināšana
funkcionāliem traucējumiem (ierīkotas zvana pogas,
pakalpojumu sniegšanas vietās
uzbrauktuve, sanitārais mezgls)

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID
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2 VTP 2 Optimāla sociālā pārvaldība un sociālo pakalpojumu pieejamība
2.1. RV Sociālā darba organizācijas pilnveidošana
2.1.1. Uzdevums. Vienotas dokumentu aprites un informācijas sistēmas uzturēšana

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Vienota sociālā dienesta dokumentu
2.1.1.1. aprites un informācijas apmaiņas Ieviesta kvalitātes vadības sistēma
sistēmas uzturēšana
Profesionālas
starpinstitucionālās
Izveidota speciālistu komanda
2.1.1.2. komandas, sociālo jautājumu risināšanā,
risināšanā, specializēts transports
izveide un darbības nodrošināšana

sociālo

jautājumu

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

2014

3 gadi

6000

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Sociālā dienesta
vadītājs
SIKJK,
Sociālais dienests

24000

2.1.2. Uzdevums. Uzlabot pabalstu piešķiršanas sistēmu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Kritēriju
pilnveidošana
sociālo
Nodrošina darbības vienotai pakalpojumu un palīdzības
2.1.2.1. pakalpojumu un sociālās palīdzības
piešķiršanas sistēmai, atbilstoši normatīvajiem aktiem
nodrošināšanai, atbilstoši normatīviem
Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

SIKJK, Sociālais
dienests, jurists
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sociālo pakalpojumu un palīdzības
Nodrošināti sociālie pakalpojumi
2.1.2.2. pilnveidošana sadarbībā ar NVO, valsts
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām
un privātām institūcijām
2.1.2.3.

un

palīdzība

Informatīvais tālruņa izveide un popularizēšana,
Informācijas vai palīdzības tālruņa ar
informatīvās sadaļas tīmeklī novada mājas lapā
iedzīvotājiem izveide un uzturēšana
uzturēšana

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

X

X

X

2014

2 gadi

2000

8000

Atbildīgais

SIKJK, Sociālais
dienests, NVO
Sociālais dienests

2.1.3. Uzdevums. Paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

īstenošanas
ilgums

Atbalsts sociālā riska personām

2014

pastāvīgi

X

Piedāvāto pakalpojumu klāsta palielināšana

2014

pastāvīgi

X

Alternatīvas sociālas aprūpes un
2.1.3.3. sociālās
rehabilitācijas
pasākumu Piedāvāto pakalpojumu klāsta palielināšana
ieviešana

2014

pastāvīgi

X

2.1.3.1.

Darbība

Preventīvo
attīstība

pasākumu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

pilnveide

2.1.3.2. Mājas aprūpes dienesta pilnveide

Varakļānu novada pašvaldība

un

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Sociālais dienests
X

Sociālais dienests
Sociālais dienests
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Vides
pieejamības
uzlabošana
2.1.3.4. pašvaldības
iestādēs,
sociālo Piedāvāto pakalpojumu klāsta palielināšana VVAC
pakalpojumu sniegšanas vietās
2.1.3.5.

Telpu uzturēšana krīzē nonākušām Atbalsts krīzē nonākušām personām un ģimenēm ar
personām
bērniem

2.1.3.6. Alternatīvās aprūpes centra uzturēšana

Atbalsts sociālā riska personām

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

4 gadi

x

X

VVAC vadītājs

2014

pastāvīgi

X

X

Sociālais dienests

2014

pastāvīgi

X

X

Sociālais dienests

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.1.4. Uzdevums. Attīstīt nometņu darbību bērniem un jauniešiem tai skaitā sociālā riska grupām

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Nometņu organizēšana bērniem un
jauniešiem, sadarbībā ar NVO, valsts un Nometņu piedāvājums bērniem un jauniešiem tai skaitā
2.1.4.1.
privātām institūcijām tai skaitā sociālā sociālā riska grupām
riska grupām

2014

pastāvīgi

X

X

X

Sociālais dienests,
NVO

Darba
un
atpūtas
nometnes
2.1.4.2. organizēšana novadā dzīvojošajiem Nometņu piedāvājums bērniem un jauniešiem ik gadus
bērniem un jauniešiem.

2014

1 gadā

2000

8000

4000

Sociālais dienests,
NVO VNII

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbildīgais
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2.1.5. Uzdevums. Veicināt audžuģimeņu veidošanos

2.1.5.1.

Informatīvi un
audžuģimenēm

izglītojoši

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

pasākumi

Audžuģimeņu skaita palielināšanās, sabiedrības
informētības pieaugums par audžuģimenēm kā
ārpusģimenes institūciju

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

reizi gadā

500

1500

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Bāriņtiesa

2.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem
2.2.1. Uzdevums. Sistemātiski paaugstināt sociālo institūciju darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

2.2.1.1

Izglītojoši
informatīvu
organizēšana

pasākumu

2.2.1.2.

Regulāru
profesionālo
organizēšana darbiniekiem

apmācību Pieaug profesionalitāte un darba kvalitāte sociālā darba
speciālistiem

Varakļānu novada pašvaldība

Noorganizēts 1 izglītojoši informatīvs pasākums

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Sociālais dienests,
NVO

2014

reizi gadā

X

X

Sociālais dienests

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Izglītojoši
informatīvu
pasākumu,
Pieaug profesionalitāte un darba kvalitāte sociālā darba
2.2.1.3. pieredzes apmaiņas organizēšana
pastāvīgi
2014
speciālistiem
sociālās jomas NVO kapacitātes celšanai

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

X

X

Atbildīgais

Sociālais dienests,
NVO

2.2.2. Uzdevums. Iesaistīt pašvaldības speciālistus novada un citu institūciju organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos

īstenošanas
ilgums

Sociālā dienesta darbinieki sertificēti darbam ar SOPA
ar programmu; visi darbinieki prot strādāt ar
nepieciešamajām programmām 1 darbinieks gadā
apmeklējis kursus

2014

reizi gadā

2000

Speciālistu
pieredzes
apmaiņas
Ik gadus pieredzes apmaiņas pasākumos piedalījušies 5
2.2.2.2. pasākumi sociālā darba institūcijās
sociālā darba speciālisti
Latvijā un sadraudzības pašvaldībās

2014

reizi gadā

1000

2.2.2.1.

Darbība

Darbinieku apmācība
informācijas sistēmām

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

darbam

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Sociālais dienests

X

SIKJK, Sociālais
dienests
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2.3. RV Jaunu pakalpojumu ieviešana
2.3.1. Uzdevums. Uzlabot sociālā riska grupu dzīves kvalitāti
Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Jaunatnes dienas
2.3.1.1. uzturēšana
un
pilnveidošana

centra izveide,
pakalpojumu Uzlabota pakalpojumu kvalitāte

Iegādāts aprīkojums rehabilitācijai un tehniskie
VVLP „Varavīksne” materiāli tehniskās palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzlabota
2.3.1.2.
bāzes pilnveidošana un uzturēšana
ilgstošās un īslaicīgās aprūpes pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte, bibliotēkas papildināšana
2.3.1.3.

Rehabilitācijas pasākumu
VVLP „Varavīksne”

veikšana Uzlabota pakalpojumu kvalitāte un nodrošināta īslaicīgā
uzturēšanās

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

SIKJK

2014

pastāvīgi

X

X

VVLP „Varavīksne”
vadītājs

2014

pastāvīgi

X

X

VVLP „Varavīksne”
vadītājs

Cits
finansējums

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Darbība

Pašvaldības
budžets

Nr.

Finanšu instruments
Atbildīgais

2.3.2. Uzdevums. Izveidot jaunus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sociālā dienesta mājas aprūpes
pakalpojuma paplašināšana, specializētā
Aprūpe mājās (t.sk. drošības pogas, ēdiens mājās,
2.3.2.1. transporta iegāde, nodrošinot personu ar
mobilā brigāde)
kustību
traucējumiem
integrāciju
sabiedriskajā dzīvē.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2015

3 gadi

X

X

X

Atbildīgais

SIKJK,
Sociālais dienests

2.4. RV Jaunas pieredzes apgūšana un sadarbība ar citām institūcijām
2.4.1. Uzdevums. Sadarboties ar vietējām kopienām, citām pašvaldībām Latvijā un ārpus Latvijas

īstenošanas
ilgums

Pieredzes apmaiņa ar pašvaldībām Sadarbības līgumi starp pašvaldībām, patstāvīgi
Latvijā un ārpus Latvijas
projektu partneri, projektu kapacitātes pieaugums

2014

pastāvīgi

X

X

VND PR

Kopīgu projektu izstrāde un realizēšana Noslēgti līgumi starp pašvaldības iestādēm un citām
2.4.1.2. ar kaimiņu pašvaldībām un citām institūcijām par pakalpojumu sniegšanu. Izstrādāti kopīgi
ieinteresētajām institūcijām
projekti

2014

pastāvīgi

X

x

VND PR

Nr.

2.4.1.1.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Regulāru pasākumu organizēšana (izglītība, sports,
projekti, atpūta un veselīga dzīves veida popula izēšana,
Kopienas iniciatīvu grupu izveide un
2.4.1.3.
sociālā palīdzība, integrācija, dzīves vides kvalitātes un
attīstība
drošības jomās), NVO izveide un darbības
paplašināšana

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

x

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NVO

2.4.2. Uzdevums. Iesaistīties valsts sociālās un veselības aizsardzības politikas izstrādē

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pašvaldības pārstāvju deleģēšana
dalībai Latvijas pašvaldību sociālās Pašvaldības interešu pārstāvniecība normatīvo aktu
2.4.2.1.
aprūpes un veselības aizsardzības izstrādes procesā
institūciju pasākumos

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

2014

pastāvīgi

X

X

x

Atbildīgais

SIKJK
Sociālais dienests
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2 VTP 3 Sabiedrības līdzdalība pašvaldībā notiekošajos pasākumos un procesos
3.1. RV Iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā
3.1.1. Uzdevums. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos
Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms
uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Pašvaldības
budžets

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Atbildīgais

Noorganizēti vismaz 1 pasākums gadā, izmantojot tādas
Dažādu sadarbības formu izmantošana metodes kā lietišķās spēles, iedzīvotāju žūrijas, forumi,
3.1.1.1.
pašvaldības un iedzīvotāju komunikācijā diskusijas un tikšanās ar deputātiem, sadarboties ar
NVO u.tml.

