Rīcības plāns

Pielikums Nr.1 2015.gada 26.novembra Saldus novada domes sēdes protokolam Nr. …. ., ….§

Rīcības plāns
Projekta
Nr.

Pasākumi, aktivitātes

Atbilstība
rīcības
virzienam

Finansējuma avots
Aktualitātes Indikatīvā summa,
rangs
EURO

Plānotais laika posms
Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pašvaldības
budžets

ES fondi

Privātais
sektors

citi

Projekta
uzsākšanas
datums

Atbildīgie
izpildītāji
Aktivitātes mērķis

Projekta
realizācijas
ilgums

1.Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana
1.1. Visa līmeņa izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana
1.1.1. Paaugstināt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana
Tālākizglītība skolu pedagogiem darbam ar
R-1.1.1.-1 īpašām bērnu un jauniešu vajadzībām un
spējām Saldus novadā

R-1.1.1.-2 Izglītība un IKT – kur dodas skolotāji?

1.1.1.

1.1.1.

1

1

pašvaldības
700 000,00
budžets

3 210,00

ES finanšu
instruments

pašvaldības
budžets

ERASMUS

ERASMUS+

Paaugstināta 800 vispārējās izglītības
pedagogu kompetence un atjaunotas
prasmes mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai

Pilnveidotas skolu pedagoģiskā
personāla (2 pedagogi) profesionālās
zināšanas ārpus Latvijas

2020

Izglītības
pārvalde

2015

2016

Izglītības
pārvalde,
Pampāļu
pamatskola,Sald
us Vakara
vidusskola

2014

2020

Izglītības
pārvalde,
Vidusskolas

2014

Vispārējās izglītības pedagogu kompetences
paaugstināšana un prasmju atjaunošana mūsdienīga
mācību procesa nodrošināšanai, uz zināšanām un
inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai darbam ar
bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Piedāvāt skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās
pilnveides iespējas ārvalstīs; uzlabot un dažādot skolu
pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes;
veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā.

1.1.2. Pilnveidot un izstrādāt profesionālās izglītības programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
R-1.1.2.-1

Profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguve vidusskolas klasēs

1.1.2.

2

50 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

valsts budžets

Pilnveidotas un izveidotas jaunas
izglītības programmas

Pilnveidot izglītības programmu

1.1.3. Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības izglītības programmas, jaunu prasmju apguvi nodarbinātības paaugstināšanai
Izveidot jaunus sabiedriskos centrus un tos turpināt attīstīt

Izveidoti 4 jauni sabiedriskie centri
R-1.1.3.-1 Sabiedrisko centru izveide un attīstība

R-1.1.3.-2 PROTI un DARI!

R-1.1.3.-3

Saldus novada stipendiju fonds augstskolu
studentiem (10 000x6gadi)

1.1.4.

1.1.3.

1

1

pašvaldības
110 000,00
budžets

140 778,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Sorosa fonds

Attīstītas NVA nereģistrēto jauniešu
(2015.g.-13,2016.g.-27,2017.g.32,2018.g.-18;kopskaitā 90
jaunieši)prasmes un veicināta to
iesaiste izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos un NVO vai jauniešu
centru darbībā
Atbalstīti 4 Saldus novada jaunieši
(katru gadu)

ESF

1.1.3.

2

60 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.4.

1

70 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

pašvaldības
205 000,00
budžets

ES finanšu
instruments

2013

2020

Zaņas PP,
un uzturēt(katru gadu 10000 euro uzturēšanai)
Jaunauces PP,
Šķēdes PP,
Novadnieku PP

2015

2018

Saldus novada
pašvaldība

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu
Atbalstīt Saldus novada jauniešus

2014

2020

Saldus novada
pašvaldība

2015

2017

Saldus mūzikas Pilnveidot izglītības un apmācību programmu piedāvājumu
skola, Saldus Saldus mūzikas un mākslas skolās, ieviešot jaunas
mākslas skola apmācības programmas

1.1.4. Attīstīt interešu izglītību un vispārējās prasmes
Izglītības un apmācību programmu
R-1.1.4.-1 piedāvājuma pilnveidošana Saldus mūzikas
skolā un Saldus mākslas skolā
Mācību atbalsta nodrošināšana un sadzīves
prasmju apguves veicināšana sociālās
R-1.1.4.-2
atstumtības riskam pakļautajiem bērniem
un jauniešiem Saldus novada skolās

R-1.1.4.-3 No domas līdz darbībai II

1.1.4.

1.1.4.

1

1

pašvaldības
4 000,00
budžets

Ieviestas jaunas apmācību
VKKF 07/2014programmas Saldus mūzikas un
04/2015
mākslas skolās
300 sociālajam atstumtības riskam
pakļauto jauniešu iekļaušana kopējā
izglītības sistēmā

valsts
finansējums

1

Novadīti 7 semināri Saldus novada
pagastos un pilsētā jauniešiem,
jaunatnes lietu koordinatoriem par
iespēju piedalīties apmācībās „Jauno
līderu akadēmija”. Novadītas 3 un 2
dienu apmācības „Jauno līderu
akadēmija” par projektu pieteikumu
sagatavošanu un īstenošanu.

2017

2015

2018

Izglītības
pārvalde

2015

Izglītības
pārvalde

Paaugstināt sociālajam atstumtības riskam pakļauto
jauniešu iekļaušanos kopējā izglītības sistēmā, attīstot un
pilnveidojot darba un sadzīves prasmes un iemaņas, tā
veicinot nodarbinātību un cilvēkresursu kvalitāti reģionā

Popularizēt un veicināt Saldus novada jauniešu līdzdalību
novada izaugsmē, organizējot neformālās apmācības
„Jauno līderu akadēmija” par projektu pieteikumu
sagatavošanu un projektu īstenošanu, attīstot dzīvei un
darba tirgum nepieciešamās kompetences, īpaši sociālās
un pilsoniskās prasmes un pašiniciatīvu un uzņēmību.
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R-1.1.4.-4 Īstenojam ideju

Nīgrandes pagasta Bērnu un jaunatnes
R-1.1.4.-5 centra „Augšventa” infrastruktūras
atjaunošana

1.1.4.,1,.1.5.

1.1.4.

1

17 692,00

Noorganizētas apmācības Saldus
novada izglītības iestāžu pedagogiem
par projektu pieteikumu
sagatavošanu un projektu
īstenošanu. Sagatavoti 40 projekta
pieteikumi un īstenoti projekti
novada izglītības iestādēs.
Nodrošināti jauni interešu izglītības
pakalpojumi bērnu un jaunatnes
centrā "Augšventa" Nīgrandes
pagastā, atjaunota centra
infrastruktūra

pašvaldības
budžets

3

2013

2016

Izglītības
pārvalde, Saldus
novada izglītības Sniegt atbalstu pedagogu profesionālajai pilnveidei
iestādes
projektu pieteikumu sagatavošanas un īstenošanas un

Nīgrandes PP,
BJC

datorprasmju un svešvalodu apguves jomā un realizēt
inovatīvas, radošas idejas.
Nodrošināt kvalitatīvus interešu izglītības pakalpojumus
bērnu un jaunatnes centrā "Augšventa" Nīgrandes pagastā,
atjaunojot centra infrastruktūru

1.1.5. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
R-1.1.5.-1

Druvas vidusskolas apkārtnes
labiekārtošana

1.1.5.

2

R-1.1.5.-2

Novadnieku pagasta Saldus 1.vidusskolas
struktūrvienības "Sātiņi" ēkas atjaunošana

1.1.5.

3

R-1.1.5.-3

Saldus pagasta PII “Graudiņš” ēkas
atjaunošana

1.1.5.

2

50 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

LEADER

Sakārtota Druvas vidusskolas
apkārtne

2014

2016

Saldus PP
Novadnieku PP

45 000,00

pašvaldības
budžets

Sakārtots PII “Graudiņš” ēkas jumts
un veikts telpu remonts

Saldus PP

R-1.1.5.-4 Saldus 1.vidusskolas stadiona pārbūve

1.1.5.

3

Saldus novada
pašvaldība

Nīgrandes pagasta PII “Griezīte”
R-1.1.5.-5
infrastruktūras atjaunošana

1.1.5.

