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PASŪTĪTĀJS: BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
IZPILDĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBA SIA “KONSORTS” UN SIA „REĢIONĀLIE PROJEKTI”

R ĪCĪBAS PLĀNS
Attīstības programmas Rīcības plāns ietver noteiktas 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.
Balvu novada attīstības programmā 2018. – 2024.gadam iekļautās plānotās darbības izstrādātas, ņemot
vērā tematisko darba grupu sanāksmes rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti un
iedzīvotāji, kā arī izvērtējot Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam izpildes jeb īstenošanas
rezultātus.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko
daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto pašvaldības budžetu.
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RĪCĪBAS
NR.P.K.

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

1

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

PLĀNOTO DARBĪBU REZULTĀTI

ATBILDĪGIE PAR DARBĪBU
ĪSTENOŠANU

ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ

VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS
RV1 Izglītība
U1 Nodrošināt daudzpusīgu, kvalitatīvu un pieejamu visu veidu izglītības piedāvājumu
Izstrādātas vadlīnijas novada
izglītības iestāžu tīkla turpmākai
attīstībai, ietverot iekļaujošas un
uz individuālu apmācību vērstas
vispārējās
izglītības
un
Izglītības, kultūras un
mūžizglītības attīstības iespējas.
Izglītības iestāžu tīkla optimizācija
sporta pārvalde
2018.-2024.
Optimāli
izveidots
izglītības
iestāžu tīkls novadā.
Tiek
stiprināts
ilgtermiņa
attīstības redzējums - Balvu
novads
kā
Ziemeļaustrumu
Latvijas izglītības centrs.
Izveidota atbalsta personāla
Atbalsta personāla pieejamības
grupa un nodrošināta tās
Izglītības, kultūras un
nodrošināšana
visās
novada
2018.-2024.
pieejamība visās novada izglītības
sporta pārvalde
izglītības iestādēs
iestādēs.
Izstrādāta un ieviesta motivējoša
Izglītības
iestāžu
speciālistu
Izglītības, kultūras un
atbalsta sistēma pedagogu
Pastāvīgi
tālākizglītības nodrošināšana
sporta pārvalde
tālākizglītībai.
Izglītības procesa (programmu) Izstrādātas un praktiski
Izglītības, kultūras un
atbilstības darba tirgus prasībām pielietotas izglītības programmas,
sporta pārvalde, izglītības
Pastāvīgi
nodrošināšana
kas atbilst darba tirgus prasībām
iestādes
Tiek nodrošināts interešu
Daudzveidīgas interešu izglītības
Izglītības, kultūras un
izglītības piedāvājums
iespējas izglītības iestādēs
sporta pārvalde, izglītības
Pastāvīgi
pirmsskolas un vispārizglītojošo
nodrošināšana
iestādes
skolu skolēniem.

DARBĪBU
ĪSTENOŠANAS
FINANŠU AVOTI1

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

Pašvaldības budžets

Pašvaldības, valsts
budžeta
Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu darbinieki, citu finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek veiktas par
pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem.

R.6.

Speciālās izglītības programmas
izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem izstrāde un ieviešana

Stacijas pamatskola vai Tilžas
internātpamatskola vai cita
novada izglītības iestāde tiek
attīstīta kā speciālo izglītības
programmu īstenotāja.
Tiek nodrošinātas izglītības
iespējas bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem.

R.7.

Starpnozaru sadarbības (izglītība,
kultūra, tūrisms, sports u.c.)
veidošana, vienotu rīcību un kopīgu
projektu un pasākumu izstrāde

Izstrādāti starpnozaru projekti,
līdzsvarotai novada attīstībai.

R.8.

R.9.

R.10.

R.11.

Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde,
izglītības iestāde

Balvu novada pašvaldība

Tiek atbalstīta un attīstīta novadā
Balvu novada pašvaldība,
Neformālās un mūžizglītības attīstība neformālā izglītība un
Izglītības, kultūras un
mūžizglītība.
sporta pārvalde
U2 Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Veikti izglītības iestāžu ēku
pārbūves, atjaunošanas un
Izglītības iestāžu ēku pārbūve un energoefektivitātes uzlabošanas
Izglītības, kultūras un
atjaunošana, iekštelpu remonti un darbi.
sporta pārvalde,
teritoriju labiekārtošana
izglītības iestādes
Labiekārtotas izglītības iestāžu
teritorijas un uzlabotas būves
(žogi utml.).
Izglītības iestādēs tiek
nodrošināta sporta
Izglītības, kultūras un
Sporta infrastruktūras izbūve pie infrastruktūra, kas uzlabos sporta
sporta pārvalde,
izglītības iestādēm
nodarbību kvalitāti, veicinās
izglītības iestādes
skolēnu aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu.
Pastāvīgi uzlabota un pilnveidota
materiāltehniskā bāze visās
Izglītības, kultūras un
Izglītības iestāžu materiāltehniskās
izglītības iestādēs pēc
sporta pārvalde,
bāzes pilnveidošana un uzlabošana
nepieciešamības.
izglītības iestādes

2018.-20124.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets
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R.12.

R.13.
R.14.

R.15.

R.16.

R.17.

R.18.

RV2 Jaunatnes politika
U3 Īstenot novadā jaunatnes politiku
Novadā
tiek
plānotas
un
atbalstītas jauniešu iniciatīvas.
Jaunatnes politikas plānošana un
Organizēti brīvā laika pavadīšanas
Balvu novada pašvaldība
Pastāvīgi
iniciatīvu atbalstīšana
pasākumi.
Atbalstīti izzinoši pasākumi.
Balvu Bērnu un jauniešu centra
Pastāvīgi uzlabota un pilnveidota
Izglītības, kultūras un
materiāltehniskās bāzes
materiāltehniskā bāze centrā pēc
sporta pārvalde,
Pastāvīgi
pilnveidošana un uzlabošana
nepieciešamības.
izglītības iestādes
Nodrošinātas darba iespējas
Balvu novada pašvaldība,
Jauniešu nodarbinātības atbalstīšana
Pastāvīgi
jauniešiem vasarā.
uzņēmēji
RV3 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
U4 Nodrošināt daudzpusīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu
Tiek izglītoti novada kultūras
iestāžu speciālisti.
Izglītības, kultūras un
Mūsdienīga kultūras menedžmenta
Nodrošināti inovatīvi un
sporta pārvalde,
2018.-2024.
attīstība
kvalitatīvāki kultūras pasākumi.
kultūras iestādes
Piesaistīti ārpakalpojuma
sniedzēji – producenti.
Nodrošināta kultūras radītā
Izglītības, kultūras un
Kultūras
produkta,
pasākumu
produkta (pasākuma) sasaiste ar
sporta pārvalde,
sasaiste / papildināšana ar tūrisma
2018.-2024.
tūrisma jomu, veicinot novadu kā PA “Ziemeļlatgales biznesa
jomu
tūrisma galamērķi.
un tūrisma centrs”
Palielināta Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes un kultūras
Izglītības, kultūras un sporta
Izglītības, kultūras un
iestāžu kapacitāte, piesaistot
2018.-2024.
pārvaldes kapacitātes palielināšana
sporta pārvalde
kvalificētus un jaunus
speciālistus.
Privāto iniciatīvu veicināšana un
atbalstīšana kultūras un mākslu Veicinātas un atbalstītas privātās
Izglītības, kultūras un
Pastāvīgi
jomā
iniciatīvas kultūras jomā.
sporta pārvalde

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, cits
finanšu avots

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, cits
finanšu avots

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi
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R.19.

R.20.

R.21.

R.22.

R.23.

R.24.

U5 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Izglītības, kultūras un
Kultūras iestāžu infrastruktūras
Uzlabota kultūras iestāžu
sporta pārvalde,
sakārtošana un uzlabošana
infrastruktūra.
kultūras iestādes
Plānveidīgi un pēc
nepieciešamības tiek uzlabota un
Izglītības, kultūras un
Kultūras iestāžu materiāltehniskās
pilnveidota kultūras iestāžu
sporta pārvalde,
bāzes pilnveidošana un uzlabošana
materiāltehniskā bāze.
kultūras iestādes
U6 Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
Izglītības, kultūras un
Turpinās novada nemateriālais
Nemateriālā kultūras mantojuma
sporta pārvalde,
kultūras mantojuma apzināšana
saglabāšana
NVO,
un saglabāšana.
kultūras iestādes
Nodrošināta amatiermākslas
Amatiermākslas attīstības
Izglītības, kultūras un
kolektīvu dalība Dziesmu un deju
atbalstīšana
sporta pārvalde
svētku procesā.
U7 Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu un aizsardzību
Izglītības, kultūras un
Uzlabota kultūras pieminekļu
sporta pārvalde,
Kultūras pieminekļu
apsaimniekošana, veicināta
Valsts kultūras pieminekļu
apsaimniekošana un aizsardzība
kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsardzības inspekcija,
saglabāšana.
privātīpašnieki
RV4 Pašvaldības pārvaldība
U8 Attīstīt efektīvu pašvaldības pārvaldi un pakalpojumus
Veikta darbinieku novērtēšanas
sistēmas izstrāde.
Pašvaldības administrācijas un
iestāžu personāla un funkciju audita
veikšana