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID

Varakļānu novada jaunatnes politikas Izstrādāta Varakļānu novada jaunatnes politikas
izstrāde un ieviešana
attīstības programma un nodrošināta ieviešana

2014

2 gadi

x

Nr.

3.1.1.2.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

SIKJK

3.1.2. Uzdevums. Izmantot IKT iespējas iedzīvotāju un pašvaldības komunikācijā

3.1.2.1.

Iedzīvotāju
tikšanās

aptaujas,

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

referendumi,

Vienkārša un operatīva iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošana pašvaldības darbā aktuālos jautājumos
vismaz 1 reizes gadā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pašvaldību
darbinieku
darba
3.1.2.2. populairzēšana un iepazīšana - „ēnu” Jauniešiem iespēja iepazīt pašvaldības darbu.
pasākumi
3.1.2.3.

Komunikācija ar iedzīvotājiem - intervijas Vienkāršota iespēja iedzīvotājiem uzdod pašvaldības
ar pašvaldības vadību un deputātiem
vadībai aktuālos jautājumus; 1 reizi gadā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

ID

2014

pastāvīgi

X

X

ID

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

3.1.3. Uzdevums. Veicināt dialogu starp pašvaldību, NVO un interešu grupām

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Atbalsta pasākumi NVO veidošanai un Izstrādāta atbalsta politika un atbalstītas NVO atbilstoši
darbībai
prioritātēm

2014

pastāvīgi

X

X

X

NVO

Informācijas koordinācija starp NVO,
Izveidota informatīvā bāze NVO darbības uzlabošanā
3.1.3.2. interešu grupām, iedzīvotājiem un
novadā
pašvaldību

2014

pastāvīgi

X

X

X

NVO

Pašvaldības
konsultācijas
NVO
Piesaistītas investīcijas novada biedrību, nodibinājumu
3.1.3.3. reģistrācijai
un
dokumentācijas
un interešu grupu projektiem
sagatavošanā investīciju piesaistei

2014

pastāvīgi

X

X

X

NVO, projekta vadītājs

Nr.

3.1.3.1.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti
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SM 3
3.mērķis. Nodarbinātības pieaugums novada ekonomiskā profila nozarēs
RĪCĪBAS PLĀNS 3. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības politika un tehniskā infrastruktūra
3 VTP 1 Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība
1.1. RV Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pilnveidošana
1.1.1. Uzdevums. Pilnveidot Varakļānu novada uzņēmējdarbības attīstības atbalsta sistēmu

īstenošanas
ilgums

Informācijas
par
uzņēmējdarbību
Katru gadu tiek pilnveidota sadaļa „Uzņēmējiem”
1.1.1.1. Varakļānu
novadā
pieejamības
pašvaldības vietnē internetā www.varaklani.lv
nodrošināšana

2014

pastāvīgi

X

ELFLA, Lauku attīstības programmas 2007.Veicināt projektu īstenošanu, atbalstot
2014.gadam, LEADER pieejas īstenošanu novadā, EZF
NVO un citas interešu grupas
u.c.

2014

pastāvīgi

X

1.1.1.2.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

TIC

X

FAK, Projekta vadītājs,
NVO
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1.1.2. Uzdevums. Izstrādāt efektīvu nodokļu atlaižu sistēmu uzņēmējdarbības veicināšanai

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pilnveidot Varakļānu novada saistošos
1.1.2.1. noteikumus nodokļu un nodevu atlaižu Aktualizēti saistošie noteikumi
piemērošanai

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

1 gads

500

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Jurists

1.1.3. Uzdevums. Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju un sadarbību

īstenošanas
ilgums

Sistemātiska informācijas apmaiņa starp
domes vadību un uzņēmējiem, uzņēmēju Noorganizētas uzņēmēju, domes vadības un speciālistu
1.1.3.1.
atbalsta NVO, mežu īpašniekiem, tikšanās 4 reizes gadā
zemniekiem

2014

pastāvīgi

X

Atbalsta pasākumi Varakļānu novada Noorganizēts 1 pasākums gadā, dalība izstādē 1 gadā.
1.1.3.2. uzņēmējiem - organizēti semināri, kursi Konsultācijas un atbalsts uzņēmējiem, sagatavoti un
uzņēmējiem
realizēti uzņēmējdarbības attīstības projekti

2014

reizi gadā

500

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

500

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

X

ID

ID
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1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem
1.2.1. Uzdevums. Sniegt palīdzību uzņēmējiem darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā

īstenošanas
ilgums

Pašvaldības
atbalsts
uzņēmumu
darbinieku, mājražotāju, pašnodarbināto Pašvaldības telpu piedāvājums apmācības programmu
1.2.1.1.
un iedzīvotāju apmācībai būt ekonomiski apguvei sadarbībā ar valsts atbalsta struktūrām
aktīviem

2014

pastāvīgi

X

Uzņēmēju
sadarbības
iespēju
Uzņēmējdarbības kultūras īpatnību apguve, sadarbības
1.2.1.2. apzināšana un izveide ar sadraudzības
iespējas
pašvaldībām

2014

pastāvīgi

X

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

X

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

X

ID

X

VND PR

1.2.2. Uzdevums. Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū

1.2.2.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Jauniešu
iesaistīšana
dažādos Nodrošināta jauniešu iesaiste projektos darba prasmju
nodarbinātību veicinošos projektos
un iemaņu apgūšanai

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Sociālais dienesta
vadītājs
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Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

1.2.2.2. Atbalsts praksēm pašvaldībā

Nodrošinātas prakses vietas pašvaldībā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Darbība

Pašvaldības
budžets

Nr.

Finanšu instruments
Atbildīgais

Personāla vadītājs

1.3. RV Sadarbība ar citām institūcijām
1.3.1. Uzdevums. Popularizēt novadā saražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus
Finanšu instruments

„Varakļānu novada prezentācijas grozs” Prezentāciju grozs ar vietējiem ražojumiem, suvenīriem
izveidošana
tūristiem un viesiem, balvas

2014

1 gads

2000

1.3.1.2

„Varakļānu novada prezentācijas grozs”
Prezentāciju grozs ar vietējiem ražojumiem, atjaunošana
atjaunināšana

2014

pastāvīgi

500

Atbalsts sadarbības veidošanai starp
Noorganizētas kopējas pašvaldības pārstāvju un
1.3.1.3. novada un ārvalstu uzņēmējiem
uzņēmēju pieredzes apmaiņa ārvalstīs 1 vizīte 2 gados
pašvaldības sadarbības partnervalstīs

2014

pastāvīgi

X

X

ID, VND PR

Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta
Lauksaimniecības produkcijas popularizēšana
pasākumi

2014

pastāvīgi

X

X

ID, VND PR

1.3.1.4.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

1.3.1.1.

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2000

500

ID, VND PR

500

ID, VND PR
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Informatīvo norāžu zīmju izgatavošana
Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība (kultūrtūrisms),
1.3.1.5. un uzstādīšana, informatīvā materiāla
norādes uz īpašumiem, zemnieku saimniecībām
izveide.

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2015

2 gados

3000

7000

1000

ID, VND PR

1.3.2. Uzdevums. Iesaistīties valsts un reģionāla mēroga uzņēmējdarbības attīstības politikas plānošanā
Finanšu instruments

Sadarbība ar uzņēmumiem „Latvenergo”,
Pašvaldības interešu pārstāvniecība teritorijas attīstībai
1.3.2.1. „Lattelecom”, LDz, LVC LVM u.c. novada
nozīmīgu infrastruktūras objektu izveidē
infrastruktūras plānošanā

2014

pastāvīgi

X

X

ID, NP „DzKU”,
institūcijas

Piedalīšanās Vidzemes plānošanas
Pašvaldības interešu pārstāvniecība reģiona attīstības
1.3.2.2. reģiona plānošanas dokumentu izstrādē
plānošanas dokumentu izstrādē
un ieviešanā

2014

pastāvīgi

X

X

ID, AN

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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1.3.3. Uzdevums. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sadarbība ar Vidzemes PR kopīgo
interešu
teritoriju
attīstības
1.3.3.1.
nodrošināšanā novada pierobežā un
kaimiņu pašvaldībām

Pašvaldības interešu pārstāvniecība teritorijas attīstībai
nozīmīgu
infrastruktūras
objektu
izmantošanā
uzņēmējdarbības attīstībā, līgums par sadarbību
pierobežas teritorijas attīstībā 3 gadu laikā

Piedalīšanās
kaimiņu
pašvaldību
Pašvaldības interešu pārstāvniecība
1.3.3.2. plānošanas dokumentu izstrādē un
dokumentu izstrādē, kopēji projekti
sadarbība pierobežas teritorijas attīstībā
1.3.3.3.

plānošanas

Sadarbība uzņēmēju apmācību projektos Kopīgu projektu un sadarbība darba spēka apmācības
un pasākumos
pasākumos

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

VND PR, ID,
Vidzemes PR

2014

pastāvīgi

X

X

VND PR, ID, FAK,
kaimiņu pašvaldības

2014

pastāvīgi

X

X

VND PR, ID, FAK,
kaimiņu pašvaldības

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.3.4. Uzdevums. Veicināt sadarbību ar institūcijām un potenciālajiem investoriem investīciju piesaistē

1.3.4.1. Datu bāzes izveide investīciju piesaistei

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Jaunu investoru un investīciju piesaiste; izveidota
publiski pieejama investīciju datu bāze

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

patstāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Projekta vadītājs
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1.4. RV Ražošanas un pakalpojumu attīstība
1.4.1. Uzdevums. Atbalstīt novadā esošo ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu attīstību

īstenošanas
ilgums

un amatniecības
Izveidots radošās industrijas inkubators (amatu māja,
attīstības
centra
amatniecības centrs, u.c.)

2014

3 gadi

5000

25000

1.4.1.2.