3

Nīgrandes PP
Pampāļu PP

R-1.1.5.-6

Pampāļu pamatskolas pirmsskolas grupas
ēkas infrastruktūras atjaunošana

1.1.5.

3

R-1.1.5.-7

Pampāļu pamatskolas internāta ēkas
atjaunošana

1.1.5.

3

Pampāļu PP

1.1.5.

3

Saldus novada
pašvaldība

R-1.1.5.-8 PII "Pasaciņa" III.kārta
R-1.1.5.-9

Pampāļu, Rubas, Nīgrandes pamatskolas
sporta stadiona būvniecība

1.1.5.

3

R-1.1.5.-10

Sporta zāles būvniecība Cieceres
internātpamatskolai

1.1.5.

3

Saldus novada
pašvaldība

R-1.1.5.-11

Kursīšu pamatskolas infrastruktūras
atjaunošana- sporta laukuma atjaunošana
un pirmsskolas grupas ēkas
energoefektivitātes veicināšanas pasākumi

1.1.5.

3

Kursīšu PP

R-1.1.5.-12 Nīgrandes pamatskolas ārsienu siltināšana

1.1.5.

3

Nīgrandes PP

1.1.5.

3

Nīgrandes PP

1.1.5.

3

Nīgrandes PP

1.1.5.

3

1.1.5.

3

Saldus novada
pašvaldība

1.1.5.

3

Rubas PP

1.1.5.

3

Rubas PP

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas
R-1.1.5.-13
atjaunošana
Nīgrandes pagasta mūzikas skolas
R-1.1.5.-14
atjaunošana
Rubas speciālās internātpamatskolas un
R-1.1.5.-15 Lutriņu pamatskolas virtuves bloka
atjaunošana

R-1.1.5.-16

Nometņu vietas materiāli tehniskās bāzes
sakārtošana, vasaras nometņu programmu
sagatavošana un īstenošana, nometņu
vadītāju izglītošana

Kamīna restaurācija Rubas muižas ēkā
(skolā)
Rubas pagasta bērnudārza infrastruktūras
R-1.1.5.-18
uzlabošana
R-1.1.5.-17

LEADER

LEADER

2

Pampāļu, Rubas,
Nīgrandes PP

Rubas, Lutriņu
PP

Sakārtot Druvas vidusskolas apkārtni

Rīcības plāns

R-1.1.5.-19

Saldus novada PII rotaļu laukumu
modernizācija

Mājturības kabineta atjaunošana un
aprīkojums Pampāļu pamatskolā
Rubas internātspamatskolas sporta laukuma
R-1.1.5.-21
izbūve
R-1.1.5.-20

1.1.5.

3

1.1.5.

3

1.1.5.

3

Saldus novada
pašvaldība,
Izglītības
pārvalde, NVO
LEADER

Pampāļu PP
Rubas PP

1.1.6. Nodrošināt speciālo izglītības programmu piedāvājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
1.1.7. Attīstīt bērnu un jaunatnes organizāciju un jaunatnes centru darbību

R-1.1.7.-1

Saldus novada jauniešu un politikas
veidotāju dialogs uzņēmējspēju un
nodarbinātības veicināšanai

1.1.7.

1

31 300,00

pašvaldības
budžets

ERASMUS+

Noorganizēta spēle „Prezidents”.
Nodrošināta jauniešu sagatavošanās
nacionālajam semināram. Notikuši
divi jauniešu semināri kopā ar
mentoriem .Noorganizēts 2 dienu
nacionāls jauniešu seminārs
2016.gada martā.

2015

2016

Izglītības
pārvalde

2015

2017

Sociālais
dienests

2013

2015

2016

2018

Projektā plānots iesaistīt vismaz 90 Saldus novada
jauniešus vecumā 13 līdz 30 gadi, galveno uzsvaru liekot uz
vidusskolu jauniešiem vecumā 16 līdz 19 gadi. Projektā
veiktie pasākumi jauniešiem dos stimulu, zināšanas,
prasmes un pieredzi, lai domātu par darba dzīves veiksmīgu
uzsākšanu, izpratni par priekšnosacījumiem, tai skaitā
attiecīgas izglītības nepieciešamību

1.2. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, sociālās atstumtības mazināšana
1.2.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī pilnveidot sociālo pakalpojumu piedāvājumu
Attīstīt sociālā darba pakalpojumus un
R-1.2.1.-1 nodrošināt to pieejamību, t.sk. mobilās
brigādes

1.2.1.

1

213 430,77

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

R-1.2.1.-2 Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents

1.2.1.

2

54 700,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
R-1.2.1.-3 personām ar īpašām vajadzībām, izmantojot
nodarbinātības darbnīcu iespējas

1.2.1.

2

320 000,00

ES finanšu
instruments

1.2.1.

3

62 498,75

ES finanšu
instruments

1.2.1.

3

1.2.1.

3

1.2.1.

3

Atbalsta un attīstības centra izveide
R-1.2.1.-4 bērniem ar īpašām vajadzībām Saldus
pilsētā
Grupu dzīvokļu izveide personām ar garīgas
R-1.2.1.-5
attīstības traucējumiem
Uzticības tālruņa izveide Saldus novada
R-1.2.1.-6
iedzīvotājiem
R-1.2.1.-7 Drošības pogas

Attīstīti un pilnveidoti Sociālā darba
pakalpojumi Saldus novada
iedzīvotāju riska grupām
Izveidots jauns pakalpojumsģimenes asistents Saldus novada
iedzīvotājiem
Sagatavoti vismaz 3 speciālisti,
izstrādātas vismaz 3 programmas

Attīstīti un pilnveidoti Sociālā darba pakalpojumi Saldus
novada iedzīvotāju riska grupām

Attīstīti un pilnveidoti sociālie pakalpojumi Saldus novada
Sociālais
dienests, NVO iedzīvotājiem
"Pogas"

Sociālais
dienests

Sagatavoti vismaz 3 speciālisti, izstrādātas vismaz 3
programmas

Pilnveidot sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību

Izveidots Atbalsta un attīstības centrs
bērniem ar īpašām vajadzībām Saldus
pilsētā

Izglītības
un kvalitāti bērniem ar garīga rakstura traucējumiem
pārvalde, NVO Saldus novadā
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

1.2.2. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt sociālo pakalpojumu sniedzēju un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
R-1.2.2.-1

Medicīnas pakalpojumu dažādošana Saldus
novada teritorijā

1.2.2.

1

800 000,00

pašvaldības
budžets

R-1.2.2.-2

Ēkas Slimnīcas ielā 3 pārbūve, iekārtojot
invalīdu nodarbinātības darbnīcas

1.2.2.

2

320 000,00

pašvaldības
budžets

Kredīts

Iedzīvotājiem pieejami pieci jauni
medīcīnas pakalpojumi

2014

2020

Saldus medicīnas
centrs

2016

2017

Sociālais
dienests

Izveidotas nodarbinātības darbnīcas

ES finanšu
instruments

Attīstīta dienas centru infrastruktūra
novadā
R-1.2.2.-3 Dienas centru attīstība Saldus novadā

R-1.2.2.-4

Izveidot grupu dzīvokļus 3 pagastu
pārvaldēs

1.2.2.

1.2.2.

2

440 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

2014

Izveidoti servisa dzīvokļi 3 pagastu
pārvaldēs, radīta iespēja aprūpes
pakalpojumu saņemt pietuvināti
savai dzīves vietai

ES finanšu
instruments

3

2020

2016

2018

2012

2014

Zirņu PP,
Vadakstes PP,
Pampāļu PP,
Nīgrandes PP,
Zaņas PP, Ezeres
PP
Sociālais
dienests,
Pampāļu PP,
Rubas PP,
Nīgrandes PP

Izveidotas nodarbinātības darbnīcas(vecās slimnīcas telpās)

Attīstīt izveidoto dienas centru infrastruktūru novadā

Izveidoti servisa dzīvokļi un radīta iespēja atsevišķi
dzīvojošiem invalīdiem un pensionāriem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem šo pakalpojumu saņemt
pietuvināti savai dzīves vietai nodrošinot gan pielāgotību,
gan aprūpētāju uzraudzību

1.2.3. Veicināt sociālo riska grupu nodarbinātību un sociālās atstumtības mazināšanu
R-1.2.3.-1 Mana sociālā atbildība

1.2.3.

