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SATURS
Attīstības programmas Rīcības plāns ietver noteiktus pasākumus, aktivitātes, kurus realizējot tiek
izpildīti Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada teritorijas attīstības
ilgtermiņa un vidēja termiņa uzstādījumi.
Rīcības plānā tiek norādīti pasākumi un aktivitātes uzdevumu izpildei, atbildīgie par pasākumu
izpildi, izpildes termiņš vai periods, finanšu resursu avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji.
Mazsalacas novada Attīstības programmā 2019.–2025.gadam iekļautie pasākumi un aktivitātes
izstrādātas, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kas norisinājās 2018.gada maijā, tematisko
darba grupu sanāksmes rezultātus, kurās 2018.gada augustā piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti
un iedzīvotāji, kā arī izvērtējot Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam
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

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

SM1: Ražošanas un pakalpojumu attīstība - Daudzveidīga, ilgtspējīga, inovatīva un konkurētspējīga ražošana un kvalitatīvi pakalpojumi
RV1 Uzņēmējdarbība
U.1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā

Nodrošināta informācijas aprite un sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem, t.sk. par pieejamajiem atbalsta instrumentiem (uzņēmēju
kontaktu liste, e-pasts reizi ceturksnī)

1.1.1.

Sadarbības
veicināšana starp
pašvaldību,
uzņēmējiem un
citām institūcijām

Nodrošināta regulāra, abpusēja informācijas apmaiņa starp Mazsalacas
novada pašvaldību un Vidzemes uzņēmējdarbības centru
Atjaunota uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība un koordinēta regulāra
tās darbība

Sabiedrisko
attiecību
speciāliste,
pašvaldības
izpilddirektors,
Uzņēmēju
konsultatīvā
padome

2025

Sabiedrisko
attiecību
speciāliste,
projektu vadītāja,
pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība,
ES fondi,
uzņēmēji

Veicināta pieredzes apmaiņa starp novada esošajiem, potenciālajiem un citu
novadu uzņēmējiem (semināri, pieredzes apmaiņas braucieni)
Rīkots ikgadējs uzņēmēju pasākums

1.1.2.

Atbalsts
uzņēmējdarbībai
nepieciešamo
resursu
nodrošināšanā

1.1.3.

Uzņēmējdarbībai
piemērotu telpu un
teritoriju

Nodrošināta informācija pašvaldības mājas lapā par uzņēmējdarbības jomu
Veicināta jaunu uzņēmumu veidošanās novadā (piemēram, semināri par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, sadarbība ar Valmieras biznesa inkubatoru)
Īstenots atbalsts jaunu un esošo uzņēmumu attīstībai
Veicināta esošo un jaunu industriālo teritoriju un ēku attīstība

Pašvaldības
izpilddirektors,
Nekustamā

2025

Pašvaldība,
ES fondi,
privātie
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RĪCĪBAS
pieejamības
veicināšana

1.1.4.

Iedzīvotājiem
nepieciešamo
komercpakalpojum
u piedāvājuma
veicināšana

ATBILDĪGIE

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDĪTĀJI

Veicināta degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības
(piemēram, bijušais zivju cehs, Larelini ražošanas ēkas)

attīstībai

Veicināta sadzīves pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana iedzīvotājiem
(sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, naktsmītnes, u.c. sadzīves pakalpojumi)

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

investori

Pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Pašvaldības
izpilddirektors,
nevalstiskās
organizācijas,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
projektu vadītāja

2025

Pašvaldība,
ES fondi

U.1.2. Attīstīt Mazsalacas novada zīmolu

1.2.1.

Informācijas
izplatības
veicināšana par
vietējo
uzņēmējdarbību,
sniegtajiem
pakalpojumiem un
ražoto produkciju
(Mazsalacas novada
zīmola attīstība)

Koordinētas iesaistīto pušu (pašvaldība, uzņēmēji, NVO) aktivitātes un
sadarbība Mazsalacas novada zīmola attīstībā
Izveidota tirdzniecības vieta
prezentēšanai un pārdošanai

novadnieku

ražojumu

un

mājražojumu

Nodrošināta informācijas pieejamība un kvalitāte par vietējiem uzņēmējiem
pašvaldības tīmekļa vietnē
Izmantoti uzņēmumu reprezentatīvie materiāli novada kopējā reklamēšanā
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
U.2.1. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību

2.1.1.