Sadarbībā ar LLKC noorganizēti informatīvi pasākumi
Netradicionālās lauksaimniecības un
interesentiem par netradicionālās lauksaimniecības
mājražošanas attīstības veicināšana
attīstības iespējām reizi 2 gados

2014

pastāvīgi

X

X

1.4.1.3.

Sadarbība ar Vidzemes biznesa Vidzemes biznesa inkubatora pieredzes apgūšana un
inkubatoru uzņēmēju atbalstīšanai
iespēju izmantošana

2014

2 gadi

500

2000

1.4.1.4.

Nodrošināta kvalitatīva izvadīšanas un kapu
Kapu pakalpojumu sniegšanas kvalitātes
saimniecības infrastruktūras – stāvlaukumi, atkritumu
uzlabošana
saimniecība, ūdens piegāde, kapu labiekārtojums, žogi

2015

3 gadi

5000

20000

Nr.

Darbība

Radošo nozaru
1.4.1.1 uzņēmējdarbības
izveidošana

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID,
FAK vadītājs, NVO

X

ID,
FAK vadītājs
ID,
FAK vadītājs

2000

ID,
FAK vadītājs, draudze
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1.5. RV Mērķtiecīga tūrisma piedāvājuma veidošana
1.5.1. Uzdevums. Uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Sekmēt un atbalstīt jaunu tūrisma
Noorganizēti informatīvi izglītojoši pasākumi tūrisma
uzņēmumu veidošanu un esošo attīstību,
1.5.1.1.
jomā Varakļānu novada uzņēmējiem un citiem
NVO un valsts iestāžu organizēti
interesentiem
semināri, kursi

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, FAK vadītājs, NVO

Velo tūrisma infrastruktūras izveide un Iezīmēti velotūrisma maršruti novada teritorijā sadarbībā
uzturēšana
ar kaimiņu pašvaldībām Eiropas velotīklā

2015

pastāvīgi

X

X

X

ID, FAK vadītājs, NVO,
TIC vadītājs

2014

4 gadi

X

X

X

ID, FAK vadītājs, NVO

tūrisma Izstrādāts Varakļānu novada tūrisma piedāvājums. ES
atbalsta piesaiste starptautiskai sadarbībai tūrisma jomā

2014

2 gadi

2000

8000

2000

FAK vadītājs

Uzņēmēju atbalsta, tūrisma, amatniecības un radošo
aktivitāšu centra izveide

2014

pastāvīgi

X

X

X

VTIC vadītājs, NVO

Nr.

1.5.1.2.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

1.5.1.3. Ūdenskrātuves ar peldvietu izveide
1.5.1.4.

Atbalstīt videi
piedāvājumu

draudzīga

1.5.1.5. VTIC darbības paplašināšana

Izveidot 1 labiekārtotu
vajadzībām - peldvieta

ūdenskrātuvi

iedzīvotāju

1.5.1.6.

Ģimenēm ar bērniem un jauniešiem
Izstrādāts novada tūrisma piedāvājums
draudzīga tūrisma piedāvājuma izveide

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, FAK vadītājs, NVO

1.5.1.7.

Atbalsts Stirnienes kultūrvēsturiskā Stirnienes kultūrvēsturiskās vides izmantošana tūrisma
tūrisma produkta attīstībā
piedāvājumā

2014

pastāvīgi

X

X

X

VTIC vadītājs,
draudze, SPS

Varakļānu novada pašvaldība
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1.5.1.8.

Publisko
labierīcību
nodrošināšana pilsētā

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Sakārtotas publiskās tualetes pieejamas tūristiem

2014

pastāvīgi

X

X

ID, FAK vadītājs

Kvalitatīvs tūrisma produkts (autostāvvietas, takas,
informācija, izgaismošana, ainavas kopšana,...)

2015

6 gadi

5000

20000

ID, FAK vadītājs, VTIC
vadītājs

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

pieejamības

1.5.1.9. Varakļānu pils un parka rekonstrukcija

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.5.2. Uzdevums. Uzlabot novada tūrisma pakalpojumu popularizēšanu

īstenošanas
ilgums

2015

4 gadi

1000

4000

tūrisma Izveidota informatīva lapa tīmekļa vietnē ar pakalpojuma
izmantošanas iespējām

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, VTIC vadītājs,
FAK vadītājs

Informatīvs materiāls, sarīkotas konferences, semināri ar
Varakļānu novada tūrisma produkta ieinteresētām
iestādēm,
uzņēmējiem,
NVO,
1.5.2.3.
pilnveidošana un popularizēšana
speciālistiem, audio un videogidi vairākās valodās,
inventāra noma (piemēram, velosipēdi)

2014

1 gads

1000

4000

1000

FAK vadītājs

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izstrādāts Varakļānu novada informatīvo
Informatīvo norāžu, ceļa zīmju, robežzīmju un novada
norāžu vienots stils un koncepcija,
1.5.2.1.
robežzīmju uzstādīšana un uzturēšana, informācija pie
atpazīstamības
simbols
tūrisma
objektiem
veicināšanai
1.5.2.2.

E pakalpojumi ieviešana
produkta popularizācijā

Varakļānu novada pašvaldība

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, VTIC vadītājs,
FAK vadītājs, NVO
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Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Pašvaldības
budžets

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments

1.5.2.4.

Informācijas, norāžu paplašināšana un
Lielāko objektu maketu, karšu izveide (baznīca, u.c.)
uzturēšana

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, NVO, FAK vadītājs
VTIC vadītājs

1.5.2.5.

Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, NVO, DAP par
Informatīvie materiāli par dabas ĪADT un
Teiču dabas rezervātu un to pieejamību un
objektiem novadā
popularizēšanu tūrisma ietvaros

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, FAK vadītājs, NVO
VTIC vadītājs

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Atbildīgais

3 VTP 2 Ekonomisku attīstību veicinoša infrastruktūra
2.1. RV Infrastruktūras uzlabošana
2.1.1. Uzdevums. Uzlabot uzņēmumu sasniedzamību un ražošanas teritoriju attīstību

2.1.1.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Murmastienes pagastā - tilts pār Teicijas
Kapitālremonts (vai pilnīga atjaunošana).
upi

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

2014

3 gadi

X

ERAF

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

VND PR, ID
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2.1.1.2.

īstenošanas
ilgums

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju iztīrīšana,
caurteku ierīkošana. Uzlabots galvenais pagasta
autoceļš un skolēnu pārvadāšana. Uzlabota novada
iekšējā un ārējā sasniedzamība. Kravu pārvadājumi –
kokmateriāli, zemnieki ar tehniku, lopbarību
nodrošināšana.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju iztīrīšana, caurteku
ierīkošana. Izmanto iedzīvotāji, Izmanto zemnieki
nokļūšanai uz lauksaimniecības zemēm, mežiem. Pa
minēto autoceļu ir nokļūšanai uz tūrisma objektu

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Varakļānu pagasta autoceļš Piļpuki nr.1
(3,96 km)

Varakļānu pagasta autoceļš Justi nr.3
2.1.1.3.
(3,75 km)

Izmanto zemnieki, kuriem minētais autoceļš nodrošina
Varakļānu pagasta autoceļš Kokari nr.9
piekļuvi lauksaimniecības zemēm. Grants seguma
(0.6 km)
atjaunošana, grāvju un caurteku ierīkošana.
Izmanto z/s „i” un veterinārais ārsts, mednieki, mežu
īpašumu apsaimniekotāji, kā arī citi zemnieki, kuriem
Varakļānu pagasta autoceļš Kokari nr.9
2.1.1.5.
minētais autoceļš nodrošina piekļuvi lauksaimniecības
(1.92 km)
zemēm. Grants seguma atjaunošana, grāvju un
caurteku ierīkošana.
2.1.1.4.

2.1.1.6.

Varakļānu pag. autoceļš Bāzes nr.8
(0.57 km)

Varakļānu novada pašvaldība

Grants seguma izbūve, grāvju un caurteku ierīkošana.
Noslogots ar lielgabarīta kravu pārvadājumiem, t.i.
sagatavotās kūdras transportēšana ar lieliem auto
furgoniem. Nav avārijas stāvoklī.

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
ierīkošana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Puntuži nr. 11
2.1.1.7.
un novada centru. Izmanto intensīvi. Notiek skolēnu
(1.07 km)
pārvadāšana. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pagasta autoceļš Vecums
2.1.1.8.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
nr.13 (1.10 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Vecpunkts nr 12
2.1.1.9.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
(2.34 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Puntuži – Poči
2.1.1.10.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
nr. (2.04 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Šķēles –
2.1.1.11.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
Stirniene nr.21 (4 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Šķēles –
2.1.1.12.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
Stirniene nr.21 (3,57 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt. Kapi.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
–
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
–
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Garozas nr.24
2.1.1.15.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
(2.33 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Varakļānu pag. autoceļš Lielie Neimaņi iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.16.
nr.25 (0.93 km)
un novada centru. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

2.1.1.13.

2.1.1.14.

Darbība

Varakļānu pag. autoceļš
Robežveipi nr.22 (2.00 km)

Varakļānu pag. autoceļš
Robežveipi nr.22 (2.43 km)

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Broki

Broki

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

112

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

īstenošanas
ilgums

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Varakļānu pag. autoceļš Lielie Neimaņi iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.17.
nr.25 (1.00 km)
un novada centru. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Varakļānu pag. autoceļš Stabulnieki iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.18. nr.26
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
( 0.9 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Varakļānu pag. autoceļš Aizkalnieši iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.19. nr.27
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
(2,79 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Varakļānu pag. autoceļš Deigļi nr.31
(2,41 km)

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Varakļānu pag. autoceļš Eiduki nr.34
(3,47 km)

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

2.1.1.20.

2.1.1.21.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Avenes nr.90
2.1.1.22.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
(1,0 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Varakļānu pag. autoceļš Jurašinkas iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.24. nr.14
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
(1.02 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt. Kapi.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Kristapurvs
2.1.1.26.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
nr.33 (1.44 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

2.1.1.23.

2.1.1.25.