1

5 607,54

pašvaldības
budžets

Asistenta- pavadoņa pakalpojuma
izveide Saldus pašvaldībā

ES finanšu
instruments

3

Sociālais
dienests

Asistenta- pavadoņa pakalpojuma pilotēšana Saldus
pašvaldībā
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R-1.2.3.-2

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu
noziedzības novēršanai (Keeping Youth
Away from Crime: Searching for Best
European Practices)

R-1.2.3.-3 Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

R-1.2.3.-4

Izstrādāt motivācijas programmas
ilgstošajiem bezdarbniekiem un paaugstināt
darbinieku kompetenci darbam ar šo klientu
grupu

1.2.3.

1

52 153,64

1.2.3.

1

56 000,00

1.2.3.

3

pašvaldības
budžets

Eiropas
komisija

Valsts
finansējums

Gada laikā pašvaldības funkciju
izpildē iesaistīti 26 pagaidu
sabiedrisko darbu strādnieki
Izstrādāta 1 motivācijas programma
un apmācīti vismaz 15 darbinieki

ES finanšu
instruments

2013

2015

2015

2016

2015

2018

Sociālais
dienests,
Pašvaldības
policija
Saldus novada Nodarbinātības valsts aģentūras un Saldus novada
pašvaldības līguma aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti
pašvaldība,
pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana.
pagastu
pārvaldes
Sociālais
dienests

Izstrādāta 1 motivācijas programma un apmācīti vismaz 15
darbinieki

1.2.4. Paaugstināt sociālās aprūpes iestādēs strādājošā personāla kvalifikāciju
1.2.5. Attīstīt kapsētu un krematoriju infrastruktūru
1.2.5.-1
1.2.5.-2

Zirņu pagasta kapsētu labiekārtošana
Saldus pagasta, Mazbišu kapsētas
labiekārtošana

1.2.5.

3

Zirņu PP

1.2.5.

3

Saldus PP

1.2.6. Pilnveidot veselības aprūpes apjomu, kvalitāti, pieejamību, efektivitāti, veicinot veselīgi nodzīvota mūža pieaugumu, samazinot novēršamo nāvju skaitu un ar sociāliem apstākļiem saistītu slimību skaitu

1.2.6.-1

Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa
vēža izraisītas mirstības samazināšanai,
veicot H.pylori eradikāciju un nosakot
pepsinogēnu līmeni

1.2.6.

2

16 000,00

2014

2015

Saldus medicīnas pētījums kuņģa vēža izraisītas mirstības samazināšanai,
veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni”.
centrs
Pētījums tiek veikts sadarbībā ar Starptautisko vēža
pētniecības aģentūru.

Sagatavots viens pētījums

1.2.7. Paaugstināt, pilnveidot iedzīvotāju zināšanas un prasmes veselības saglabāšanā un veicināšanā, riska faktoru apzināšanā dažādos vecumos
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
1.3. Kultūras dzīves attīstības veicināšana
1.3.1. Uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti, kā arī pilnveidot un dažādot kultūras pakalpojumu piedāvājumu
Projekta ietvaros plānots realizēt Jaņa Rozentāla dzīves un
daiļrades stāstījumu angļu un vācu valodās interaktīvā
veidā, pašlaik jau šāds risinājums muzejā darbojas latviešu
valodā.

Gida stāstījums angļu un vācu valodās par
R-1.3.1.-1 mākslinieka Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi
interaktīvā projekcijā

1.3.1.

1

2 850,00

VKKF

Sagatavots interaktīvā projekcijā gida
stāstījums angļu un vācu valodās par
mākslinieka Jaņa Rozentāla dzīvi un
daiļradi

2015

2015

Profesionālās mākslas pasākumu
R-1.3.1.-2 pieejamības nodrošināšana Saldus novadā
2015/2016 gadā

1.3.1.

1

18 655,00

VKKF

Nodrošināta profesionālās mākslas
pasākumu pieejamība Saldus novadā

2015

2016

Mūzikas un
mākslas skola

R-1.3.1.-3 Kurzemes Dzejas diena

1.3.1.

1

12 853,40

VKKF

Novadīta Kurzemes Dzejas diena

2015

2015

TIKSC

1.3.1.

2

71 143,59

Kultūras darbnīcu izveide un
apmācību organizēšana

2015

2016

TIKSC

Atjaunota Nīgrandes
novadpētniecības materiālu krātuves
infrastruktūra

2014

2014

Nīgrandes PP

Iegādāta viena saliekama,
pārvietojama skatuve kultūras
pasākumiem

2016

2016

TIKSC

R-1.3.1.-4

Jaunu kultūras pakalpojumu attīstība un
esošo pilnveide Saldus novadā

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Profesionālo mākslinieku koncerti Saldus iedzīvotājiem un
mākslinieku meistarklases mūzikas un mākslas skolā.

J.Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu (dzejnieka
Māra Čaklā dzejas ilustrāciju) izstāde.Akcija „Sirds uz
perona” . Radošā darbnīca jaunajiem literātiem.Atraktīvs
pasākums „Tirgus rīme” .Dzejnieku un mūziķu kopprojekts
„Atkal ir debesis pušu”
Darbnīcu izveide un apmācību organizēšana

1.3.2. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
R-1.3.2.-1

Nīgrandes novadpētniecības materiālu
krātuves infrastruktūras atjaunošana

1.3.2.

2

43 000,00

pašvaldības
budžets

R-1.3.2.-2

Saliekamas, pārvietojamas skatuves iegāde
kultūras pasākumiem

1.3.2.

2

40 000,00

pašvaldības
budžets

R-1.3.2.-3

Lutriņu kluba jumta un infrastruktūras
atjaunošana

1.3.2.

3

Lutriņu PP

R-1.3.2.-4

Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama
infrastruktūras atjaunošana un attīstība

1.3.2.

3

Nīgrandes PP

1.3.2.

3

Nīgrandes PP

1.3.2.

3

Pampāļu PP

Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas
infrastruktūras atjaunošana.
Pampāļu kultūras nama infrastruktūras
R-1.3.2.-6
atjaunošana
R-1.3.2.-5

ES finanšu
instruments

4

Saglabāt, atjaunot un uzlabot kultūrvēsturisko mantojumu
Nīgrandes pagastā, padarīt to pieejamu un pievilcīgu
iedzīvotājiem un tūristiem, atjaunojot muzeja
infrastruktūru
Modernizēt kultūras pakalpojumu pipeejamību

Rīcības plāns

R-1.3.2.-7

Brīvdabas estrāžu būvniecība Saldus novada
pagastos

1.3.2.

3

R-1.3.2.-8

Lutriņu bibliotēkas infrastruktūras
atjaunošana

1.3.2.

3

R-1.3.2.-9

Saldus novada pagastu novadpētniecības
materiālu krātuvju infrastruktūras izveide

1.3.2.

3

R-1.3.2.-10

Jaunmuižas ēku kompleksa atjaunošana un
parka labiekārtošana

1.3.2.

3

Jaunlutriņu PP

R-1.3.2.-11

Bijušās bērnudārza ēkas Šķēdes pagastā
remonts un bibliotēkas ierīkošana

1.3.2.

3

Šķēdes PP

R-1.3.2.-12

Jaunauces tautas nama jumta nomaiņa,
skatuves pārbūve, palīgtelpu remonts, WC

1.3.2.

3

14 000,00

2017

2018

Jaunauces PP

1.3.2.
1.3.2.

