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Izstrādājusi Zilupes novada pašvaldība

Rīcības plāns
Attīstības programmas Rīcības plāns ietver noteiktās plānotās darbības, kuras realizējot tiek
izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada teritorijas attīstības
ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumi. Rīcības plānā tiek norādītas plānotās darbības uzdevumu
izpildei, plānoto darbību rezultāti, atbildīgie par darbību īstenošanu, īstenošanas termiņš, darbību
īstenošanas finanšu avoti.
Zilupes novada attīstības programmā 2019. – 2025. gadam iekļautās plānotās darbības
izstrādātas, ņemot vērā tematisko darba grupu sanāksmju rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības
nozaru speciālisti un iedzīvotāji, kā arī izvērtējot Zilupes novada attīstības programmas 2012.2018.gadam izpildes jeb īstenošanas rezultātus.
Rīcības plāns pašvaldībai ir jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības
programmas Stratēģisko daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto
pašvaldības budžetu.

Rīcības plāns 2019.-2025.gadam

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Veikti izglītības iestāžu ēku
U1.1.1. Izglītības iestāžu pārbūves, atjaunošanas un
attīstība
energoefektivitātes uzlabošanas
darbi
U1.1.2. Pedagogu
kvalifikācijas celšana

Realizēt attīstības un
rekonstrukcijas plānus

U1.2.1. Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru

Kultūras namu, bibliotēku
infrastruktūru uzlabošanas
projektu realizēšana

U1.2.2. Pilnveidot
kultūras pakalpojumus

Kultūras pasākumu dažādošana

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi un
avoti

Novada dome,
izglītības
iestāžu vadītāji

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets, valsts
finansējums

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets, valsts
finansējums

2019.-2025

Pašvaldības
budžets, ERAF

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Ieviesti jauni
pasākumi

Pašvaldības
budžets,
LEADER
Pašvaldības
budžets,
LEADER
Pašvaldības
budžets, ESF
Pašvaldības
budžets,
mediķu
līdzfinansējums
Pašvaldības
budžets,
Labklājības

Modernizēti
laukumi

Novada dome,
izglītības
iestāžu vadītāji
Novada dome,
kultūras
darbinieki
Novada dome,
kultūras
darbinieki

U1.3.1. Sporta laukumu
attīstība

Laukumu renovācija, uzlabošana

Novada dome

2019.-2025.

U1.3.2. Sporta inventāra
iegāde

Sporta aprīkojuma iegāde

Novada dome

2019.-2025.

U2.1.1. Veselības
pakalpojumu attīstība

Nodrošināti veselības aprūpes
pakalpojumi

Novada dome

2019. – 2025.

U2.1.2. Veselības
infrastruktūras
uzlabošana

Veselības aprūpes infrastruktūras
modernizēšana

Novada dome,
mediķi

2019.-2025.

U2.2.1. Sociālo
pakalpojumu
pilnveidošana

Sociālo darbinieku izglītošana

Novada dome,
sociālais
dienests

2019.-2025.

Iznākuma (output)
rezultatīvie
rādītāji
Modernizētas
izglītības iestādes
Kvalificēti izglītības
darbinieki
Modernizētas
kultūras iestādes

Iegādāts aprīkojums
Dalība veselības
projektos
Iegādāts aprīkojums
ārstu praksēm
Sociālo darbinieku
kvalifikācijas
celšana

ministrija
Sociālo pakalpojumu
pilnveidošana
U 2.2.2. Sociālās
infrastruktūras attīstība
U3.1.1.Semināru,
konsultāciju
organizēšana
U3.1.2. Atbalsta
sniegšana novada
uzņēmējiem (nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumu
piešķiršana, dalība
izstādēs, forumos u.c.)
U3.1.3. Pašvaldības
dalība projektos,
uzņēmējdarbības
infrastruktūras
uzlabošanai
U3.2.1. Iedzīvotāju
nodarbinātības
veicināšana,
sadarbojoties ar NVA
U4.1.1. Pilnveidot un
regulāri aktualizēt
pašvaldības mājas lapu
U4.1.2.E -pakalpojumu
attīstība

