
1.pielikums 

Rīcības plāns 

 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

termiņš vai 

periods 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Iznākuma (output) 

rezultatīvie 

rādītāji 

U1.1.1. Izstrādāt 

izglītības iestāžu, kā arī 

to pieguļošās 

infrastruktūras (sporta 

laukumu, rotaļu 

laukumu) attīstības un 

rekonstrukcijas plānu 

atbilstoši katras 

izglītības iestādes 

vajadzībām 

Izstrādāt attīstības un 

rekonstrukcijas plānu katrai 

izglītības iestādei 

Novada dome, 

izglītības 

iestāžu vadītāji 

2012.-2014.  

Pašvaldības 

budžets, valsts 

finansējums 

Izstrādāti attīstības 

un rekonstrukcijas 

plāni 

U1.1.2. Nodrošināt 

izglītības iestāžu, kā arī 

to pieguļošās 

infrastruktūras attīstības 

un rekonstrukcijas plāna 

realizāciju 

Realizēt attīstības un 

rekonstrukcijas plānus 

Novada dome, 

izglītības 

iestāžu vadītāji 

2014.-2018. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

finansējums 

Rekonstruētas 

izglītības iestādes, 

atjaunota vai 

izveidota pieguļošā 

infrastruktūra – 

sporta laukumi, 

spēļu laukumi, zaļā 

zona 

U1.2.1. Pilnveidot 

izglītības iestāžu 

interešu izglītības 

programmas un celt  

pedagogu 

profesionalitāti 

Pilnveidot izglītības iestāžu 

programmas 
Izglītības 

iestāžu vadītāji 
Pastāvīgi  

Pašvaldības 

budžets, valsts 

finansējums 

Pilnveidota 

izglītības  

programmas, 

atbilstoši 

pieprasījumam 

Pedagogu apmācības 

Pedagogu 

kvalifikācijas 

celšana 

U1.2.2. Pilnveidot Iegādāties nepieciešamo Novada dome, Pastāvīgi  Pašvaldības Patstāvīgi 



aprīkojumu interešu 

izglītības programmu 

nodrošināšanai 

aprīkojumu izglītības 

iestāžu vadītāji 

budžets, valsts 

finansējums 

modernizēti 

aprīkojumi interešu 

izglītības 

programmu 

nodrošināšanai 

U1.2.3. Izvērtēt iespējas 

izmantot interešu 

izglītības bāzi  

mūžizglītības  un 

interešu aktivitāšu 

nodrošināšanai 

iedzīvotājiem 

Izvērtēt pedagogu iespējas sniegt 

interešu izglītību, tālākizglītību 

pakalpojumus novada 

iedzīvotājiem 

Novada dome, 

izglītības 

iestāžu vadītāji 

Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

finansējums 

Mūžizglītības un 

interešu izglītības 

pakalpojumu 

sniegšana 

U2.1.1. Nodrošināt 

sporta infrastruktūru 

attīstību 

Stadiona rekonstrukcija 

Novada dome 

2011. – 2012. 
Pašvaldības 

budžets, ERAF 

Rekonstruēts 

stadions 

Aprīkojuma iegāde Zilupes 

vidusskolas sporta zālei 
2012. -2014. 

Pašvaldības 

budžets, 

LEADER 

Iegādāts aprīkojums 

U2.1.2. Veicināt bērnu 

fiziskās aktivitātes 
Bērnu rotaļu laukumu izveide Novada dome 2013. – 2015. 

Pašvaldības 

budžets, 

LEADER 

Izveidoti bērnu 

rotaļu laukumi 

U2.1.3. Modernizēt 

veselības aprūpes 

infrastruktūru 

Medicīnas pakalpojumu klāsta 

palielināšana 

Novada dome, 

ārsti 

2012. – 2018. 

Pašvaldības 

budžets, ERAF 

Pilnveidot 

medicīnas 

pakalpojumu klāsts 

Veselības aprūpes infrastruktūras 

modernizēšana 
2012. – 2018. 

Iegādāts aprīkojums 

ergoterapeita un 

fizioterapeita 

kabinetam, aprīkots 

fizioprocedūru 

kabinets 

Piesaistīt speciālistus Pastāvīgi 

Piesaistīts fizikālās 

medicīnas ārsts, 

ergoterapeits, 

fizioterapeits. 