3
3

7 000,00

2017

2018

Rubas PP
Zaņas PP

2016

2018

Šķēdes PP

2015

2020

Saldus novada
pašvaldība,
Izglītības
pārvalde

R-1.3.2.-13 Līkupēnu kluba zāles remonts
R-1.3.2.-14 Zaņas bibliotēkas jumta nomaiņa

pašvaldības
budžets

Novadnieku PP,
Nīgrandes PP,
Rubas PP, Saldus
PP, Vadakstes
PP, Zaņas PP un
Zirņu PP,Ezeres
PP, NVO

2016

Leader

2020

Lutriņu PP
pašvaldības
budžets

Ezeres PP,
Lutriņu PP,
Pampāļu PP,
Saldus PP

Leader

1.4. Sporta, brīvā laika pavadīšanas iespēju, pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana
1.4.1. Izveidot, renovēt, rekonstruēt, izbūvēt un attīstīt sportošanai un aktīvai atpūtai nepieciešamo infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
ES finanšu
instruments

1.4.1.

2

R-1.4.1.-2

Sporta inventāra iegāde Saldus novada
pašvaldības izglītības iestādēm

1.4.1.

3

R-1.4.1.-3

Sporta, atpūtas un izklaides vietas izveide
pie Veides un Līkā meža Saldus pilsētā

1.4.1.

3

NVO

R-1.4.1.-4 Ošenieku sporta laukuma labiekārtošana

1.4.1.

3

Jaunlutriņu PP

1.4.1.

3

Nepabeigtās Druvas sporta nama jaunbūves
ēkas sakārtošana
Novadnieku pagasta sporta zāles
R-1.4.1.-6
energoefektivitātes paaugstināšana
R-1.4.1.-5

1.4.1.

28 500,00

pašvaldības
budžets

R-1.4.1.-1 Šķēdes sporta laukuma labiekārtošana

pašvaldības
budžets

Labiekārtots Šķēdes sporta laukums

Leader

Nodrošināt iespēju Šķēdes pagasta iedzīvotājiem aktīvi
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un veicināt veselīgu
dzīves veidu, labiekārtojot sporta laukumu

Saldus PP
pašvaldības
budžets

3

Leader

Novadnieku PP

1.4.2. Pilnveidot un dažādot sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas un pakalpojumu piedāvājumu
R-1.4.2.-1

Sporta, atpūtas un izklaides vietas izveide
Pampāļu pagasta centrā

1.4.2.

1

-

pašvaldības
budžets

Leader

izveidota sporta, atpūtas un izklaides
vieta Pampāļu pagasta centrā

2013

2014

Pampāļu PP

Nodrošināt iespēju pagasta iedzīvotājiem, kā arī tūristiem
aktīvi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un veicināt
veselīgu dzīves veidu

1.5. Atpūtas un tūrisma iespēju pilnveidošana
1.5.1. Veicināt efektīvu dabas vērtību saglabāšanu un apsaimniekošanu
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
R-1.5.1.-1 aizsardzība Cieceres upē, veicot upes
tīrīšanu

1.5.1.

1

pašvaldības
882 018,05
budžets

2013

2020

Saldus novada un no Saules ielas tilta līdz Skrundas ielas tiltam, veicot
pašvaldība
zivju mazuļu ielaišanu un upes gultnes attīrīšanu no
piesārņojuma

R-1.5.1.-2 Dabas vērtību apzināšana Saldus dabas takā

1.5.1.

1

pašvaldības
7 302,94
budžets

Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas
liegumam "Sātiņu dīķi"

1.5.1.

1

8 000,00

R-1.5.1.-3

Saglabāt un aizsargāt floras un faunas daudzveidību
Cieceres upē no sporta nama līdz Brocēnu novada robežai,

Iztīrīta Cieceres upe Saldus pilsētas
teritorijā

ES finanšu
instruments

pašvaldības
budžets

LVAF

Apzinātas dabas vērtības Saldus
dabas takā

2014

2014

Dabas
aizsardzības
fonds

Aktualizēts Dabas aizsardzības plāns
dabas liegumam "Sātiņu dīķi"

2013

2014

5

Saldus novada
pašvaldība
Novadnieku PP,
Dabas
aizsardzības
fonds

Rīcības plāns

Saldus novada īpaši aizsargājamo dabas
R-1.5.1.-4
teritoriju apsaimniekošanas pasākumi

1.5.1.

3

Saldus novada Dabas aizsardzības plānā dabas liegumam "Sātiņu dīķi",
Dabas liegumam "Zvārde", dabas liegumam "Zaņas lejtece"
pašvaldība,
paredzēto aktivitāšu ieviešana
Zvārdes PP,
Novadnieku PP,
Zaņas PP

LIFE

1.5.2. Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un objektu infrastruktūru
R-1.5.2.-1

Kursīšu pagasta centra dīķa atjaunošana,
dīķa padziļināšana

R-1.5.2.-2 Atpūtas vietu ierīkošana Saldus novadā

R-1.5.2.-3

Publiski pieejamu bērnu rotaļu laukumu un
āra trenažieru izveide Saldus novadā

R-1.5.2.-4 Ezeres muižas kompleksa atjaunošana
Ainavu dīķu tīrīšana un teritorijas
R-1.5.2.-5
labiekārtošana Saldus pilsētā
Kursīšu pagasta Stilmju veco dzirnavu dīķa
R-1.5.2.-6
atjaunošana
Dabas takas izveide pie Līču ozola Lašupē,
R-1.5.2.-7
Lutriņu pagastā
Saldus pagasta centra dīķa atjaunošana,
R-1.5.2.-8
dīķa padziļināšana

1.5.2.

2

40 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Atjaunots un padziļināts Kursīšu
pagasta centra dīķis

Atpūtas vietu ierīkošana Saldus
novada septiņos pagastos

2019

2020

Kursīšu PP

2015

2020

Novadnieku PP, Atpūtas vietu ierīkošana pie ūdenstilpnēm, ūdenstūrisma
Nīgrandes PP, attīstība Novadniekos, Nīgrandē, Pampāļos, Rubā,
Pampāļu PP, Vadakstē, Zaņā, Zirņos
Rubas PP,
Vadakstes PP,
Zaņas PP, Zirņu
PP

2015

2020

Saldus novada
pašvaldība

1.5.2.

3

1.5.2.

3

1.5.2.

3

1.5.2.

3

1.5.2.

3

Kursīšu PP

1.5.2.

3

Lutriņu PP

1.5.2.

3

Saldus PP

Leader

Nodrošināt vides sakopšanu Kursīšu pagastā un rekreācijas
iespējas pagasta iedzīvotājiem un tūristiem

Ezeres PP
Saldus novada
pašvaldība

1.5.3. Veicināt vietējas, reģionālas un nacionālas nozīmes tūrisma produktu attīstību, nodrošinot atzītu novada kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu

R-1.5.3.-1

Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras
attīstība Saldus novadā

1.5.3.

2

250 000,00

pašvaldības
budžets

Izveidotas Cieceres upes kultūras un
dabas takas no Saules ielas tilta līdz
Pilsētas parkam un izvietoti āra
trenažieri, izveidota atklāta slidotava

ES finanšu
instruments

2015

2020

Saldus novada Attīstīt un pilnveidot ar tūrismu saistīto infrastruktūru
pašvaldība
Saldus pilsētā, izveidojot Cieceres kultūras un dabas takas
no Saules ielas tilta līdz Pilsētas parkam un izveidojot āra
trenažierus, atklātu slidotavu

R-1.5.3.-2

Slēpošanas kalna un piebraucamā ceļa
izveide Sātiņos

1.5.3.

2

2 254 540,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Izveidots slēpošanas kalns un
piebraucamais ceļš Sātiņos

2015

2020

Novadnieku PP,
Saldus novada
pašvaldība

R-1.5.3.-3

Zaņas pagasta dabas izziņas takas "Zaņas
līkloči" pilnveidošana

1.5.3.

2

15 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Pilnveidota Zaņas pagasta dabas
izziņas taka "Zaņas līkloči"

2018

2020

Zaņas PP

R-1.5.3.-4

Industriālā mantojuma sakārtošana Saldus
novadā

1.5.3.

3

1.5.3.