Veikta funkciju un amatu
aprakstu pārskatīšana.

Balvu novada pašvaldība

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets

Ieviesta kvalitātes vadības
sistēma.
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R.25.

Pašvaldības kvalitātes pakalpojumu
sniegšanā paaugstināšana

R.26.

Politikas plānošanas un institūciju
vadības dokumentu izstrāde

R.27.

Pašvaldības teritorijas mārketinga
uzlabošana

R.28.

E-pakalpojumu pilnveidošana

R.29.

Informācijas aprites pilnveidošana
pašvaldības pārvaldes iekšienē

R.30.

Informācijas apmaiņas pilnveidošana
starp pagastu pārvaldēm un novada
domi

R.31.

Aktuālākās informācijas pieejamības
par pašvaldības un tās iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem un
pasākumiem uzlabošana

Regulāri personāla kvalifikācijas
paaugstināšanas un profesionālo
prasmju pilnveidošanas pasākumi
(kursi, semināri, pieredzes
apmaiņa u.c. pasākumi
kvalifikācijas paaugstināšanai).
Pilnveidota
lietvedības
programma
atbilstošām
IT
sistēmām.
Pašvaldības speciālisti informēti
par attiecīgās nozares attīstības
prioritātēm un virzības mērķiem.
Izstrādāta
Balvu
novada
teritorijas mārketinga stratēģija.

Balvu novada pašvaldība

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
projekti

Balvu novada pašvaldība

2018.-2024.

Pašvaldības budžets

Balvu novada pašvaldība

2018.-2024.

Pašvaldības budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

2018.-2019.
Pēc tam
pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Balvu novada pašvaldība,
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
U9 Pilnveidot iekšējo un ārējo komunikāciju un sadarbību
Tiek rīkotas regulāras sanāksmes.
Informācijas nodošana pēc
Balvu novada pašvaldība
pieredzes apmaiņu braucieniem,
kursiem u.c. izglītojošiem vai
informatīviem pasākumiem.
Pilnveidota starpnozaru un
iestāžu savstarpējā komunikācija
Balvu novada pašvaldība
un informētība.
Pilnveidota Balvu novada
mājaslapa www.balvi.lv un citi
pašvaldības komunikācijas rīki,
uzlabojot atgriezenisko saiti ar
Balvu novada pašvaldība
iedzīvotājiem.
Organizētas tikšanās ar vietējiem
iedzīvotājiem.
Uzlaboti un paplašināti
e-pakalpojumi.
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R.32.

Sadarbības
veicināšana
starp
vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldības
iestādēm, sadarbības teritorijām un
NVO veicināšana

R.33.

Ārējās sadarbības veicināšana

R.34.

Informācijas izplatības veicināšana
par vietējo uzņēmējdarbību,
sniegtajiem pakalpojumiem un
ražoto produkciju

R.35.

Sadarbības veicināšana starp
pašvaldību, uzņēmējiem un citām
institūcijām

R.36.

R.37.

Pašvaldība darbojas kā
informācijas kanāls un saikne
Balvu novada pašvaldība,
efektīvai sadarbībai starp visām
NVO
interešu grupām.
Tiek veicināta pārrobežu
sadarbība.
Dalība dažādos Eiropas Savienības Balvu novada pašvaldība,
finansētos projektos.
sadarbības partneri
Nodrošināta pieredzes apmaiņa
un pasākumu organizēšana.
RV5 Uzņēmējdarbība jeb ekonomiskā vide
U10 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu
Tiek popularizēti novada
uzņēmēji.