Darbība

Varakļānu pag. autoceļš Strodi nr.2
(1.36 km)

Varakļānu pag. autoceļš Vecais nr.23
(1.43 km)

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Ciematnieki
2.1.1.27.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
nr.28 (0.46 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Varakļānu pag. autoceļš Grozas nr.24
(2.3 km)

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Varakļānu pag. autoceļš Kluši nr.19
(1.7 km)

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Varakļānu pag. autoceļš Poči – Silenieki
2.1.1.30.
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
nr.16 (4,0 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Varakļānu pag. autoceļš Skapsti – iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.31. Lejasdzirnavas nr.6
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
( 10 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

2.1.1.28.

2.1.1.29.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Asfaltu seguma uzklāšana. Nodrošina iedzīvotājiem
Varakļānu pag. autoceļš Skapsti – satiksmi ar pagasta un novada centru. Notiek skolēnu
2.1.1.32.
Lejasdzirnavas nr.6 (0,56 km)
pārvadāšana. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
iztīrīšana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
ierīkošana. Tūrismam
Murmastienes
pag.autoceļš Pagasta autoceļš. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar
2.1.1.34.
Murmastiene - Silagals ( 1,33 km)
pagasta un novada centru. Notiek skolēnu pārvadāšana.
Kravu pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

2 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2014

2 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2014

2 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

2.1.1.33.

2.1.1.35.

Darbība

Varakļānu pag. autoceļš Vecums nr.13
( km)

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Murmastienes
pag.
autoceļš
Asfaltu seguma izveide
Murmastiene - Silagals ( 5 km)

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
ierīkošana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
Murmastienes pagasta autoceļš Silagals
2.1.1.36.
un novada centru, ved uz reģiona centru. Kravu
- Siksala (5,7 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

Varakļānu novada pašvaldība

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
Murmastienes pag. autoceļš Silagals - ierīkošana. Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta
2.1.1.37.
Bārbaļi (1,95 km)
un novada centru. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju un caurteku
ierīkošana. Grants ceļš sliktā tehniskā stāvoklī..
Murmastienes pag. autoceļš Bārbaļi 2.1.1.38.
Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta un novada
Caunes (1,22 km)
centru. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar
tehniku, lopbarību utt.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Asfalta
seguma atjaunošana, grāvju iztīrīšana,
- apauguma noņemšana. Nodrošina iedzīvotājiem
satiksmi ar pagasta un novada centru. Notiek skolēnu
pārvadāšana. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju iztīrīšana,
apauguma noņemšana. Nodrošina iedzīvotājiem
Murmastienes pag. autoceļš Kanči 2.1.1.40.
satiksmi ar pagasta un novada centru. Notiek skolēnu
Inčārnieki (1.4 km)
pārvadāšana. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli,
zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Grants seguma atjaunošana, grāvju iztīrīšana,
apauguma noņemšana. Nodrošina iedzīvotājiem
Murmastienes pag. autoceļš Kanči –
2.1.1.41.
satiksmi ar pagasta un novada centru. Kravu
Veipi - Tiltagals (3.7 km)
pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar tehniku,
lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

Pašvaldības
2.1.1.39. Inčārnieki
(1.7 km)

Darbība

autoceļš

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Karolīna

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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īstenošanas
ilgums

Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta un novada
Murmastienes
pag.
autoceļš centru. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar
2.1.1.42.
Zepi_Zabatas – Pušči(3.5 km)
tehniku, lopbarību utt. Grants seguma atjaunošana,
apauguma noņemšana, grāvju attīrīšana

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta un novada
Murmastienes pag. autoceļš Pušči - centru. Kravu pārvadājumi – kokmateriāli, zemnieki ar
2.1.1.43.
(3.5 km)
tehniku, lopbarību utt. Grants seguma atjaunošana,
apauguma noņemšana, grāvju attīrīšana

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.44.

Murmastienes pagasta autoceļš Vorza – Grants seguma atjaunošana, apauguma noņemšana,
Trizelnieki - Seimuškas (5.3 km)
grāvju attīrīšana. Kapi

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.45.

Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta un novada
Murmastienes pag. autoceļš Sārnas –
centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu pārvadājumi
Lielstrodi - Varakļāni (5.43 km)
– kokmateriāli, zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.46.

Murmastienes pag. autoceļš Vecumnieki Grants seguma atjaunošana, apauguma noņemšana,
– Teicija - Arklinieki (3.96 km)
grāvju attīrīšana

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.47.

Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta un novada
Murmastienes pag. autoceļš Silagals centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu pārvadājumi
Saliņa (2.4 km)
– kokmateriāli, zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.48.

Murmastienes pag. autoceļš Lielstrodu Grants seguma atjaunošana, apauguma noņemšana,
kapu ceļš (0.4 km)
grāvju attīrīšana

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.49.

Nodrošina iedzīvotājiem satiksmi ar pagasta un novada
Murmastienes pag. autoceļš Trizelnieku
centru. Notiek skolēnu pārvadāšana. Kravu pārvadājumi
kapu ceļš (1.0 km)
– kokmateriāli, zemnieki ar tehniku, lopbarību utt.

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.1.51. Zemgales iela (1,423 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.52. Lubānas iela (0,5264 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.53. Miera iela (0,4960 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.54. Kosmonautu iela (1,3684 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.55. Daugavpils iela (0,6813 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.56. Dārzu iela (0,518 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija, uzņēmējiem

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.57. Pils iela (1,1456 km)

Asfalta seguma rekonstrukcija, tūrisms

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.58. Rēzeknes iela (0,9814 km)

Grants seguma un ūdens noteku atjaunošana.
Varakļānu pilsētas mikrorajona galvenā iela.

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.59. Rēzeknes iela (0.299 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.60. Mehanizatoru iela (0,553 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.61. Jaunatnes iela (0,5906 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.1.62. Brīvības iela (1,7325 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.63. Parka iela (0.3914 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.64. Preiļu iela (1,285 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.65. Vidzemes iela 0,642 km

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.66. Velo ceļu izveide novadā 3 km

Izstrādāts tehniskais projekts veikta velo celiņa izbūve
kopumā ar cieto segumu

2014

pastāvīgi

X

ERAF

VND PR, ID

Pievadceļu
un
komunikācijas
Izbūvēto pievadceļu/ komunikāciju skaita pieaugums
2.1.1.67. infrastruktūras izbūve uz/no ražošanas
atkarībā no nepieciešamības
objektiem

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Veicināt projekta realizāciju A12
Jēkabpils- Rēzeknes šosejas krustojuma
2.1.1.68.
rekonstrukcija
pie
iebraukšanas
Varakļānu pilsētā

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana. Autoceļš savieno pagasta centru ar
novada centru, pa to pārvadā skolēnus uz skolām, pa to
kursē sabiedriskas transports, brauc tūristi.
Apļveida kustības izbūve krustojumā pie iebraukšanas
Varakļānos no A12

2014

3 gadi

X

ERAF

2.1.1.69. Pils iela (1,1456 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

VAS
LVC

Atbildīgais

VND PR, ID

VND PR, ID
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2.1.1.70. Mehanizatoru iela (0.8522 km)

Asfalta vai melnā seguma rekonstrukcija, grāvju un
caurteku sakārtošana

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.71. Mehanizatoru iela (0.553 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana, attīrīšanas, estrāde

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.72. Barkavas iela (0.4056 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.73. Jaunatnes iela 0.2860 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.74. Jaunatnes iela (0.590 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.75. Jaunatnes iela (0.70 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2014

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.76. Brīvības iela (0.2260 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2017

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.77. Brīvības iela (0.450 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2015

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.78. Brīvības iela (1,7325 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2018

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

2.1.1.79. 1.maija laukums iela (0.2350 km)

Asfalta vai melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku
sakārtošana

2016

3 gadi

X

ERAF

VND PR, ID

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Veicināt
projekta
realizāciju
2.1.1.80. Murmastienes ciemā uz valsts autoceļa Asa pagrieziena pie skolas drošības uzlabošana
P84.

2014

5 gadi

X

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Autoceļš šķērso pagasta teritoriju, pa to pārvadā
Veicināt gājēju ietves izveidošana gar
skolēnus uz skolu, daļas novada iedzīvotāju vienīgā
2.1.1.81. ceļa P84 Murmastienes ciemā gar skolu
saikne ar novada centru. Grants seguma atjaunošana,
projekta realizāciju
grāvju un caurteku sakārtošana

2015

3 gadi

X

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Veicināt projekta realizāciju gājējuGājēju celiņa un veloceļa izbūve un asfalta seguma
riteņbraucēju celiņa izbūve gar Rīgas 2.1.1.82.
rekonstrukcija, grāvju un caurteku sakārtošana.
Maskavas šoseju no Varakļāniem līdz
A/C A12- posmā šoseju no Varakļāniem līdz Stirnienei
Stirnienei

2016

3 gadi

X

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Veicināt valsts vietējā autoceļa P84 ceļa Melnā seguma rekonstrukcija, grāvju un caurteku
asfalta seguma izveide un rekonstrukcija sakārtošana.

2016

3 gadi

X

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku sakārtošana.
Autoceļš savieno apdzīvotu cietu-ciematu ar novada
centru, pa to pārvadā skolēnus uz skolām, pa to kursē
sabiedriskais transports.

2016

3 gadi

X

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku sakārtošana.
Veicināt valsts vietējā autoceļa V761
Autoceļš savieno apdzīvotu cietu-ciematu ar novada
2.1.1.85. ceļa asfalta seguma izveidi projekta
centru, pa to pārvadā skolēnus uz skolām, pa to kursē
realizāciju
sabiedriskais transports.

2017

3 gadi

X

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Nr.

2.1.1.83.

Darbība

Veicināt valsts vietējā autoceļa V592
ceļa asfalta seguma līdz A12 no
2.1.1.84.
Stirnienes skolas izveidi projekta
realizāciju (3 km)

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbildīgais
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Finanšu instruments

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku sakārtošana.
Veicināt
valsts vietējā autoceļa
Autoceļš savieno apdzīvotu cietu-ciematu ar novada
2.1.1.86. V869ceļa asfalta seguma izveidi projekta
centru, pa to pārvadā skolēnus uz skolām, pa to kursē
realizāciju
sabiedriskais transports.

2014

3 gadi

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku sakārtošana.
Veicināt valsts vietējā autoceļa V870
Autoceļš savieno apdzīvotu cietu-ciematu ar novada
2.1.1.87. ceļa asfalta seguma izveidi projekta
centru, pa to pārvadā skolēnus uz skolām, pa to kursē
realizāciju
sabiedriskais transports.