U2.2.1. Nodrošināt Piedalīšanās organizētajās Sociālais Pastāvīgi  Pašvaldības Izglītoti, 



regulāru sociālās 

aprūpes un institūciju 

darbinieku profesionālo 

apmācību organizēšanu 

apmācībās dienests budžets profesionāli sociālie 

darbinieki 

U2.2.2. Pilnveidot 

sociālās sfēras 

pasākumus 

Pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska 

mazināšanai 
Novada dome, 

sociālais 

dienests 

2012. – 2015. 

Pašvaldības 

budžets, VIAA, 

ERAF 

Īstenoti pasākumi 

jauniešu sociālās 

atstumtības riska 

mazināšanai 

Sociālo pakalpojumu 

pilnveidošana 
2012. – 2018. 

Pašvaldības 

budžets, LM 

Pilnveidoti sociālie 

pakalpojumi 

U3.1.1.Sniegt palīdzību 

biznesa ideju 

realizēšanai, piedaloties 

dažādos pasākumos 

Sniegt palīdzību biznesa ideju 

realizēšanai, nodrošinot juridisko 

konsultāciju, grāmatvežu 

konsultācijas 

Novada domes 

speciālisti 
Pastāvīgi  

Pašvaldības 

budžets 

Konsultāciju 

sniegšana 

U3.1.2.Organizēt 

seminārus, pieaicinot 

uzņēmējus un dažādus 

speciālistus 

Semināru organizēšana Novada dome Pastāvīgi  
Pašvaldības 

budžets 

Organizēti semināri 

U3.2.1. Piesaistīt 

investīcijas tūrisma 

objektu izveidei 

Novada popularizēšana, 

piesaistot investīcijas 

Tūrisma 

speciālists 
Pastāvīgi  

Pašvaldības 

budžets 

Piesaistītas 

investīcijas 

U3.2.2. Izveidot jaunus 

tūrisma produktus 

Tūrisma takas izveide 
Novada dome, 

tūrisma 

speciālists 

2013.-2016. 

Pašvaldības 

budžets, 

īpašnieku 

līdzekļi 

Izveidota jauna 

tūrisma taka 

Viesu māju būvniecība 

Uzceltas un 

aprīkotas viesu 

mājas 

U4.1.1. Pilnveidot un 

regulāri aktualizēt 

pašvaldības mājas lapu 

Mājas lapas atjaunošana, 

modernizēšana 
Datorspeciālists  Pastāvīgi  

Pašvaldības 

budžets 

Regulāri aktualizēta 

pašvaldības mājas 

lapa 

U4.1.2. Nodrošināt 

regulāru lietvedības, 

arhīvu sistēmas un 

dokumentu aprites 

procesu starp 

Dokumentu aprites 

nodrošināšana elektroniskā veidā 

Novada domes 

darbinieki 
Pastāvīgi  

Pašvaldības 

budžets 

Regulāra 

dokumentu un 

informācijas 

plūsma, iespēju 

robežās izmantojot 



pašvaldības 

struktūrvienībām un 

pagastu pārvaldēm 

elektronisko veidu 

U 4.2.1. Apmācības 

projektu izstrādē, 

plānošanā un realizācijā 

pašvaldības 

darbiniekiem 

Piedalīšanās kursos un semināros 
Novada domes 

darbinieki 
Pastāvīgi  

Pašvaldības 

budžets 

Izglītoti un 

kvalificēti 

darbinieki 

U 4.2.2. Piesaistīt 

kvalificētus darbiniekus 

pašvaldības iestādēs 

Speciālistu piesaiste Novada dome 2011. - 2013. 
Pašvaldības 

budžets, ESF 

Piesaistīti speciālisti 

– projektu vadītājs, 

sociālais darbinieks 

U5.1.1. Uzlabot un 

atjaunot ielu un ceļu 

tehnisko stāvokli 

Ceļu un ielu rekonstrukcijas 

Zilupes novadā 

Novada dome 

2012. – 2018. 
Pašvaldības 

budžets, 

ELFLA 

Rekonstruētas ielas 

un ceļi 

Ielu apgaismojuma ierīkošana 2012. – 2018. 

Ierīkots ielu 

apgaismojums 

Zilupes pilsētā 

U5.1.2. Uzlabot 

satiksmes drošību 

Izveidot ātruma ierobežotājus pie 

izglītības iestādēm 
Novada dome 2012. – 2014. 