PA “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs”

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
fondu projekti u.c.
finanšu avoti

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
fondu projekti u.c.
finanšu avoti

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

Nodrošināta informācijas aprite
PA “Ziemeļlatgales biznesa
un veicināta sadarbība.
un tūrisma centrs”,
Pastāvīgi
Veicināta, stiprināta Uzņēmēju
komersanti,
konsultatīvās padomes darbība
valsts iestādes
(darbības sasniedzamie rezultāti).
Tiek veicināta esošo uzņēmēju
PA “Ziemeļlatgales biznesa
Uzņēmēju atbalstīšana, piešķirot
darbība, radīti jauni uzņēmumi,
un tūrisma centrs”,
Pastāvīgi
pašvaldības nodokļu atlaides
nodrošinātas darba vietas.
Balvu novada pašvaldība
U11 Veidot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un darbavietu radīšanu
Uzņēmējdarbības teritorijas
PA “Ziemeļlatgales biznesa
Esošo un jaunu industriālo teritoriju nodrošinātas ar nepieciešamo
un tūrisma centrs”,
2018.- 2024.
un ēku attīstība
infrastruktūru investoru
Balvu novada pašvaldība
piesaistei.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets, privātais
finansējums
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R.38.

Degradēto teritoriju revitalizācija

Veikta pakāpeniska degradēto
teritoriju revitalizācija, kas
nodrošinātu potenciālos
uzņēmējus ar komercdarbībai
piemērotām teritorijām,
nodrošina jaunas darba vietas,
piesaistītas investīcijas.

R.39.

Veicināt jaunu mazo un vidējo
uzņēmumu
veidošanos
un
darbavietu skaita pieaugumu

Veidojas jauni uzņēmumi, radītas
darba vietas, mazināts bezdarbs.

R.40.

R.41.

R.42.

R.43.

R.44.

R.45.

PA “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs”,
Balvu novada pašvaldība

2018.-2022.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets

PA “Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs”,
Balvu novada pašvaldība,
komersanti

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
privātās investīcijas,
fondu līdzekļi

2018.-2022.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
privātās investīcijas

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
privātās investīcijas

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Pašvaldības
koplietošanas Veikta pašvaldības koplietošanas
meliorācijas sistēmu infrastruktūras meliorāciju sistēmas atjaunošana
Balvu novada pašvaldība
sakārtošana
un pārbūve.
U12 Veicināt investīciju piesaisti uzņēmējdarbības attīstībai
Pašvaldības līdzdalība investīciju
PA “Ziemeļlatgales biznesa
Tiek veicināta uzņēmējdarbības
piesaistei uzņēmējdarbības vides
un tūrisma centrs”,
vides uzlabošana.
uzlabošanai
Balvu novada pašvaldība
Tiek veicināta pašvaldības
Uzņēmējiem aktuālas informācijas
PA “Ziemeļlatgales biznesa
komunikācija ar uzņēmējiem,
sniegšana par ES finansējuma
un tūrisma centrs”,
paaugstināta novada uzņēmēju
piesaistīšanu
Balvu novada pašvaldība
konkurētspēja valstiskā līmenī.
PA “Ziemeļlatgales biznesa
Veicināta sadarbība, kas
Veicināt publiskās un privātās
un tūrisma centrs”,
nodrošina ekonomiskās vides
partnerības attīstību
Balvu novada pašvaldība,
attīstību.
komersanti
PA “Ziemeļlatgales biznesa
Veicināta jaunu uzņēmumu
un tūrisma centrs”,
Grantu projektu ieviešana
attīstība novadā.
Balvu novada pašvaldība,
komersanti
Pašvaldībā ieviests zaļais
Zaļā publiskā iepirkuma ieviešana
publiskais iepirkums.
Balvu novada pašvaldība
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R.46.

R.47.

R.48.

R.49.

R.50.