2014

3 gadi

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Melnā seguma izbūve, grāvju un caurteku sakārtošana.
Veicināt valsts vietējā autoceļa V893
Autoceļš savieno apdzīvotu cietu-ciematu ar novada
2.1.1.88. ceļa asfalta seguma izveidi projekta
centru, pa to pārvadā skolēnus uz skolām, pa to kursē
realizāciju
sabiedriskais transports.

2014

3 gadi

ERAF

VAS
LVC

VND PR, ID

Rekonstruēta vai izbūvēta lietus ūdens kanalizācija
Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas
2.1.1.89.
vismaz 0,25km divos gados. Novērsts vides un grunts
izbūve un rekonstrukcija Varakļānos
ūdeņu piesārņojums

2014

7 gadi

X

x

VND PR, ID

Nr.

Darbība

sistēmas

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbildīgais

2.1.1.90.

Meliorācijas
Varakļānos

rekonstrukcija Uzlabota ūdens notece un pazemināts gruntsūdeņa
līmenis

2014

7 gadi

X

x

VND PR, ID

2.1.1.91.

Meliorācijas sistēmas uzturēšana un Uzlabota ūdens notece un pazemināts gruntsūdeņa
renovācija apdzīvotās vietās
līmenis, novērsta pārpurvošanās

2014

7 gadi

X

X

VND PR, ID

2.1.1.92.

Gājēju ietvju izveide Varakļānos un
Vismaz 0,25km ietvju izbūve divos gados
ciemos

2014

7gadi

X

X

VND PR, ID

Varakļānu novada pašvaldība
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īstenošanas
ilgums

Nodrošināt vides pieejamība (muzejs, izglītības ,
kultūras, sporta, veselības, sociālie, pašvaldības objekti
un ārtelpa, u.c.)

2014

3 gadi

X

X

VND PR, ID

Jaunu autobusiem piemērotu stāvlaukumu izveide un
Autotranspor ta stāvlaukumi – piemēroti
apzīmējumu ieviešana uz ielām un laukumiem viens
autobusiem izbūve
stāvlaukums 2 gados

2014

7 gadi

X

X

VND PR, ID

2016

3 gadi

345
309,51
euro

ERAF
Valsts
347 225 budžets
euro
18
382,49
euro

VND PR, ID

2016

3 gadi

324
490,65
euro

ERAF
Valsts
448 800 budžets
euro
23 760
euro

VND PR, ID

Darbība

Vides pieejamības
2.1.1.93.
publiskā ārtelpā
2.1.1.94.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

paaugstināšana

Varakļānu pilsētas Jaunatnes, Dārzu, Pils, Fabrikas
ielas posmu un Miera, Ozolu ielu pārbūve, iekļaujot
Uzņēmējdarbības
infrastruktūras apgaismojuma izveidi (izņemot Pils ielu), kas ir ar
2.1.1.95.*
attīstība Varakļānu pilsētā
komercdarbību Varakļānu pilsētā saistīto teritoriju
funkcionālie savienojumi. Uzlabota uzņēmējdarbības
infrastruktūra.
Uzņēmējdarbības
infrastruktūras Murmastienes pagasta ceļa Karolīna - Inčārnieki 2 km
attīstība Murmastienes pagastā
pārbūve, kas ir ar komercdarbību saistīto teritoriju
2.1.1.96*.
funkcionālie savienojumi. Uzlabota uzņēmējdarbības
infrastruktūra.
*28.11.2016. lēmums Nr. 15.3.

Cits
finansējums

uzsākšanas
gads

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.1.2. Uzdevums. Panākt augstas vides kvalitātes nodrošināšanu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas zonās
Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Finanšu instruments

Atbildīgais
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Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
2.1.2.1. telpiskā plānojuma īstenošanas3 gadu Izstrādāti ziņojumi
ziņojuma sagatavošana
2.1.2.2.

Teritorijas plānojuma grozījumu vai
Izstrādāti grozījumi vai jauns teritorijas plānojums
lokālplānojumu izstrāde

Detālplānojumu, lokālplānojumu vai citu
Izstrādāti tematiskie, teritorijas plānojumi (lokālplāni)
detalizēto
tematisko
plānojumu
2.1.2.3.
detālplānojumi pašvaldību īpašumiem vai ciemiem,
sagatavošana
īpašām
teritorijām,
īpašām teritorijām, 2 gados viens projekts
pašvaldību īpašumiem vai ciemiem

2014

1gads

2000

2015

pēc
vajadzības

5000

15000

2014

pastāvīgi

1000

2000

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Pašvaldības
budžets

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

FAK, ID
FAK, ID

X

FAK, ID

2.3. Uzdevums. Atjaunot pašvaldības īpašumā un valdījumā esošos kultūras objektus, veicināt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un pašvaldības aizsargājamo
kultūrvēsturiskās nozīmes objektu saglabāšanu un atjaunošanu

Novada kultūrvēsturisko objektu un
Novada
kultūrvēstures
objekta
saglabāšanas
vēsturisko
ēku,
nemateriālo
un
2.2.3.1.
nodrošināšana, izdot grāmatu par VA un NN kultūras un 2015
neapzināto objektu uzskaite un tematiskā
vēstures pieminekļiem
plānojuma sagatavošana

7 gadi

5000

15000

ID, TIC vadītājs

Informatīvu un uzskatāmu materiālu Novada iedzīvotāju piederības veicinoša pasākuma
2.2.3.2. sagatavošana par kultūrvēsturiskajiem īstenošana, informatīvu un foto materiālu izvietošana pie 2014
objektiem
objektiem un pieminekļiem

pastāvīgi

X

ERAF,
ELFLA

ID,
TIC vadītājs

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.2.3.3.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Novada nozīmīgāko pieminekļu un to
Vēsturiska vērtību saglabāšana
apkārtnes sakārtošana un rekonstrukcija

Veikt Varakļānu mižas pils jumta,
apkures,
elektroinstalācijas,
2.2.3.4.
komunikāciju, iekšdarbu rekonstrukciju
un renovāciju

2.2.3.5.

Atbalsts kultūrvēsturiskā
atjaunošanai

mantojuma

uzsākšanas
gads

2014

īstenošanas
ilgums

pastāvīgi

X

Ēkas rekonstrukcija un renovācija, labiekārtotas muzeja
un TIC telpas– Varakļānu muižas ēku vispārējā izpēte
un restaurācija, pils restaurācija vēsturiskajā veidolā,
pielāgojot to muzeja vajadzībām, semināru un
konferenču rīkošanai – ģimenēm ar bērniem un
invalīdiem
Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība (kultūrtūrisms)
(Varakļānu muižas ansamblis, parks, kapela, kapliča , 2014
vārti, pieminekļi)

pastāvīgi

x

Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība (kultūrtūrisms).
atjaunošana, apstādījumu ierīkošana un atpūtas vietas
un ierīkošana. Saglabāt Varakļānu vēsturiskos objektus,
2014
uzlabojot pilsētas estētisko vidi ar jauniem objektiem,
Varakļānu muižas parka pielāgošana aktīvai kultūras
tūrisma atpūtai

2 gadi

3000

Ēku rekonstrukcija un restaurācija. Infrastruktūras
Atbalsts kultūrvēsturiskās arhitektūras sakārtošana un lauku ekonomikas dažādošana,
2.2.3.7.
2014
saglabāšanai pilsētas vēsturiskajā centrā sekmējot nodarbinātību laukos, amatniecību, lauku
tūrismu u.c.

4 gadi

30000

2.2.3.6.

Atbalsts kultūrvēsturiskās
objektu saglabāšanai

Varakļānu novada pašvaldība

vides

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, TIC vadītājs

ERAF

TIC vadītājs

ERAF,
ELFLA

TIC vadītājs

ID, FAK vadītājs,
TIC vadītājs

70000

ID, FAK vadītājs,
TIC vadītājs,
Būvvalde
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2.2.3.8. Tirgus laukuma izbūve Varakļānos.

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

Tirgus laukuma izbūve. Gadatirgus organizēšana.
Uzņēmējdarbības kooperācija, ieviešot inovatīvus
risinājumus produkcijas ražošanā un realizācijā. Lauku
2014
ekonomikas dažādošana, sekmējot nodarbinātību
laukos, amatniecības, lauku tūrisma attīstību. Iespējas
PPP

īstenošanas
ilgums

4 gadi

50000

120000

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, FAK vadītājs
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SM 4
4.mērķis. Nodrošināta droša un videi draudzīga dzīves vide, ģimeniska un tradicionāla kultūrvide dabas vērtību ielokā
RĪCĪBAS PLĀNS 4. ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai
Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina pieejamus un vidi saudzējošus pakalpojumus
4 VTP 1 Efektīva infrastruktūras pārvalde
1.1. RV Infrastruktūras pārvaldes sistēmas pilnveidošana
1.1.1. Uzdevums. Izveidot vienotu un racionālu novada infrastruktūras objektu, pašvaldības ēku un zemju apsaimniekošanas sistēmu
Finanšu instruments

Apkopta informācija par visiem pašvaldības valdījumā un
Pašvaldības infrastruktūras objektu un
īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem;
1.1.1.1. pašvaldības ēku un zemju attīstības
izstrādāts vienots vidēja termiņa infrastruktūras objektu
plāna izstrāde
un pašvaldības ēku un zemju attīstības plāns

2014

3 gadi

1500

ID, NĪN

Veikta servitūtu līgumu slēgšana par pašvaldības ceļiem
uz privātas zemes pēc nepieciešamības

2014

pastāvīgi

X

FAK, NĪN,
ID, Jurists

Pašvaldības
īpašuma
tiesību Veikta vismaz 5 infrastruktūras objektu / īpašumu
sakārtošana infrastruktūras objektiem
ierakstīšana Zemesgrāmatā

2014

5 gadā

X

NĪN, Jurists

Darbība

1.1.1.2. Līgumu slēgšana par servitūtu ceļiem
1.1.1.3.

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Cits
finansējums

īstenošanas
ilgums

Nr.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

uzsākšanas
gads

Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

1.1.1.4.