Sociālās infrastruktūras
modernizācija, nepieciešamā
inventāra iegāde
Sniegt palīdzību biznesa ideju
realizēšanai, nodrošinot juridisko
konsultāciju, grāmatvežu
konsultācijas
NĪN atvieglojumu piešķiršanas
kārtības izstrāde
Aktuālas informācijas sniegšana
uzņēmējiem par pieejamiem
semināriem, kursiem, izstādēm
utt.
Piedalīties projektos par
uzņēmējdarbības infrastruktūras
izveidi un attīstību

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets, LM

Novada dome,
sociālais
dienests

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets, ESF

Novada domes
speciālisti

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, LIAA

Novada dome,
sadarbības
partneri

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets, LAD,
ERAF

Iedzīvotāju iesaiste
tālākizglītības programmās

Novada dome,
NVA speciālisti

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets, NVA
projekti

Mājas lapas atjaunošana,
modernizēšana

Datorspeciālists

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Izveidot e-pakalpojumus

Novada domes
darbinieki

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pilnveidoti
(nepieciešamības
gadījumā – ieviesti
jauni) sociālie
pakalpojumi
Modernizēta un
pilnveidota sociālā
infrastruktūra
Konsultāciju
sniegšana
Izstrādāti noteikumi
par NĪN atlaidēm
Informēti uzņēmēji
par dažādām
iespējām
Uzņēmējdarbības
projektu realizēšana

Izglītoti iedzīvotāji,
ar lielākām
iespējām iekļauties
darba tirgū
Regulāri aktualizēta
pašvaldības mājas
lapa
Izveidoti epakalpojumi, tie

U4.1.3. Personas datu
aizsardzības sistēmas
izveide

Izveidot novadā sistēmu datu
aizsardzības regulu ievērošanai

U 4.2.1. Atbalstīt
projektu realizēšanā
biedrības un reliģiskās
iestādes

Projektu, ko realizē NVO un
reliģiskās iestādes,
līdzfinansēšana

U 4.2.2. Ieviest jaunu
grantu projektu – jaunu
biznesa ideju attīstība

Izveidot jaunu aktivitāti –
biznesa ideju konkurss

U 4.2.3. Jauniešu centra
darbības attīstība

Jaunu pasākumu un brīvā laika
pavadīšanas iespēju attīstība

U5.1.1. Uzlabot un
atjaunot ielu un ceļu
tehnisko stāvokli

Novada domes
darbinieki,
pieaicinātie
speciālisti

attīstīti
Sistēmas izveide
Pastāvīgi

Novada dome,
draudzes, NVO

2019.-2025.

Novada dome

2019.-2025.

Novada dome

Ceļu un ielu rekonstrukcijas
Zilupes novadā

2019.-2025.
2019. – 2025.

Novada dome
Ielu apgaismojuma ierīkošana

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
Atbalstīti sociālie
budžets,
projekti, baznīcu un
LEADER,
kapliču atjaunošana
Kultūras
ministrija,
sociālie projekti
Atbalstītas biznesa
Pašvaldības
idejas
budžets
Pašvaldības
budžets,
LEADER
Pašvaldības
budžets,
ELFLA, LAD

Izveidot ātruma ierobežotājus pie
izglītības iestādēm

Novada dome

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets,
autoceļu fonds

Realizēt ūdenssaimniecības
projektus

Novada dome,
SIA „Zilupes
LTD”

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets,
VARAM, KF

U5.2.2.Sakārtot un
attīstīt kanalizācijas
sistēmas

Notekūdeņu saimniecības
sakārtošana Zilupes pilsētā

Novada dome,
SIA „Zilupes
LTD”

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets,
VARAM, KF

U5.2.3. Atjaunot

Atjaunot komunālā dienesta

Novada dome,

2019. – 2025.