VTP2 VESELĪGS NOVADS
RV6 Sports un aktīvā atpūta
U13 Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu
Nodrošināti kvalitatīvi sporta
Vietēja, reģionāla, nacionāla un
Izglītības, kultūras un
pasākumi dažādos sporta veidos,
starptautiska mēroga sporta
sporta pārvalde,
Pastāvīgi
dažādām vecuma grupām.
pasākumu organizēšanas
NVO
veicināšana dažādām mērķu grupām Veicināta tautas sporta attīstība.
U14 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamību un attīstību
Uzlabota
publiskā
sporta
infrastruktūra un aktīvās atpūtas
Izglītības, kultūras un
infrastruktūra, nodrošinot sporta
sporta pārvalde,
2018.-2024.
sporta bāzes
Sporta
un
aktīvās
atpūtas aktivitātes dažādām interešu
infrastruktūras pilnveidošana un grupām.
attīstība
Izglītības, kultūras un
Netradicionālo sporta veidu
sporta pārvalde,
attīstība
un
atbilstošas
2018.-2024.
NVO,
infrastruktūras izveidošana.
privātais sektors
Nodrošināts
mūsdienīgs
un
Sporta
nozares
attīstībai
pietiekošā daudzumā pieejams
Izglītības, kultūras un
nepieciešamā
inventāra
un
Pastāvīgi
sporta inventārs sporta aktivitāšu
sporta pārvalde
ekipējuma iegāde
pilnvērtīgai nodrošināšanai.
RV7 Veselības aprūpe
U15 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai
Veselības aprūpes iestāžu
Uzlabota pašvaldības veselības
infrastruktūras uzlabošanas
Balvu novada pašvaldība
2018.-2024.
aprūpes vietu infrastruktūra.
atbalstīšana
Piesaistīti jauni speciālisti SIA
“Balvu un Gulbenes slimnīcu
Jaunu speciālistu piesaiste veselības
SIA “Balvu un Gulbenes
apvienība”,
nodrošināt
aprūpes kvalitatīvai un daudzveidīgai
slimnīcu apvienība”,
2018.-2024.
daudzveidīgāku un kvalitatīvāku
nodrošināšanai
Balvu novada pašvaldība
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību novadā.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

Pašvaldības budžets,
valsts budžets
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R.51.

Veselības aprūpes pakalpojumu
pilnveidošana

R.52.

Veselīga dzīvesveida paradumu
aktivitāšu veicināšana

R.53.

Vasaras nometnes bērniem un
jauniešiem atbalstīšana

R.54.

Dažāda veida pašiniciatīvas fiziskās
aktivitātes veicināšana

Slimnīcā izveidota sociālo gultu
SIA “Balvu un Gulbenes
nodaļa un pilnveidoti veselības
slimnīcu apvienībai”
aprūpes pakalpojumi.
RV8 Veselīgs dzīvesveids
U16 Veicināt veselīgu dzīvesveidu
Izstrādāta un ieviesta novada
iedzīvotāju veselības veicināšanas
programma.
Tiek rīkoti veselības veicināšanas
pasākumi.
Balvu novada pašvaldība,
Uzlabota sadarbība ar novada
Izglītības, kultūras un
izglītības iestādēm, ģimenes ārstu
sporta pārvalde, ģimenes
praksēm un Sociālo dienestu,
ārsti, Sociālais dienests,
NVO par veselīga uztura un
NVO
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanu.
Tiek rīkoti vietējo ražotāju
tirdziņi, kuros var iegādāties
veselīgu pārtiku.
Nodrošinātas bērnu un jauniešu
aktivitātes vasaras sezonā.
Novadā izveidotā infrastruktūra
veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas
fiziskās aktivitātes (gājēju celiņi,
veloceļi, pastaigu takas, fizisko
aktivitāšu laukumi, labiekārtotas
peldvietas,
rotaļu
laukumi,
velomaršruti u.c.), izveidojušās
kopīgu interešu grupas.

Balvu novada pašvaldība

Balvu novada pašvaldība,
NVO

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
citi finanšu avoti

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
citi finanšu avoti

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
citi finanšu avoti
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R.55.

R.56.

R.57.

RV9 Sociālie pakalpojumi
U17 Pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību
Jaunu
sociālo
pakalpojumu Nodrošināti
iedzīvotāju
izveidošana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sociālie
Sociālais dienests
2018.-2024.
vajadzībām
pakalpojumi.
Nodrošināts kvalitatīvs un
Sociālā dienesta kapacitātes
pietiekošs speciālistu skaits
Sociālais dienests
2018.-2024.
paaugstināšana
sociālās aprūpes un pakalpojumu
sniegšanai.
U18 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājuma infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Nodrošinātas
atbilstošas
un
piemērotas
telpas
sociālo
pakalpojumu sniegšanai dažādām
mērķa grupām, t.sk. nodrošināta
Sociālā dienesta pakalpojumu
vides pieejamība.
sniegšanai atbilstošu un piemērotu
Sociālais dienests
2018.-2024.
telpu un aprīkojumu nodrošināšana
Balvu
pilsētas
peldbaseins
un infrastruktūras uzlabošana
pielāgots personām ar invaliditāti.
Izveidotas
atbilstošas
autostāvvietas invalīdiem pie
pašvaldības iestādēm.
RV10 Drošība
U19 Nodrošināt sabiedrisko kārtību
Pašvaldības policijai nodrošināta
attiecīgā materiāltehniskā bāze.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Palielināta Pašvaldības policijas
kapacitāte.
R.58.