Pašvaldībai piekrītošo zemju un objektu Veikta pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ierakstīšana
ierakstīšana zemesgrāmatā
Zemesgrāmatā vismaz 5 īpašumi gadā

2014

pastāvīgi

5000

FAK, NĪN,
ID, Jurists

1.1.1.5.

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

2014

pastāvīgi

1000

FAK, NĪN, ID

1.1.2. Uzdevums. Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu un uzlabot sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti

Pašvaldības
uzņēmuma
sniegto
komunālo pakalpojumu (siltumapgāde,
1.1.2.1. atkritumu
apsaimniekošana,
ceļu
uzturēšana, ūdenssaimniecība u.c.)
efektivitātes un lietderības izvērtēšana

Izvērtējumu veikt reizi gadā nepieciešamības gadījumā
izstrādāts rīcības plāns pašvaldības sniegto komunālo
pakalpojumu klāsta paplašināšanai vai optimizācijai un
kvalitātes
uzlabošanai,
saistošo
noteikumu
pilnveidošana

2014

patstāvīgi

X

X

ID, VNP,
DzKU, NĪN

Pašvaldības ēku un komunālās
infrastruktūras apsaimniekotāju materiāli
1.1.2.2.
tehniskā nodrošinājuma apzināšana un
uzlabošana

Sagatavoti priekšlikumi racionālai pašvaldības ēku un
komunālās infrastruktūras apsaimniekotāju materiāli
tehniskais nodrošinājuma izmantošanai, ieguldījumi
statūtkapitālā

2014

patstāvīgi

X

X

ID, VNP, DzKU

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas
gads

īstenošanas
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

129

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

1.1.3. Uzdevums. Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņu

1.1.3.2.

1.1.3.3.

Cits
finansējums

1.1.3.1.

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Atbildīgais

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, VNP, DzKU

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, VNP, DzKU

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Atbalstīti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi un ēku renovācija, veicot ēku
siltināšanu un rekonstruējot apkures sistēmu

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN, DzKU

rekonstrukcija Enerģētisko resursu patēriņa samazināšana un
uzsākta projektu ieviešana

2014

4 gadi

X

X

ID, VNP, DzKU

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Veikta pašvaldības ēku un infrastruktūras
siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa analīze,
Pašvaldības ēku un infrastruktūras
energoaudita uzraudzība, saskaņā ar normatīviem un
siltumenerģijas un elektroenerģijas
realizētajiem
objektiem
energoefektivitātes
patēriņa analīze
paaugstināšanā (domes ēka, kultūras nams, VMMS,
VAS, PIIS, Ceriņi, Pūpoli, MPS, SPS, u.c.)
Rīcības politikas siltumenerģijas un
elektroenerģijas
patēriņa Izstrādāta pašvaldības politika enerģētisko resursu
samazināšanai
pašvaldības patēriņa samazināšanai un uzsākta tā ieviešana
infrastruktūrā izstrāde
Atbalstīt
daudzdzīvokļu
māju Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
renovāciju,
teritorijas,
inženier- pasākumi un renovācija, veicot ēku siltināšanu,
komunikāciju
un
infrastruktūras rekonstruējot inženierkomunikācijas un labiekārtojot
sakārtošanu
teritoriju

1.1.3.4.

Atbalsts
daudzdzīvokļu
energoefektivitātes uzlabošanu

1.1.3.5.

Ielu apgaismojuma
Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldība

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

māju

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums
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Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

1.1.3.6.

Siltumnīcas efektu gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību
publisko
teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūrā uzsākta projektu ieviešana
Apgaismojuma izbūve Kokaru ciemā 1
Esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža,
km
nomaiņa vai rekonstrukcija uz energoefektīviem
gaismekļiem, lai samazinātu energoresursu patēriņu.
Enerģētisko resursu patēriņa samazināšana.

1.1.3.7.

Apgaismojuma ierīkošana Stirnienē

1.1.3.8.

Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras
uzlabošana pašvaldības ciemu teritorijās. Esošā
apgaismojuma elementu demontāža, nomaiņa vai
Apgaismojuma ierīkošana Murmastienē rekonstrukcija, lai samazinātu energoresursu patēriņu.

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2014

2 gadi

X

ID, VNP, DzKU

2015

4 gadi

X

ID, VNP, DzKU

2014

3 gadi

X

X

ID, VNP, DzKU

1.1.4. Uzdevums. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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1.1.4.1.

Nodrošināta publiski pieejama informācija par
aktualitātēm
infrastruktūras
un
mājokļu
Informācijas izvietošana par aktuāliem
apsaimniekošanā Regulāri ievietot publiski pieejamu
jautājumiem infrastruktūras un mājokļu
informāciju par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras
apsaimniekošanā
pašvaldības
un mājokļu apsaimniekošanā laikrakstā „Varakļōnīts”,
informācijas objektos
pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv, rīkot
tikšanās un izplatīt informatīvus materiālus

2014

pastāvīgi

X

X

ID, NĪN, DzKU

1.1.4.2.

Informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras
un
apsaimniekošanā

2015

pastāvīgi

X

X

ID, NĪN, DzKU

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

ieviešana Infrastruktūras
un
mājokļu
apsaimniekošanā
mājokļu paplašināta IT pielietošana, palielinājusies pieejamā
informācija un informācijas pieejamības ātrums

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

4 VTP 2 Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra
2.1. RV Satiksmes infrastruktūras attīstība
2.1.1. Uzdevums. Uzlabot novada teritoriju savstarpēju sasniedzamību

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.1.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izveidots gājēju celiņš aka 1 km garumā gadā,
nodrošinot Stirnienes iedzīvotāju nokļūšanu pilsētā un
Projekta „Gājēju un velo celiņu izbūve” gājēju un velosipēdistu drošu pārvietošanos gar A12,
sagatavošana un realizācija
no Rīgas ielas līdz kapsētai, gar Lubānas ielu,
Daugavpils ielu, pilsētas parkā, Rēzeknes ielu,
Murmastienē gar skolu

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NĪN

2.1.2. Uzdevums. Uzlabot pašvaldības ielu, ceļu tehnisko stāvokli un dzīves vides apstākļus

2.1.2.1.

Varakļānu pagasta Avotu iela (0.2 km)

Asfalta seguma atjaunošana

2017

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.2.

Varakļānu pagasta Latgales prospekts
Asfalta seguma atjaunošana
(0.43 km)

2015

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.3.

Varakļānu pagasta Jaunatnes iela
Asfalta seguma atjaunošana
(0.2km)

2015

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.4.

Varakļānu
(0.2 km)

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

pagasta

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Ausmas

iela

Asfalta seguma atjaunošana

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2018

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Asfalta seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Parka iela (0.816 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.8.

Preiļu iela(0.816 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.9.

Saules iela (0.816 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.10.

Zaļā iela (0.575 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2015

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.11.

Ludzas iela (0.246km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2017

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.12.

Kalēju iela (1.002 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2017

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.13.

Sporta iela (0.212 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2018

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.14.

Kapsētas iela (0.598 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.15.

Krustpils iela (1.295 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

2.1.2.5.

Varakļānu pagasta Latgales prospekts
Asfalta seguma atjaunošana
(0.2km)

2.1.2.6.

Ozolu iela (0.265 km)

2.1.2.7.

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.2.16.

Ganību iela (0.365 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2018

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.17.

Latgales iela 0.189 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.18.

Skolas iela (0.388 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.19.

Madonas iela (0.92 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.20.

Raiņa iela (1.146 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.21.

Fabrikas iela (0.182 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.22.

Liepu iela (0.130 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.23.

Bērzu iela (0.386 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.24.

Varakļānu pag. Avotu iela (0.06 km)

Asfalta seguma izveide.

2017

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.25.

Varakļānu pag. Kalna iela (0.23 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.26.

Varakļānu pag. Ausmas iela (0.49 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.2.27.

Varakļānu pag. Latgales prospekts iela Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.49 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.28.

Varakļānu pag. Pūpolu iela (0.26 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.29.

Varakļānu pag. Lazdu iela (0.31 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2017

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.30.

Varakļānu pag. Meldru iela (0.48 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.31.

Varakļānu
(0.54 km)

nr2. Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.32.

Varakļānu pag. ceļa Jurašinkas nr.14 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(1.02 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.33.

Varakļānu pag. ceļa Leimaņi nr.20 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.56 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.34.

Varakļānu pag. ceļa Kristapurvs nr.33 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(1.44 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.35.

Varakļānu pag. ceļa Vaikne nr.71 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.46 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.36.

Varakļānu pag. ceļa
(0.7 km)

Āboltiņi, Nr.95 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.37.

Varakļānu pag. ceļa Ārmaņu ceļš Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.4 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

pag.

ceļa

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Matuļi

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.2.38.

Varakļānu pag. ceļa Bērziņi nr.99 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.4 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.39.

Varakļānu pag. ceļa Čeičinieki nr.68 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.5 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.40.

Varakļānu pag. ceļa Elvīras ceļš Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.35 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.41.

Varakļānu pag. ceļa
(0.7 km)

Ieviņas nr.87 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.42.

Varakļānu pag. ceļa Ignaši nr.81 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.6 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.43.

Varakļānu
(0.4 km)

nr.50 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.44.

Varakļānu pag. ceļa Kantora nr.92
(0.2 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.45.

Varakļānu pag. ceļa Kazusala nr.5 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.4 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.46.

Varakļānu pag. ceļa Mazie Veipi nr.10 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.2 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.47.

Varakļānu pag. ceļa Ogļudobes nr.18 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.4 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.48.

Varakļānu pag. ceļa Oitužu ceļš Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.07km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

pag.

ceļa

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Intas

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.2.49.

Varakļānu pag. ceļa Saulaine nr.50
(3.0 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.50.

Varakļānu pag. ceļa Varakļānu ceļš
(0.5 km)

Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.51.

Varakļānu pag. ceļa Robežveipi nr.86 Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
(0.97 km)
sakārtošana.

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.52.

Murmastienes pag. ceļa Silagals - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Saliņa (2.4 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.53.

Murmastienes pag. ceļa Boļu viensētu Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
ceļš (0.87 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.54.

Murmastienes pag. ceļa Caunes - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Kastaņi (0.46 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.55.