Pašvaldības 

budžets, 

autoceļu fonds 

Uzlabota satiksmes 

drošība pie 

izglītības iestādēm 

U5.2.1. Sakārtot un 

attīstīt 

ūdenssaimniecības 

sistēmas  

Realizēt ūdenssaimniecības 

projektus 

Novada dome, 

SIA „Zilupes 

LTD” 

2012.-2017. 

Pašvaldības 

budžets, 

VARAM, KF 

Sakārtota 

ūdenssaimniecība 

Zilupes pilsētā un 

Zaļesjes ciemā 

U5.2.2.Nodrošināt 

kanalizācijas sistēmu 

darbību 

Notekūdeņu saimniecības 

sakārtošana Zilupes pilsētā 

Novada dome, 

SIA „Zilupes 

LTD” 

2012.-2013. 

Pašvaldības 

budžets, 

VARAM, KF 

Sakārtota 

notekūdeņu 

saimniecība Zilupe 

spilsētā 

U5.3.1. Atjaunot un 

sakārtot komunālās 

saimniecības materiāli 

tehnisko bāzi 

Atjaunot un pilnveidot komunālā 

dienesta materiāli tehnisko bāzi 

Novada dome, 

komunālais 

dienests 

2012. – 2018. 

Pašvaldības 

budžets, 

ELFLA, ERAF 

Sakārtota un 

modernizēta 

komunālā dienesta 

materiāli tehniskā 

bāze 

U6.1.1. Laicīgi sniegt 

informāciju un izziņas 
Izziņu un konsultāciju sniegšana Novada dome Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets 

Informācijas 

apmaiņas 



par novadā esošajām 

atradnēm 

nodrošināšana 

U6.1.2. Sadarboties ar 

valsts iestādēm dabas 

resursu izpētē 

Aktīvi piedalīties valsts iestāžu 

rīkotajās izpētēs 
Novada dome Pastāvīgi Valsts budžets 

Dabas resursu 

izpētīšana 

U6.2.1.Sadarbībā ar 

lauku speciālistu 

organizēt dažādus 

kursus un seminārus 

Kursu un apmācību organizēšana Novada dome Pastāvīgi 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

budžets 

Organizēti kursi un 

semināri 

lauksaimniekiem 

U6.2.2. Palīdzēt projektu 

pieteikumu gatavošanā 

Sniegt konsultācijas 

iedzīvotājiem projektu 

sagatavošanā 

Lauku 

speciālists, 

projektu 

vadītājs 

Pastāvīgi  
Pašvaldības 

budžets 

Konsultāciju 

sniegšana 

U7.1.1.Sakārtot 

kultūrvēsturiskos 

objektus 

Kultūrvēsturisko objektu 

apsekošana, dokumentēšana un 

izpēte 

Novada dome 2012. – 2018. 
Pašvaldības 

budžets 

Dokumentēti 

kultūrvēsturiskie 

objekti, izdots 

buklets 

Novada baznīcu restaurācija 

Draudzes 

sadarbībā ar 

Novada domi 

2012. – 2018. 

Pašvaldības 

budžets, 

Kultūras 

ministrija 

Restaurētas 

baznīcas 

U7.1.2.Labiekārtot 

kapsētas 

Kapsētu labiekārtošana 
Novada dome 2012. – 2018. 

Pašvaldības 

budžets 

Labiekārtotas 

kapsētas 

Kapliču izveidošana pie kapiem Izveidotas kapličas 

U7.2.1.Ezeru tīrīšana un 

zivju resursu 

atjaunošana 

Aizaugušo ezeru tīrīšana 

Novada dome 2012.-2018. 

Pašvaldības 

budžets, 

īpašnieku 

līdzfinansējums 

Iztīrīti ezeri 

Zivju resursu atjaunošana 
Atjaunoti zivju 

resursi ezeros 

U7.2.2. Nodrošināt 

novadu parku, aktīvās 

atpūtas zonu ierīkošanu 

un sakārtošanu 

Pludmaļu labiekārtošana Novada dome 2012. – 2018. 
Pašvaldības 

budžets 

Labiekārtotas 

pludmales 

Tūrisma takas izveide Novada dome 2012. – 2016. 
Pašvaldības 

budžets, LTA 

Izveidota tūrisma 

taka 

 