Sabiedriskās kārtības un drošības
uzlabošana

Veikta pašvaldības saistošo
noteikumu izpildes kontrole.
Organizēti preventīvie pasākumi
sabiedriskās drošības uzlabošanai
un izglītošanai.

Balvu novada pašvaldība,
Pašvaldības policija

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets

12

R.59.

R.60.

R.61.

R.62.

VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU
RV11 Transporta infrastruktūra un mobilitāte
U20 Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību
Ceļu un ielu atjaunošana Lauku
attīstības programmas pasākuma
2018.-2024.
ceļu infrastruktūras uzlabošanai
Pašvaldības ceļu, ielu, autostāvvietu lauku teritorijās ietvaros.
kvalitātes un infrastruktūras
Balvu novada pašvaldība
Balvu pilsētas ielu kvalitātes
uzlabošana
uzlabošana tiek veikta saskaņā ar
“Balvu pilsētas ielu satiksmes
2018.-2025.
drošības programma 2010.2025.gadam”.
Regulāra sadarbība ar
atbildīgajām valsts institūcijām
Valsts autoceļu atjaunošanas
Balvu novada pašvaldība,
par valsts autoceļu atjaunošanu
2018.-2024.
veicināšana
Satiksmes ministrija
un satiksmes drošības
uzlabošanu.
Uzlabots apgaismojums pilsētā un
ciemos.
Izplānots veloceļu tīkls novadā.
Balvu novada pašvaldība
2018.-2024.
Ierīkoti veloceļi, uzlabota
Satiksmes drošības uzlabošana
velobraucēju drošība un veicināts
veselīgs dzīvesveids.
Gājēju ceļu izveide un esošo
kvalitātes uzlabošana.
RV12 Energoefektivitāte, inženiertehniskā infrastruktūra un komunālie pakalpojumi
U21 Paaugstināt energoefektivitāti
Energoefektivitātes paaugstināšana Veikti
energoefektivitātes
pašvaldībai piederošās ēkās
uzlabošanas
pasākumi
Balvu novada pašvaldība
2018.-2030.
pašvaldībai piederošās ēkās.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets,
projekti

Valsts budžets,
projekti

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
projekti

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi
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R.63.

Daudzdzīvokļu
energoefektivitātes
īstenošanas veicināšana

R.64.

Elektrotransporta
veidošana

R.65.

Maģistrālās siltumapgādes sistēmas
attīstība

R.66.

ēku
pasākumu

uzlādes

staciju

Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu pārbūve un paplašināšana
Balvu pilsētā

Nodrošināts
pašvaldības
līdzfinansējums iedzīvotāju ēku
apsekošanai,
energo
auditu
veikšanai
un
dokumentu
sagatavošanai.
Pašvaldības līdzfinansējums ēku
Balvu novada pašvaldība,
siltināšanas tehnisko projektu
privātais sektors
izstrādei.
Dzīvojamajām ēkām paaugstināta
energoefektivitāte,
uzlaboti
ekspluatācijas
apstākļi
un
samazināti ekspluatācijas un
apsaimniekošanas izdevumi.
Izveidotas
elektrotransporta
uzlādes vietas novadā.
Balvu novada pašvaldība,
komersanti
Veicināta
videi
draudzīga
pārvietošanās.
U22 Attīstīt siltumapgādes un enerģētikas infrastruktūru
Pārbūvēti esošie siltumapgādes
tīkli pilsētā un paplašināti
siltumapgādes tīkli, nodrošinot
pieslēgumu skaitu pieaugumu
centralizētai siltumapgādes
AS “Balvu Enerģija”
sistēmai.
Efektivizēta siltuma ražošana,
veicot centralizētās
siltumapgādes katlu nomaiņu.
Pārskatīti tarifu plāni.
U23 Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru
Uzlabota esošā ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma, samazinot
Balvu novada pašvaldība,
ūdens zudumus, notekūdeņu
PA “SAN-TEX”
infiltrāciju
un
nodrošinot
kvalitatīvu pakalpojumu.