Murmastienes pag. ceļa Caunes – Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Grāna kanāls (1.3 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.56.

Murmastienes pag. ceļa Murmastienes Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
upe - Kokāji (0.75km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.57.

Murmastienes pag. ceļa Greblis – Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Mazie Tropi (0.10 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.58.

Murmastienes pag. ceļa Greblis - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Aizpurve (2.21 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.59.

Murmastienes pag. ceļa
Lapsas (0.4 km)

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Kanči - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.1.2.60.

Murmastienes pag. ceļa Sārnas - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Kozsola (2.2 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.61.

Murmastienes pag. ceļa Vēstiņsalas Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
viensētu ceļš (1.2 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.62.

Murmastienes pag. ceļa
viensētu ceļš (1.43 km)

Rozas Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.63.

Murmastienes pag. ceļa Kaļvu viensētu Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
ceļš (0.23 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.64.

Murmastienes pag. ceļa
viensētau ceļš (0.28 km)

Bārbaļu Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.65.

Murmastienes pag. ceļa Murmastiene – Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Zāles miltu agregāts (0.92 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.66.

Murmastienes pag. ceļa Vidsala – Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Meirānu kanāls (2.10 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.67.

Murmastienes pagasta ceļa Seimuškas Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
- Smelteri (0.6 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.68.

Murmastienes pagasta ceļa Meža Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Strodi - Oškalni (0.7 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.69.

Murmastienes pag. ceļa Meža Strodi - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Salas (0.7 m)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.2.70.

Murmastienes pagasta ceļa Puščas - Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Kozsola (2.0 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

2.1.2.71.

Murmastienes pag. ceļa Dravinieki – Grants seguma atjaunošana, ūdens novadīšanas
Teicijas upe (0.49 km)
sakārtošana

2016

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2.1.1.72.

Velo un/vai gājēju ceļu izveide novadā

Izstrādāts tehniskais projekts, veikta velo celiņa izbūve
kopumā 0.5km garumā ar cieto segumu divos gados

2014

pastāvīgi

X

X

VND PR, ID

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Pašvaldības
budžets

Finanšu instruments
Atbildīgais

2.1.3. Uzdevums. Uzlabot ceļu satiksmes drošības sistēmu un satiksmes organizāciju

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.1.3.1.

Veicināt drošu gājēju pāreju izveidi uz
Uzlabota gājēju drošība. Murmastienes pagastā un pie
valsts autoceļiem ciemos pie autobusu
autoceļa P84
pieturām un pieturu vietu sakārtošana

2017

3gadi

X

X

X

VND PR

2.1.3.2.

Veicināt gājēju un veloceliņu izbūvi gar Uzlabota gājēju un velosipēdistu drošība gar valsts
valsts ceļiem
autoceļu A12 posmā Varakļānu pagrieziens- kapsēta

2017

pastāvīgi

X

X

x

VND PR

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums
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2.1.4. Uzdevums. Nodrošināt ar transporta infrastruktūru saistīto objektu atbilstību kvalitātes prasībām

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Satiksmes organizācijai neatbilstošu
Rekonstruēta 1 funkcionāli nepiemērotas un satiksmes
sabiedriskā transporta pieturvietu
organizācijai neatbilstošas sabiedriskā transporta
rekonstrukcijas vai izbūves tehnisko
pieturvieta gadā.
projektu sagatavošanas veicināšana

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

Cits
finansējums

2.1.4.1.

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

X

Atbildīgais

VND PR,
VAS LVC

2.1.5. Uzdevums. Izveidot savstarpēji saistītu un efektīvu sabiedriskā transporta sistēmu

2.1.5.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Sabiedriskā
transporta
kustības
plānošana sadarbībā ar Vidzemes Sagatavoti priekšlikumi sabiedriskā transporta kustības
plānošanas reģionu un pasažieru grafiku maiņai
pārvadātājiem

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

VND PR,
Vidzemes plānošanas
reģions
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2.1.6. Uzdevums. Iekļaut velotransporta infrastruktūru kopējā transporta tīklā

2.1.6.1.

Izstrādāts velo infrastruktūras vidēja termiņa attīstības
Veloceliņu tīkla un velo novietņu izveide
plāns un tā realizācija. Ierīkotas vismaz 1 velo
novada teritorijā
novietne 2 gados pie pašvaldības ēkām

2014

5 gadi

X

X

VNP

2.1.6.2.

Veloceliņa izbūve starp pašvaldības
Izbūvēts veloceliņš vismaz 0.1 km gadā
objektiem un starp ciemiem un pilsētu

2015

5 gadi

X

X

VNP

2.1.6.3.

Veloceliņu izveide novadā

2014

pastāvīgi

X

X

VND PR, ID

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izstrādāts tehniskais projekts, veikta veloceliņu izbūve
kopumā 0.5 km garumā ar cieto segumu divos gados

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.1.7. Uzdevums. Uzlabot ceļu un ielu uzturēšanas darbu plānošanas un veikšanas kvalitāti uz pašvaldības ceļiem un ielām

2.1.7.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Vienota ikgadējā ceļu un ielu
uzturēšanas darba plāna izstrāde un Uzlabota ceļu uzturēšanas darbu veikšanas kvalitāte
ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NĪN
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2.2. RV Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
2.2.1. Uzdevums. Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības infrastruktūru

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.2.1.1.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
Ūdenssaimniecības
sakārtošana vietās
ar
iedzīvotāju
skaitu
līdz
2000,
Varakļānu pagastu pagasta Stirnienes Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija
ciemā un Stirnienes muižā
Varakļānu pagastu pagasta Stirnienes ciemā un
Stirnienes muižā

2014

2 gadi

X

X

X

ID, NĪN

2.2.1.2.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
Ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi
vietās
ar
iedzīvotāju
skaitu
līdz
2000,
Murmastienes pagasta centrā bija
Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija
projekts vai ir viss?
Murmastienes pagasta centrā

2014

3 gadi

X

X

X

ID, NĪN

2.2.1.3.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
Ūdenssaimniecības
sakārtošanas vietās - rekonstrukcija Varakļānu pilsētā. Pilsētas ...
turpinājums, II kārta Varakļānu pilsētā daļas dzīvojamo māju pievienošana centrālam
ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai.

2014

1 gads

X

X

X

ID, NĪN

2.2.1.4.

Varakļānu
pagastu
pagasta Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
daudzdzīvokļu
māju
renovācija, pasākumi. Dzīvojamo ēku renovācija, veicot ēku
teritorijas infrastruktūras sakārtošana
siltināšanu, rekonstruējot apkures sistēmu.

2015

2 gadi

X

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

143

Varakļānu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

2.2.2. Uzdevums. Samazināt vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai nepietiekami attīrītiem sadzīves notekūdeņiem

2.2.2.1.

Lokālo sadzīves notekūdeņu attīrīšanas
Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana
iekārtu uzturēšanas kontrole pie
kontrole pie dzīvojamajām mājām
dzīvojamajām mājām

2014

1 gads

X

X

2.2.2.2.

Noteikumu izstrāde, kas paredz līgumu
noslēgšanu par notekūdeņu savākšanu Izdoti pašvaldības noteikumi par
un attīrīšanas iekārtu darbības kontroli savākšanas un attīrīšanas kontroli
individuāliem lietotājiem

2014

1 gads

X

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

notekūdeņu

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, Būvvalde

ID, jurists, Būvvalde

2.2.3. uzdevums. Veikt preventīvos pasākumus dzeramā ūdens horizontu aizsardzībai pret piesārņojumu

2.2.3.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Pašvaldības teritorijā esošo ūdens
urbumu apzināšana un kartēšana, Iegūta informācija par artēziskajiem urbumiem
bezīpašnieku urbumu tamponēšana pašvaldības teritorijā un to tehnisko stāvokli
nepieciešamības gadījumā

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2017

1 gads

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID
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2.3. RV Atkritumu saimniecības attīstība
2.3.1. Uzdevums. Ieviest pilnu atkritumu šķirošanas ciklu un dalīto atkritumu savākšanas sistēmu visā teritorijā

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.3.1.1.

Šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas īstenošana,
Šķirotu atkritumu savākšanas sistēmas
palielinājies savākto šķiroto atkritumu daudzums
pilnveidošana, lietotāju izglītošana
teritorijā

2014

5 gadi

X

X

X

ID, NĪN, VSAAO

2.3.1.2.

Atkritumu
vākšanas
laukumu Rekonstruēt 1 atkritumu savākšanas laukumu 2 gados
rekonstrukcija daudzdzīvokļu ēku un palielinājies savākto šķiroto atkritumu daudzums
pagalmos
novada teritorijā

2014

pastāvīgi

X

X

X

ID, NĪN, VSAAO

2.3.1.3.

Izveidots 1 dalīto atkritumu savākšanas laukums 2
Izveidot atkritumu dalītās vākšanas
gados un palielinājies savākto šķiroto atkritumu
laukumus ciemos un pilsētā
daudzums teritorijā

2014

5 gadi

X

X

X

ID, NĪN, VSAAO

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2.3.2. Uzdevums. Uzlabot pašvaldības saistošo noteikumu par atkritumu apsaimniekošanu administrēšanu

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.3.2.1.

2.3.2.2.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Apzināt to mājsaimniecību skaitu, kuras
nav noslēgušas līgumus ar atkritumu
apsaimniekotāju
un
sadzīves
kanalizācijas
izsmeļamo
bedru
izvešanu
Izveidot kopēju datu bāzi (sadarbībā ar
atkritumu
apsaimniekotāju)
par
mājsaimniecību noslēgtajiem / neslēgtajiem līgumiem un atbilstoši saistošiem
noteikumiem panākt mājsaimniecību
radīto atkritumu izvešanu

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

Apkopota informācija par noslēgtajiem līgumiem
atkritumu apsaimniekošanā un sagatavots rīcības
plāns

2014

2 gadi

X

ID, NĪN, VSAAO

Samazinājies nesankcionēti noglabāto atkritumu
daudzums un palielinājies to mājsaimniecību un
atkritumu radītāju skaits, kuri noslēguši līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju

2014

pastāvīgi

X

ID, NĪN, VSSAAO

2.4. RV Efektīva enerģētikas infrastruktūra
2.4.1. Uzdevums. Paaugstināt siltuma ražošanas un pārvades efektivitāti

2.4.1.1.