3

R-1.5.3.-5 Ezeres pagasta muižas parka atjaunošana
Saldus pilskalna un Saldus ezera apkārtnes
R-1.5.3.-6
labiekārtošana
Dabas takas izveide Šķēdes upes pieguļošā
R-1.5.3.-7
teritorijā Polīšu gravās
R-1.5.3.-8

Zvārdes pagasta PSRS aviācijas
mērķpoligona skatu torņa rekonstrukcija

Informatīvo zīmju un norāžu uzstādīšana
Saldus novadā
Ģeomorfoloģisko objektu sakārtošana un
R-1.5.3.-10 izmantošana pārrobežu tūrisma
veicināšanai
R-1.5.3.-9

Saldus novada
pašvaldība,
TIKSC

Attīstīt un pilnveidot ar tūrismu saistīto infrastruktūru
Zaņas pagastā, pilnveidojot dabas izziņas taku "Zaņas
līkloči"
Zemes ceļa mūra tilts pār Grauzupi(Šķēdes pag.), Ezeres
ūdensdzirnavas, Alšu kaļķu ceplis(Nīgrandes pag.), Reņģes
dzelzceļa stacija, Saldus dzelzceļa stacija,

Ezeres PP
pašvaldības
budžets

1.5.3.

3

1.5.3.

3

Šķēdes PP

1.5.3.

3

Zvārdes PP, NVO

1.5.3.

3

1.5.3.

3

pašvaldības
budžets

Leader

Leader

2017

2019

Saldus novada
pašvaldība

TIKSC
Nīgrandes PP,
Zaņas PP, Zirņu
PP

6

Novada nozīmes dabas un kultūrvēsturisko objektu,
tūrisma un atpūtas objektu informācijas zīmes

Rīcības plāns

Apgleznotas ēku fasādes pēc J.Rozentāla darbu motīviem,

R-1.5.3.-11

J.Rozentāla kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un popularizēšana

1.5.3.

1

R-1.5.3.-12

Veloceliņa ceļu tīkla pilnveidošana Saldus
apkaimē

1.5.3.

3

95 000,00

pašvaldības
budžets

2015

VKKF

2016

Saldus novada Rozentāla akmens teritorijas labiekārtošana, muzeja
pašvaldība,
iebrauktuves sak;artošana uz darbnīcu, ekspozīcijas izveide
J.Rozentāla
Saldus vēstures
un mākslas
muzejs
Saldus novada
pašvaldība,
Novadnieku PP,
Saldus PP

2. Mūsdienīgas, konkurētspējīgas un drošas uzņēmējdarbības vides attīstība un dažādotas ekonomikas veicināšana
2.1. Komercdarbības vides uzlabošana un attīstība
2.1.1. Sakārtot un attīstīt komercdarbības veikšanai plānotās teritorijas
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.1.2. Nodrošināt informācijas apriti par komercdarbības pilnveidošanas iespējām un noieta tirgu
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.1.3. Veicināt uz vietējiem dabas resursiem balstītas ražošanas attīstību
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.1.4. Veicināt publiskās - privātās partnerības attīstību
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.1.5. Atbalstīt inovatīvo ideju realizēšanu uzņēmējdarbībā un uzņēmēju dalību inovatīvos projektos
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.1.6. infrastruktūras attīstība, uzņēmēju izglītošana IT jautājumos
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.2. Lauku teritorijas attīstības nodrošināšana
2.2.1. Veicināt lauku uzņēmējdarbības dažādošanu un jaunu lauksaimniecības uzņēmumu veidošanos, t.sk. mājražošanas attīstība
R-2.2.1.-1

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana
pašvaldības īpašumos

2.2.1.

1

R-2.2.1.-2

Jaunaudžu kopšana nekustamajā īpašumā
"Meži"

2.2.1.

1

6 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Uzlabota meža ekonomiskā vērtība
pašvaldības īpašumos Zvārdes
pagastā
Sakopta jaunaudze Saldus novada
pašvaldības īpašumā Kursīšu pagastā

2013

2013

Zvārdes PP

2014

2015

Kursīšu PP

Jaunaudžu kopšana Saldus novada pašvaldības īpašumā
Kursīšu pagastā

2.2.2. Sekmēt netradicionālās lauksaimniecības attīstību – ārstniecības augu un maz izplatītu dzīvnieku audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.2.3. Nodrošināt un attīstīt sadarbību ar lauku teritorijām komercdarbības attīstības jautājumos
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
2.2.4. Sekmēt uzņēmējdarbības un pakalpojumu pieejamību novada lauku teritorijā

R-2.2.4.-1

Izstāde "Ražots Saldū"

2.2.4.

1

7000,00

pašvaldības
budžets

uzņēmēji

Katru gadu noorganizēta izstāde

2014

Saldus novada
pašvaldība,
Reizi gadā tiek rīkota izstāde, kurā piedalās Saldus novada
2020 TIKSC, pagastu uzņēmēji, prezentējot savus ražojumus, pakalpojumus un
pagastu pārvaldes.
pārvaldes,
uzņēmēji

3. Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas dzīves, darba un atpūtas telpas veidošana un attīstība
3.1. Novada infrastruktūras renovēšana, būvniecība un attīstība un sasniedzamības uzlabošana
3.1.1. Uzlabot autoceļu un ielu stāvokli un pilnveidot satiksmes organizāciju un drošību
R-3.1.1.-1 Ezera ielas asfaltēšana, 1 km

pašvaldības
budžets
pašvaldības
14 000,00
budžets

1

3.1.1.

1

R-3.1.1.-3 Saldus ielu ikdienas uzturēšana 2015

3.1.1.

1

84 117,00

pašvaldības
budžets

R-3.1.1.-4 Cieceres ielas atjaunošana Saldū

3.1.1.

2

900 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Sabiedriskā transporta un skolēnu
R-3.1.1.-5 pārvadājumu vajadzībām nepieciešamās
infrastruktūras uzlabojumi

3.1.1.

2

6 868 429,89

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

R-3.1.1.-2

Saules ielas un Kuldīgas ielas Cieceres upes
tiltu remontdarbi 2015

2 134 307,72

ES finanšu
instruments

3.1.1.

2019

2020

Veikts Saules ielas un Kuldīgas ielas
Cieceres upes tilta remonts

2015

2015

Veikta Saldus ielu ikdienas uzturēšana

2015

2015

2017

2018

Saldus novada teritorijā, rekonstruējot Cieceres ielu 420m, ieskaitot
pašvaldība
J.Rozentāla ielu krustojumu

2015

2020

Saldus novada nodrošinātu izglītības iestāžu pieejamību
pašvaldība

Atjaunota Cieceres iela 420 m
garumā un J.Rozentāla ielas
krustojums
Uzlabota pašvaldības prioritāro ceļu
infrastruktūra

7

Saldus novada Dzīves un atpūtas telpas sakārtošana
pašvaldība
Saldus novada
pašvaldība
Saldus novada
pašvaldība,
Saldus namu
pārvalde

Noasfaltēta Ezera iela 1 km garumā

Pilnveidot satiksmes organizāciju un drošību Saldus pilsētas

Uzlabot pašvaldības prioritāro ceļu infrastruktūru, lai

Rīcības plāns

R-3.1.1.-6 Ciemu publiskās infrastruktūras sakārtošana

3.1.1.

2

5 702 343,75

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Uzlabota Saldus pilsētas un novada
ciemu ielu un laukumu infrastruktūra
Atjaunota Zvejnieku iela 0,75 km
garumā un izbūvēts tilts pār Cieceres
upi

Uzlabot Saldus pilsētas un novada ciemu ielu un laukumu

2015

2020

Saldus novada infrastruktūru
pašvaldība

2017

2020

Saldus novada centra krustojumus, rekonstruējot Zvejnieku ielu 0,75 km
pašvaldība
garumā un izbūvējot tiltu pār Cieceres upi

2019

2020

Saldus novada Nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi Saldus pilsētā,
rekonstruējot Jelgavas ielu
pašvaldība

2017

2020

Uzlabot satiksmes organizāciju Saldus pilsētā, atslogot

R-3.1.1.-7

Ielu pieslēguma izveide un tilta izbūve pār
Cieceres upi Zvejnieku ielā + Ezera iela

3.1.1.

2

2 845 743,62

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

R-3.1.1.-8

Jelgavas ielas posmā no pilsētas robežas līdz
Kuldīgas ielai atjaunošana

3.1.1.