Pašvaldības

U5.1.2. Uzlabot
satiksmes drošību un
organizāciju
U5.2.1. Sakārtot un
attīstīt
ūdenssaimniecības
sistēmas

Pilnveidoti
pakalpojumi
jauniešu centrā
Rekonstruētas ielas
un ceļi
Ierīkots ielu
apgaismojums
Zilupes pilsētā
Uzlabota satiksmes
drošība pie
izglītības iestādēm
Sakārtota
ūdenssaimniecība
ciematos
Sakārtota
notekūdeņu
saimniecība
cisematos
Modernizēta

komunālās saimniecības
materiāli tehnisko bāzi

materiāli tehnisko bāzi

komunālais
dienests

budžets

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
ALTUM

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
LEADER
projekti

U5.2.4.
Energoefektivitātes un
siltināšanas pasākumu
realizēšana publiskajās
ēkās un daudzdzīvokļu
ēkās

Ēku siltināšana

Novada dome,
komunālais
dienests, namu
apsaimniekotāji

U.5.2.5. Teritorijas
labiekārtošana

Parku, skvēru, pludmaļu
labiekārtošana

Novada dome,
komunālais
dienests

U.5.2.6. Atkritumu
šķirošanas laukumu
izveide

Šķirošanas laukumu izveide,
labiekārtošana

Norāžu izvietošana pie dabas
objektiem
U6.1.1. Dabas objektu
sakārtošana
Dabas taku izveide

U6.1.2. Ūdenstilpņu
apsaimniekošanas
veicināšana

Novada dome,
atkritumu
apsaimniekotājs
Novada dome,
Dabas
aizsardzības
pārvalde
Novada dome,
Dabas
aizsardzības
pārvalde, AS
Latvijas valsts
meži

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets

2019.-2025.

Pašvaldības
budžets,
VARAM fondi

komunālā dienesta
materiāli tehniskā
bāze
Nosiltinātas
publiskās un
dzīvojamās ēkas

Labiekārtota
publiskā ārtelpa
Izveidoti brīvi
pieejami atkritumu
šķirošanas laukumi,
samazināts
nešķiroto atkritumu
daudzums
Informācijas
apmaiņas
nodrošināšana
Izveidotas dabas
takas

2019.-2025.

Ezeru apsaimniekošanas plānu
izstrāde

Novada dome

2019.-2025.

Zivju resursu atjaunošana

Novada dome

2019.-2025.

Privātie
finansējumi

LAD
Zivsaimniecības
projekti
LAD
Zivsaimniecības

Apsaimniekošanas
plānu izstrāde
Papildināti zivju
resursi

U6.2.1.Jaunu tūrisma
produktu izveide

Tūrisma maršrutu izveide

U6.2.2. Tūrisma objektu
labiekārtošana

Esošo un jauno tūrisma objektu
labiekārtošana

U6.3.1.Kultūrvēsturisko
objektu norāžu izveide

U6.3.2. Kapsētu norāžu
sakārtošana, vietu
labiekārtošana,
informatīvo zīmju
uzstādīšana

Novada dome,
tūrisma
speciālists
Novada dome,
tūrisma
speciālists

Kultūrvēsturisko objektu norāžu
izveide; to iekļaušana dažādos
bukletos

Novada dome

Novada baznīcu restaurācija

Draudzes
sadarbībā ar
Novada domi

Kapsētu norāžu izvietošana;
kapsētas infrastruktūras
uzlabošana
Kapliču izveidošana pie kapiem

Novada dome

Pastāvīgi
Pastāvīgi

projekti
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets,
privātais sektors

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets,
Kultūras
ministrija

2019. – 2025.

Pašvaldības
budžets

Izveidoti jauni
maršruti
Labiekārtoti objekti,
apskates vietas,
pludmales
Izvietotas norādes;
tūrisma bukletu
izstrāde
Restaurētas
baznīcas
Uzstādītas norādes,
izvietoti
informatīvie stendi;
uzstādīti žogi, vārti
Izveidotas kapličas