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi,
privātais finansējums

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi

2018.-2024.

Valsts budžets, fondu
līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
valsts budžets, fondu
līdzekļi
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R.67.

R.68.

R.69.

R.70.

R.71.

R.72.

Paplašināta ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma, nodrošinot
pieslēgumu skaita pieaugumu
centralizētai ūdenssaimniecībai.
Pārskatīti tarifu plāni.
Apsaimniekotas lietus ūdens
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu
kanalizācijas sistēmas, izbūvētas Balvu novada pašvaldība,
izpēte un apsaimniekošana
jaunas lietus ūdens kanalizācijas
PA “SAN-TEX”
sistēmas.
Līdzfinansējumi
pieslēgumu Pieaug
pieslēgumu
skaits
izveidošanai pie centralizētajiem centralizētajai
ūdensapgādes
Balvu novada pašvaldība
ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmai un kanalizācijas sistēmai.
tīkliem
U24 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
Pārskatīta šķiroto atkritumu
Balvu novada pašvaldība,
punktu skaita vietas novada
Šķiroto atkritumu punktu tīkla
atkritumu
apdzīvotās vietās un palielināta
pilnveidošana
apsaimniekošanas
atkritumu šķirošanas vietu
uzņēmums
pieejamība iedzīvotājiem.
Balvu novada pašvaldība,
Sadzīves atkritumu novietņu vietu
Veikta atkritumu novietņu vietu
atkritumu
estētiskuma uzlabošana
norobežošana.
apsaimniekošanas
uzņēmums
U25 Uzlabot komunālo pakalpojumu sniedzēju materiāltehnisko bāzi
Iegādāta nepieciešamā tehnika
Komunālo pakalpojumu sniedzēju
kvalitatīvas darbības veikšanai Balvu novada pašvaldība,
materiāltehniskās bāzes uzlabošana novada
teritorijas
apsaimniekotāji
labiekārtošanai.
RV13 Publiskā ārtelpa
U26 Nodrošināt publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtošanu un izveidi
Novada
labiekārtojuma
plāna Izstrādāts Balvu novada
Balvu novada pašvaldība
izstrāde
labiekārtojuma plāns.

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets
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R.73.

R.74.

R.75.

R.76.

R.77.

Labiekārtoti novada parki, skvēri,
atpūtas vietas pie
Publiskās ārtelpas teritoriju attīstība, ūdensobjektiem un citas
Balvu novada pašvaldība
publiskās ārtelpas teritorijas.
labiekārtošana un atjaunošana
Veikta koku inventarizācija
publiskās ārtelpas teritorijās.
Izveidotas aktīvās atpūtas un
Dažādu interešu grupu atpūtas vietu
Balvu novada pašvaldība,
atrakciju vietas dažādām mērķu
ierīkošana jeb izveide
NVO, biedrības
grupām.
Informācijas zīmju (afišu stabi,
Uzstādītas
vienota
dizaina
informācijas stendi, norādes,
informācijas un norādes zīmes.
Balvu novada pašvaldība
objektu zīmes u.c.) pilnveidošana
Atjaunoti afišu stabi.
RV14 Dabas resursi
U27 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību
Izstrādāti Balvu novada publisko
ūdensobjektu apsaimniekošanas
Publisko ūdensobjektu
apsaimniekošanas un ekspluatācijas un ekspluatācijas noteikumi.
Balvu novada pašvaldība
noteikumu izstrādāšana
Veikta publisko ūdensobjektu
izpēte.
U28 Saglabāt bioloģisko daudzveidību novadā
Līdzdalība Dabas aizsardzību
plānu izstrādē.
Bioloģiskās daudzveidības
Dabas aizsardzības
Īpaši
aizsargājamo
dabas
saglabāšana īpaši aizsargājamās
pārvalde,
teritoriju
aizsardzība
un
dabas teritorijās
Balvu novada pašvaldība
apsaimniekošana saskaņā ar
normatīviem aktiem un dabas
aizsardzības plāniem.

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.-2024.

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, valsts
budžets
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