2

2 614 526,95

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

R-3.1.1.-9

Pavāru tilta atjaunošana pašvaldības
autoceļa posmā Celiņi A0008 Zaņas pagastā

3.1.1.

2

136 150,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

3.1.1.

3

Saldus novada
pašvaldība

3.1.1.

3

Nīgrandes PP

3.1.1.

3

Zirņu PP

3.1.1.

3

Novadnieku PP

3.1.1.

3

Jaunlutriņu PP

3.1.1.

3

R-3.1.1.-10
R-3.1.1.-11
R-3.1.1.-12
R-3.1.1.-13
R-3.1.1.-14
R-3.1.1.-15

Gājēju tilta izveide pār Cieceres upi (pie
Pārtikas kombināta)
Gājēju un veloceliņu ierīkošana Nīgrandes
pagastā
Satiksmes drošības uzlabojumi Zirņu un
Būtnāru ciemos
Satiksmes drošības uzlabošana apgaismojuma ierīkošana Draudzības un
Sātiņu ciemos
Satiksmes drošības uzlabojumi Jaunlutriņu
ciemā
Satiksmes drošības uzlabošana Kursīšu
ciemā, rekonstruējot Bērzu, Kalna,
Rudzutaka, Ozolu ielas

R-3.1.1.-16 Zaņas dzirnavu tilta atjaunošana

3.1.1.

Atjaunota Jelgavas iela 1,225 km
garumā
Atjaunots Zaņas pagasta Pavāru tilts

Zaņas PP

Pilnveidot satiksmes organizāciju un drošību Zaņas pagasta
teritorijā, rekonstruējot Pavāru tiltu

Kursīšu PP
pašvaldības
budžets

3

Zaņas PP

3.1.2. Pilnveidot un attīstīt IKT pakalpojumu, infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
R-3.1.2.-1 Optiskā tīkla izveide Saldus pilsētā

3.1.2.

2

R-3.1.2.-2 E-pakalpojumi Saldus novada iedzīvotājiem

3.1.2.

3

40000

pašvaldības
budžets

Nodrošināts interneta pieslēgums
pašvaldības budžeta iestādēs,
videonovērošanas kameru
uzstādīšana

ES finanšu
instruments

Nodrošināt interneta pieslēgumu pašvaldības budžeta

2016

2020

Saldus novada iestādēs, uzlabot drošibu, uzstādot videonovērošanas
kameras
pašvaldība
Saldus novada
pašvaldība

3.1.3. Nodrošināt pieejamību dzīves, atpūtas un komercdarbības telpai
Izveidot lietus ūdens novades sistēmu, mazinot teritorijas

Lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana
R-3.1.3.-1 un hidrotehnisko būvju būvniecība Saldus
novadā

3.1.3.

1

900 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Sakārtota lietus ūdens novades
sistēma novadā un izbūvētas jaunas
hidrotehniskās būves

2015

2020

Saldus novada applūšanas un īpašumu bojājumu draudus Saldus novada
pašvaldība
lauku teritorijā

Lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana
R-3.1.3.-2 un hidrotehnisko būvju būvniecība Saldus
pilsētā

3.1.3.

1

450 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Sakārtota lietus ūdens novades
sistēma un izbūvētas hidrotehniskās
būves Saldus pilsētā

2017

2020

Saldus novada applūšanas un īpašumu bojājumu draudus Saldus pilsētā
pašvaldība

3.1.3.

1

15 000,00

2015

2015

2017

2020

Saldus novada
pašvaldība
Saldus novada Sagatvots tehniskais projekts par 4122 euro
pašvaldība
Saldus novada
pašvaldība

2014

Saldus novada
infrastruktūru, veikt dabas resursu apsaimniekošanai un
pašvaldība
aizsardzībai nepieciešamo izpēti, plānošanu un pieredzes

Grāvju un caurteku uzturēšana Saldus
pilsētā
Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve
R-3.1.3.-4
Nākotnes ielas kvartālā
Plūdu riska mazināšanas pasākumi Saldus
R-3.1.3.-5
novadā
R-3.1.3.-3

3.1.3.
3.1.3.

3

pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets

Veikta grāvju un caurteku uzturēšana
Saldus pilsētā
Izbūvēta lietus ūdens atvades sistēma
Nākotnes ielas kvartālā

Izveidot lietus ūdens novades sistēmu, mazinot teritorijas

3

3.2. Vides piesārņojuma samazināšanas, dabas saudzējošas infrastruktūras un mājokļu attīstība
3.2.1. Uzlabot vides un gaisa kvalitāti novadā

R-3.2.1.-1 Ezeru ilgtspējīga apsaimniekošana

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas
R-3.2.1.-2
pilnveidošana Saldus novadā
Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumi
R-3.2.1.-3
Saldus novadā

3.2.1.

1

pašvaldības
117 695,69
budžets

LatvijasLietuvas
pārrobežu
sadarb. progr.

Sakārtota Saldus ezera peldvieta un
Novadnieku pagasta ūdenstilpnes
peldvietas infrastruktūra

Projekta ietvaros plānots sakārtot Saldus ezera peldvietas
un Novadnieku pagasta ūdenstilpnes peldvietas

2012

apmaiņu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

3.2.1.

3

2015

2020

3.2.1.

3

2015

2020

3.2.2. Nodrošināt visa veida atkritumu (t.sk. bīstamo atkritumu) šķirošanas sistēmas pieejamību

8

Saldus novada
pašvaldība
Saldus novada
pašvaldība

Rīcības plāns

R-3.2.2.-1

Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas
sistēmas izveidei iedzīvotāju dzīves vietās

3.2.2.

3

3.2.3. Uzlabot un pilnveidot ūdenssaimniecības pakalpojumus un infrastruktūru
Šobrīd aktivitātes/pasākumi nav identificēti
3.2.4. Veicināt vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu

R-3.2.4.-1

Jaunauces ciema bioloģisko attīrīšanas
iekārtu atjaunošana

Atdzelžošanas stacijas izbūve Ošenieku
ciemā Jaunlutriņu pagastā
Atdzelžošanas stacijas izbūve Priedulas
R-3.2.4.-3
ciematā
R-3.2.4.-4 Ūdensvada nomaiņa Priedulas ciemā
Ūdenssaimniecības sistēmas izbūve Lutriņu
R-3.2.4.-5
ciemā
R-3.2.4.-2

R-3.2.4.-6 Ūdensvada nomaiņa Baltaiskrogs ciemā

R-3.2.4.-7

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes
paaugstināšana Saldus novada pagastos

100 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Atjaunotas Jaunauces ciema
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

3.2.4.

1

2015

2017

3.2.4.

3

Jaunlutriņu PP

3.2.4.

3

Vadakstes PP

3.2.4.

3

3.2.4.

3

3.2.4.

3

Zaņas PP

3.2.4.

3

Nīgrandes PP,
Ezeres PP, Zirņu
PP, Lutriņu PP,
Pampāļu PP

Jaunauces PP

Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot
vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, kā arī
sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu Jaunauces
pagastā

Vadakstes PP
pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

2019

2020

Lutriņu PP

Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitāti, lai
nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti līdz
noteiktajiem parametriem šādās Saldus novada teritorijās
ar CE <2000: Kalnu ciems un Nīgrandes ciems Nīgrandes
pagastā, Ezeres ciems Ezeres pagastā, Butnāru ciems Zirņu
pagastā, Lutriņu ciems Lutriņu pagastā, Pampāļu ciems
Pampāļu pagastā.

3.2.5. Rekultivēt un attīstīt degradētās teritorijas
R-3.2.5.-1

Degradēto teritoriju sanācija, t.sk. graustu
nojaukšana

3.2.5.

2

R-3.2.5.-2

Pamesto, neizmantoto urbumu tamponāža
Saldus novadā

3.2.5.

3

R-3.2.5.-3

Zaņas pagasta Kareļu ciema degradētās
teritorijas labiekārtošana

3.2.5.