Vietējo katlu
(koģenerācija)

māju

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

rekonstrukcija

Samazināts siltumenerģijas tarifs

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

3 gadi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NĪN
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2.4.2. Uzdevums. Palielināt siltumenerģijas piegādes drošumu siltumapgādes sistēmās

2.4.2.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nodrošināta nepārtraukta siltumenerģijas piegāde
Ģeneratoru
iegāde
pašvaldībai
elektroenerģijas piegādes traucējumu gadījumā 1 gadā
piederošajās katlu mājās un NAI
1 ģenerators, NAI, u.c.

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID

2.4.3. Uzdevums. Veicināt siltumapgādes sistēmu atjaunošanu

un

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

2.4.3.1

Siltumtrašu
rekonstrukcija

2.4.3.2.

Pakāpeniska nolietoto siltumpiegādes Samazināti siltuma zudumi ražošanas un pārvades
trašu nomaiņa
procesā

Varakļānu novada pašvaldība

siltummezglu Rekonstruētas
siltumtrases
samazināti siltuma zudumi

un

siltummezgli,

2014

3 gadi

X

X

ID, NĪN

2014

pastāvīgi

X

X

ID

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.4.4. Uzdevums. Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti un veicināt veco daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti

2.4.4.1.

Pašvaldības ēku energoefektivitātes
Samazināti siltuma zudumi
paaugstināšana

2014

7 gadi

X

X

ID, NĪN

2.4.4.2.

Veicināt
daudzdzīvokļu
ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas Viena semināra norise gadā
projektus

2014

7 gadi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.4.5. Uzdevums. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas palielināšana pašvaldības objektos

2.4.5.1.

Veicināt
atjaunojamo
izmantošanas projektus

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

resursu Efektīvi izmantoti atjaunojamie resursi pašvaldības
objektos

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

7 gadi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NĪN
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2.5. RV Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
2.5.1. Uzdevums. Nodrošināt kapsētu pakalpojumu pieejamību

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

2.5.1.1.

Kapsētu teritorijas
labiekārtošana

uzturēšana

un

2.5.1.2.

Autostāvvietu tehniskā projektu izstrāde
Ierīkota autostāvvieta
un izbūve

Kapsētas pieejamības uzlabošana

2014

patstāvīgi

X

X

2014

2 gadi

X

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NĪN
ID, NĪN

2.5.2. Uzdevums. Veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus publiski pieejamus rekreācijas objektus

2.5.2.1.

Teritorijas rekonstrukcija pie piemiņas
Rekonstruēta un labiekārtota 1 vieta gadā
objektiem un pieminekļiem

2014

patstāvīgi

X

X

ID, NĪN

2.5.2.2.

Teritorijas labiekārtojuma projektu
Uzlabotas atpūtas iespējas iedzīvotājiem
izstrāde novada dabas teritorijām

2014

patstāvīgi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Cits
finansējums

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.5.2.3.

Estrādes rekonstrukcija

Uzlaboti apstākļi kultūras pasākumu norisei Varakļānu
parkā

2014

3 gadi

X

X

X

ID, NĪN

2.5.2.4.

Varakļānu pilsētas pilsētvides estētiskās vērtības
Jaunu vides objektu un mākslas darbu
paaugstināšana , dzīves vides kvalitātes uzlabošana –
izvietošana pilsētvidē
vismaz 1 objekts 2 gados,

2014

patstāvīgi

X

X

X

ID, NĪN

2.5.2.5.

Izpētīt parku un atjaunot ūdens sistēmu Varakļānu parka pie pils vēsturiskā izpēte un atbilstoši
vēsturiskajā izskatā
rezultātiem atjaunot parka dīķus vēsturiskajā izskatā

2015

patstāvīgi

X

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2.5.3. Uzdevums. Uzlabot sporta infrastruktūras objektus

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

2.5.3.1.

Sporta un rotaļu laukumu pilnveidošana Uzlabotas atpūtas iespējas

2.5.3.2.

Sporta laukumu izveide ciemos

Varakļānu novada pašvaldība

Sporta iespējas ciemos, atbalsta piesaiste projektiem
par teritorijas labiekārtošanu

2014

pastāvīgi

X

ELFLA

VNP, SP Projekta
vadītājs, NVO

2016

3 gadi

X

ELFLA

ID

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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2.5.4. Uzdevums. Organizēt pašvaldības īpašumā neesošo objektu sakārtošanu vai nojaukšanu, teritoriju rekultivāciju vai iegādi

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2.5.4.1.

Pašvaldības teritorijā esošo vidi Izstrādāts plāns vidi degradējošo objektu novākšanai
degradējošo objektu sakārtošana, vai sakārtošanai, teritoriju labiekārtošanai; palielinājies
nojaukšana vai teritorijas rekultivēšana sakārtoto objektu skaits1 objekts 3 gados

2014

pastāvīgi

X

X

ID, NĪN

2.5.4.2.

Saglabāts kultūrvēsturisks objekts vai pilsētvidei
Pilsētvidei svarīgu vai kultūrvēsturisku
svarīgs vizuāls elements, kas iekļaujams kā tūrisma
objektu iegāde īpašumā
apskates objekts pēc nepieciešamības

2014

pastāvīgi

X

X

ID, NĪN

Nr.

Darbība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2.6. RV Mājokļu attīstība un pievilcīga vide
2.6.1. Uzdevums. Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Informācijas
pieejamības
par
Publiski pieejama informācija par energoefektivitāti
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv un vietējā
paaugstināšanas
iespējamajiem
izdevumā „Varakļōnīts”
risinājumiem paplašināšana

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

X

Cits
finansējums

2.6.1.1.

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

X

ID, NP, DzKU
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2.6.2. Uzdevums. Nodrošināt dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem projektiem

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

2.6.2.1.

Daudzdzīvokļu
rekonstrukcija
ierīkošana

māju
pagalmu
un
autostāvvietu Realizēti projekti pēc iedzīvotāju pieprasījuma

2.6.2.2.

Daudzdzīvokļu
māju
pagalmu
labiekārtošanas un apzaļumošanas Realizēts vismaz 1 projekts gadā
projektu sagatavošana un realizācija

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

2014

pastāvīgi

X

X

ID

2014

pastāvīgi

X

X

ID

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2.6.3. Uzdevums. Veikt novada ainavu inventarizāciju un izstrādāt ainavu kopšanas, uzturēšanas, saglabāšanas un apzaļumošanas noteikumus

2.6.3.1.

Ainavu
kopšanas,
teritorijas
Aktualizēti pašvaldības saistošie noteikumi par ainavu
labiekārtošanas un apzaļumošanas
kopšanu un apzaļumošanu, teritorijas labiekārtošanu
noteikumu aktualizācija

2014

pastāvīgi

X

X

ID, SD

2.6.3.2.

Ainavekoloģiskā tematiskā plānojuma Dabas vērtību apzināšana, ainavas saglabāšana un
sagatavošana
kopšana.

2014

pastāvīgi

X

X

ID, SD

Nr.

Darbība

Varakļānu novada pašvaldība

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

Cits
finansējums

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais
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4 VTP 3 Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībā un vides sakopšanā
3.1. RV Iedzīvotāju līdzdalība publisko teritoriju un objektu izveidošanā, uzturēšanā un attīstībā
3.1.1. Uzdevums Organizēt ikgadēju projektu konkursu vietējo iniciatīvu atbalstam apkārtējās vides labiekārtošanā

3.1.1.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Izstrādāts projektu konkursu nolikums; realizēts 1
Projektu
konkurss
iedzīvotājiem
labiekārtošanas projekts gadā – publiski pieejamam
apkārtējās vides labiekārtošanā
objektam, daudzdzīvokļu mājai vai interešu grupai

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

7 gadi

X

X

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, Jurists, Būvvalde,
NVO

3.1.2. Uzdevums. Atbalstīt citu institūciju organizētās aktivitātes, kas paaugstina vides kvalitāti novadā.
Iesaistīt brīvprātīgos sabiedriski pieejamu objektu labiekārtošanas darbu veikšanā

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Atbalsts citu institūciju un iedzīvotāju
līdzdalībai pašvaldības un dažādu Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri piedalās talkās,
interešu grupu organizētajos apkārtējās akcijās u.tml.; labiekārtotu teritoriju īpatsvara
vides sakopšanas un labiekārtošanas pieaugums
pasākumos

Varakļānu novada pašvaldība

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

Cits
finansējums

3.1.2.1.

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

X

X

X

ID, NVO
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3.1.3. Uzdevums. Sniegt atbalstu namu apsaimniekotāju organizāciju veidošanai

3.1.3.1.

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

Nepieciešamās
informācijas
un
konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem
Nodrošināta pašvaldības palīdzība dokumentācijas
par dokumentācijas sagatavošanu
sagatavošanā organizācijas reģistrēšanai
jaunu
namu
apsaimniekošanu
organizāciju reģistrēšanai

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

2014

pastāvīgi

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

X

Atbildīgais

ID, NVO

3.2. RV Sabiedrības līdzdalība vides attīstībā
3.2.1. Uzdevums. Izstrādāt un ieviest vides komunikācijas plānu (sabiedrības izglītošana un informēšana par vides jautājumiem)

Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti

uzsākšanas īstenošanas
gads
ilgums

3.2.1.1.

Konkursa par sakoptāko īpašumu
Izstrādāts konkursa nolikums un noorganizēts viens
novadā
un
videi
draudzīgu
tematisks konkurss gadā
saimniekošanu organizēšana

2014

pastāvīgi

X

3.2.1.2.

Izglītojošu pasākumu par vides
jautājumiem organizēšana piesaistīt un Noorganizēts 1 izglītojošs pasākums gadā
atbalstīt NVO darbu šai jomā

2014

pastāvīgi

X

Varakļānu novada pašvaldība

Cits
finansējums

Darbība

Ārējais
finansējums
(ES SF u.c.)

Nr.

Finanšu instruments
Pašvaldības
budžets

Plānotais projekta /
aktivitātes laika posms

Atbildīgais

ID, NVO

X

ID, NVO
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