3

200 000,00

40000

Leader

Ik gadu veikta vismaz vienas
degradētās teritorijas (pašvaldībai
piederošo)sanācija, t.sk. graustu
nojaukšana

2016

2020

Saldus novada
pašvaldība

Veikta 10% pamesto, neizmantoto
urbumu tamponāža Saldus novadā

2016

2020

Saldus novada
pašvaldība

Sakārtota viena Zaņas pagasta Kareļu
ciema degradētā teritorija

2018

2020

Zaņas PP

2015

2020

Saldus novada
pašvaldība

Modernizēti Saldus pilsētas
siltumapgādes tīkli

2019

2020

Saldus siltums

Sakārtota katlu māja un siltumtrase
Kalnu un Nīgrandes ciemos

2015

2016

Nīgrandes PP

2016

2017

Saldus novada
pašvaldība,
Kursīšu PP,
Pampāļu PP

3.2.6. Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu attīstību
R-3.2.6.-1

Vietējas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju apsaimniekošana un attīstība

3.2.6.

3

3.2.7.

3

3.2.7. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmu
R-3.2.7.-1

Saldus pilsētas siltumapgādes tīklu
modernizācija

3.2.8. Nodrošināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
R-3.2.8.-1

Katlu mājas un siltumtrases atjaunošana
Kalnu un Nīgrandes ciemos

3.2.8.

1

R-3.2.8.-2

Enerģijas taupīšana pašvaldības pārvaldes
ēkās

3.2.8.

1

R-3.2.8.-3

Saldus pagasta Druvas ciemata apkures
sistēmas atjaunošana

3.2.8.

2

700 000,00

pašvaldības
budžets

Atjaunota Saldus pagasta Druvas
ciema apkures sistēma

2016

2018

Saldus PP

R-3.2.8.-4

Siltumapgādes sistēmas atjaunošana Rubas
centrā

3.2.8.

2

500 000,00

pašvaldības
budžets

Sakārtota siltumapgādes sistēma
Rubas ciemā

2017

2018

Rubas PP

853 723,09

pašvaldības
budžets

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Eiropas
Komisija

9

Apmācīti deviņi pašvaldības
darbinieki trīs ēkās enegrģijas
taupīšanas pasākumiem

Paaugstināt Nīgrandes pagasta Kalnu un Nīgrandes ciemu
siltumtrašu energoefektivitāti, rokonstruēt Kalnu katlu
māju, lai nodrošinātu to ilgtspēju un energoresursu
efektīvu izmantošanu
Energo komandu sacensības. Trīs pašvaldības ēkās trīs
darbinieki apmācīti energotaupīšanas pasākumiem, mērķis kurš sasniegs lielāku ietaupījumu(lietotāju paradumu
maiņa)
Paaugstināt Saldus pagasta Druvas ciema apkures sistēmas
energoefektivitāti, lai nodrošinātu to ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu
Paaugstināt Rubas pagasta centra siltumtrases
energoefektivitāti, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu

Rīcības plāns

R-3.2.8.-5

Rubas pagasta administratīvās ēkas
energoefektivitātes palielināšana

Saules enerģijas izmantošanas iespējas
R-3.2.8.-6
Saldus novadā
Kalnu vidusskolas kopmītņu
energoefektivitātes paaugstināšana
Ezeres pārvaldes ēkas energoefektivitātes
R-3.2.8.-8
paaugstināšana
Energoefektivitātes paaugstināšana Lutriņu
R-3.2.8.-9
pasta ēkā
Energoefektivitātes paaugstināšana Zaņas
R-3.2.8.-10
pagasta administratīvajai ēkai
R-3.2.8.-7

3.2.8.

2

80 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments
LatvijasLietuvas
pārrobežu
sadarbības
programmma

Palielināta Rubas pagasta
administratīvās ēkas
energoefektivitāte

2016

2019

Sagatavots pētījums par saules
enerģijas izmantošanas iespējām
Saldus novadā

2016

2017

Rubas PP

3.2.8.

3

3.2.8.

3

3.2.8.

3

Ezeres PP

3.2.8.

3

Lutriņu PP

3.2.8.

3

Zaņas PP

24 000,00

Paaugstināt Rubas pagasta administratīvās ēkas
energoefektivitāti, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un
energoresursu efektīvu izmantošanu.

Nīgrandes PP

R-3.2.8.-11

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldības administratīvajā ēkā Nīgrandē

3.2.8.

3

Nīgrandes PP

R-3.2.8.-12

Energoefektivitātes monitorings publiskām
ēkām

3.2.8.

3

Saldus novada Veikt energoefektivitātes monitoringu ēkām, kurām veikti
siltināšanas pasākumi
pašvaldība

3.2.9. Renovēt, labiekārtot, attīstīt dzīvojamo fondu un nodrošināt apsaimniekošanu
Augstas efektivitātes energo risinājumu
R-3.2.9.-1 izmantošanas pilotprojekts Saldus novada
pašvaldības sabiedriskajā ēkā

3.2.9.

1

284 574,36

pašvaldības
budžets

Atbalsts siltumnoturības un inženiertīklu
R-3.2.9.-2 sakārtošanas pasākumiem daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās Saldus novadā

3.2.9.

1

384 000,00

Pašvaldības
budžets

Energoefektivitātes paaugstināšana Zirņu
R-3.2.9.-3 pagasta daudzdzīvokļu mājā Bērzu iela 4 un
sabiedriskā centra izveide

3.2.9.

1

711 435,91

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

ES finanšu
instruments

ELFLA

Veicināt augstas energoefektivitātes risinājumu

Izmantoti augstas efektivitātes
energo risinājumi Saldus novada
pašvaldības sabiedriskajās ēkās

2016

2017

Saldus novada izmantošanu Saldus novada pašvaldības sabiedriskajās ēkās
pašvaldība

6 gadus sniegts atbalsts
siltumnoturības un inženiertīklu
sakārtošanas pasākumiem (64 000
euro gadā),ēku labiekārtošanai

2015

2020

Saldus novada
pašvaldība

Paaugstināta energoefektivitāte Zirņu
pagasta daudzdzīvokļu mājā Bērzu
ielā 4, izveidots sabiedriskais centrs

2016

2018

2011

2013

Saldus novada kapacitāti, izstrādājot kvalitatīvus un savstarpēji
saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
pašvaldība

2015

2016

Saldus novada kapacitāti
pašvaldība

Zirņu PP

Viena biedrība var iegūt 5000 euro energoefektivitātes
pasākumiem un 1500 euro labiekārtošanai
Paaugstināt dzīvojamo māju energoefektivitāti Zirņu
pagasta Bērzu ielā 4, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda
ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu
(pašdarbība, jaunieši, sports utt.)

4. Efektīvas publiskās pārvaldes darbība
4.1. Novada pārvaldes kapacitātes stiprināšana un novada tēla popularizēšana
4.1.1. Paaugstināt novada pārvaldes darbinieku kompetenci, zināšanu un kvalifikācijas līmeni, kā arī piesaistīt kvalificētus speciālistus
R-4.1.1.-1

Saldus novada pašvaldības attīstības
plānošanas kapacitātes celšana

4.1.1.

1

77 288,97

ES finanšu
instruments

Izstrādāta novada attīstības
programma, teritorijas plānojums un
attīstības stratēģija.

R-4.1.1.-2

Speciālistu piesaiste Saldus novada
kapacitātes celšanai

4.1.1.

1

35 571,80

ES finanšu
instruments

Piesaistiti jauni speciālisti Saldus
novada kapacitātes celšanai

Paaugstināt Saldus novada pašvaldības plānošanas

Paaugstināt Saldus novada pašvaldības administratīvo

4.1.2. Veicināt kvalitātes vadības sistēmu un labas pārvaldības principu ieviešanu pašvaldības pakalpojumus sniedzošajās organizācijās

R-4.1.2.-1

Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana

4.1.2.

1

8 629,08

pašvaldības
budžets

Norvēģu
finanšu
instruments

4.1.3. Nodrošināt kvalitatīvus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus publiskos pakalpojumus

10

Izveidoti četri pašvaldību sadarbības
un pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanas tīkli.Izveidota datubāze
vietējo pašvaldību pakalpojumu
izvērtēšanai;noorganizēti trīs
pieredzes un zināšanu apmaiņas
pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas
iestādēm;izveidotas trīs stratēģiskās
partnerattiecības starp Latvijas un
Norvēģijas iestādēm.

2013

2016

Saldus novada
pašvaldība

Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un
cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī,
izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir
balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un
izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas
uzlabošanai.

Rīcības plāns

Saldus novada pašvaldības kapacitātes
R-4.1.3.-1 stiprināšana satiksmes infrastruktūras
attīstībai Saldus pilsētā (mobilitātes plāns)

4.1.3.

1

Sasaistes izveidošana starp attīstības
R-4.1.3.-2 plānošanu un budžeta plānošanu vietējā
līmenī

4.1.3.

1

pašvaldības
35 571,80
budžets

ES finanšu
instruments

Norvēģijas
finanšu
instruments

Izstrādāts satiksmes infrastruktūras
attīstības plāns Saldus pilsētai
(mobilitātes plāns), uzlabota
satiksmes infrastruktūra Saldus
pilsētā.
Katru gadu budžets tiek saskaņots ar
attīstības programmā plānotajām
rīcībām un investīcijām, veikta
attīstības programmas aktualizācija

Celt Saldus novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu
plašāku ES struktūrfondu, kā arī citu finašu palīdzības

2014

2015

Saldus novada līdzfinansēto projektu sniegto iespēju izmantošanu
pašvaldība
satiksmes infrastruktūras uzlabošanā Saldus pilsētā.

2014

2016

Saldus novada
pašvaldība

2012

2013

Saldus novada pakalpojumu aparakstus
pašvaldība

2014

2015

VARAM, VRAA,
Saldus novada
pašvaldība
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas

4.1.4. Veicināt un attīstīt publisko pakalpojumu pieejamību

R-4.1.4.-1 Pašvaldības funkciju atbalsta sistēma 2.kārta

4.1.4.

1

Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas,
infrastruktūras un nekustamo īpašumu
pārvaldības un uzraudzības informācijas
sistēmas ieviešana novados (TAPIS) - 2.kārta

4.1.4.

1

R-4.1.4.-2

R-4.1.4.-3 Skolēnu pārvadājumu autobusu iegāde

pašvaldības
32 726,05
budžets

Izveidota elektroniskās apmaiņas
sistēma valsts un Saldus novada
pašvaldības iestādēm, izveidoti
elektronisko pakalpojumu aparaksti

ES finanšu
instruments

Pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti tiek ievietoti
TAPIS sistēmā

ERAF

Izveidot elektroniskās apmaiņas sistēmu valsts un Saldus
novada pašvaldības iestādēm, kā arī izveidot elektronisko

(turpmāk – TAPIS) izstrāde un ieviešana

4.1.4.

Novadnieku PP,
Zvārdes PP,Zirņu
PP, Saldus
novada
pašvaldība

pašvaldības
budžets

3

4.1.5. Modernizēt un attīstīt novada pārvaldes infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Vides pieejamības uzlabošana un
R-4.1.5.-1 ventilācijas sakārtošana pašvaldības
administratīvajām ēkām
R-4.1.5.-2

Ugunsdrošības infrastruktūras sakārtošana
Saldus novada teritorijā

R-4.1.5.-3 Sabiedrisko ēku apkārtnes labiekārtošana

4.1.5.

1

4.1.5.

3

4.1.5.

3

284 574,36

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets

Valsts budžets

Uzlabota vides pieejamība,
t.sk.izbūvēts lifts un sakārtota
ventilācijas sistēma pašvaldābas
administratīvajās ēkās

Uzlabot vides pieejamību, t.sk.izbūvējot liftu, un sakārtot

Saldus novada ventilācijas sistēmas pašvaldābas administratīvajās ēkās
pašvaldība

2015

2016

2017

2020

2015

2020

Saldus novada kultūras, sporta un mākslas jomu attīstībai Saldus novadā.
pašvaldība

2015

2015

Saldus novada finansējumu līdz 300.00 euro vienai organizācijai)
pašvaldība

2015

2017

Saldus novada veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu.
pašvaldība

2014

2020

2015

2016

TIKSC

Leader

Saldus novada
pašvaldība
Saldus novada
pašvaldība

4.1.6. Veicināt dialogu starp privāto sektoru, NVO un publisko pārvaldi, atbalstīt NVO iniciatīvas
R-4.1.6.-1 Pašvaldības projektu fonds

4.1.6.

1

252 000,00

Pašvaldības
budžets

R-4.1.6.-2

Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonds

4.1.6.

1

9 960,00

Pašvaldības
budžets

R-4.1.6.-3

Pašvaldības loma sabiedrības aktivitāšu
veicināšanā

4.1.6.

2

150 000,00

pašvaldības
budžets

Sešus gadus piešķirts finansējums (42
000 euro) biedrību un nodobinājumu
projektu realizācijai
Piešķirts finansējums vidēji 33
biedrību un nodobinājumu aktivitāšu
realizācijai
Iepazīta sadraudzības pilsētu
pieredze pašvaldības darbā un
izveidoti ilgtspējīgi sadarbības tīkli.

ES finanšu
instruments

Sniegt atbalstu veselības, vides, izglītības, sociālās,

Atbaltīt NVO pasākumus un aktivitātes (piešķirot

Iepazīt sadraudzības pilsētu pieredzi pašvaldības darbā un

4.1.7. Organizēt pasākumus un sekmēt novada tēla popularizēšanu iedzīvotāju vidū
R-4.1.7.-1

Saldus novada svētki

4.1.7.

1

350000,00

R-4.1.7.-2

Pasākums "Saldumu svētki"

4.1.7.

1

50000,00

R-4.1.7.-3

Pasākums "Uzņēmēju gada balva"

R-4.1.7.-4

Twin Towns: Celebrating Common by
Celebrating Diverse (Sadraudzības pilsētas)

4.1.7.

1

4.1.7.,1.5.3.

2

18000,00

10 000,00

pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets

Katru (7 gadus)gadu notikuši Saldus
novada svētki
Sarīkoti Saldumu svētki vienu reizi
gadā

pašvaldības
budžets
Eiropas
Komisija

11

Katru gadu sarīkots pasākums un
apbalvoti uzņēmēji 7 nominācijās

2015

2020

Saldus novada
pašvaldība,
TIKSC

Saldus novada svētku laikā
viesojušies 57 viesi no sadraudzības
pilsētām

2016

2016

TIKSC

Saldus novada pašvaldības sadraudzības pilsētu (Lietuva,
Igaunija, Francija)delegāciju viesošanās un kultūras
pasākumu norise Saldus novada svētku laikā maijā

Rīcības plāns

R-4.1.7.-5

Sadarbība ar Moldovas Ziemeļu reģiona
attīstības aģentūru

4.1.7.,2.1.5.

2

3146,00

pašvaldības
budžets

Veicināta sadarbība ar Moldovas
Ziemeļu reģiona attīstības aģentūru

2015

2015

VARAM, Saldus
novada
pašvaldība,
TIKSC

Saldus novadu projekta ietvaros plānota vietējo ražojumu,
tūrisma un kultūras piedāvājuma demonstrācija Moldovas
Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras organizētā izstādē, kā
arī tikšanās Florešti pašvaldībā, ar ko Saldus novada
pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums.

4.1.8. E-pārvaldes un elektroniskās datu apmaiņas risinājumu ieviešana
R-4.1.8.-1

Starptautiska sadarbība Eiropas izglītības
tīklojuma EcoMedia-Europe ietvaros

4.1.8.

pašvaldības
budžets

3

Saldus novada
pašvaldība

ERASMUS+

4.1.9. Pilnveidot publiskās elektroniskās informācijas pieejamību un digitālo programmu ieviešanu, IKT attīstību lauku teritorijās
Interneta un savstarpējo datu plūsmas
R-4.1.9.-1 kvalitātes uzlabošana Saldus novada
pašvaldību iestādēs

4.1.9.

1

1 138 297,45

pašvaldības
budžets

Uzlabota interneta un savstarpējo
datu plūsmas kvalitāte Saldus novada
pašvaldību iestādēs

ES finanšu
instruments

12

Uzlabot interneta un savstarpējo datu plūsmas kvalitāti

2014

2020

Saldus novada Saldus novada pašvaldību iestādēs
pašvaldība