Pašvaldības ceļu un
ielu uzlabošana un
uzturēšana
braukšanai
atbilstošā kvalitātē

Izstrādāts pašvaldības autoceļu un ielu sakārtošanas plāns
Veikta ceļu un ielu braukšanai atbilstošā kvalitātē uzturēšana (regulāra ceļu
greiderēšana, grants seguma uzlabošana, ceļmalu izpļaušana, ielu mitrināšana,
pretputekļu apstrāde, u.c.)
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Pašvaldības
policija,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Pašvaldības
izpilddirektors,
projektu vadītāja

2025

ES fondi

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Uzlabota ceļu, tiltu, ietvju un satiksmes pārvadu infrastruktūra Mazsalacas
novada teritorijā (caurteku nomaiņa un ceļu profilēšana, grāvju izveide lietus
notecei, ielu asfaltēšana – virsmu dubultā apstrāde, u.c.) (piemēram, Parka
ielas posma asfaltēšana, pārvada rekonstrukcija, tilta salabošana pār Aurupīti)

2.1.2.

Satiksmes drošības
uzlabošana

Īstenoti satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (piemēram, izveidots
norobežojums/ātruma ierobežojums Skaņkalnes ielai, STOP zīmes izvietošana
Pērnavas ielā, spoguļa izvietošana Rūjienas ielā)

Uzlaboti esošie gājēju ceļi un ietves (t.sk. esošās bruģētās ietves)

2.1.3.

2.1.4.

Gājēju
ceļu
un
veloceļu
uzturēšana,
ierīkošana
un
pagarināšana
drošas
pārvietošanās
nodrošināšanai

Atbalsts
elektrotransporta
izmantošanai
novadā

Ierīkoti un pagarināti gājēju ceļi un ietves (piemēram, līdz Priedēm, līdz Svētās
Annas baznīcai, Rūjienas ielā, Muižas ielā, Parka ielā, Baznīcas ielas posmā no
veikala Zīle līdz Baznīcas ielas 22 mājai)
Izveidoti un labiekārtoti veloceļi (piemēram, veloceļu Green railways
pagarināšana līdz Rūjienai, izveidotā Green railways veloceļa labiekārtošana)
Ierīkoti veloinfrastruktūras objekti (piemēram, velo joslas, velonovietnes,
zīmes, velo statīvi u.c.)
Atbalstīta elektrotransporta izmantošana novadā
U.2.2. Uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību un mobilitāti
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

RĪCĪBAS
Sabiedriskā
transporta
pieejamības un
kustības grafika
izvērtēšana un
uzlabošana
Sabiedriskā
transporta
infrastruktūras
uzlabošana
Mobilitātes
veicināšana

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Veicināta regulāras satiksmes nodrošināšana Valmieras virzienā

Pašvaldības
izpilddirektors,
pagastu pārvalžu
vadītāji

2025

Pašvaldība

Nodrošināta sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūra

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašaldība

Sēļu pagasta
pārvaldes
vadītājs

2025

-

SIA “Banga KPU”,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Īstenoti mobilitātes veicināšanas pasākumi (kopbraukšanas aktivizēšana,
transports pēc izsaukuma u.c.)

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

U.2.3. Pilnveidot ūdenssaimniecības pakalpojumu un infrastruktūru
Veikta esošās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas un
pakalpojuma uzlabošana, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu un samazinot
ietekmi uz vidi

2.3.1.

Ūdenssaimniecības
un
kanalizācijas
pakalpojumu
pieejamības
un
kvalitātes
uzlabošana

Turpināta centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas attīstība, paplašināšana
(piemēram, Avotu, Lielā un R. Dārziņa ielās)
Informēti iedzīvotāji par individuālajām kanalizācijas sistēmām un iespējām
pieslēgties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai

Nodrošināta decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana novadā
(izstrādāti atbilstoši saistošie noteikumi)
U.2.4. Veicināt elektronisko un mobilo sakaru pieejamību un kvalitāti
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2.4.1.

RĪCĪBAS

Elektronisko un
mobilo sakaru
pieejamības un
kvalitātes pilnveide

ATBILDĪGIE

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDĪTĀJI

Veicināta elektronisko sakaru infrastruktūras izveide un materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana

Nodrošināta sadarbība ar elektronisko un mobilo sakaru pakalpojumu
sniedzējiem, lai uzlabotu sakaru pieejamību un kvalitāti novadā
U.2.5. Pilnveidot meliorācijas sistēmu
Pašvaldības
meliorācijas
2.5.1. sistēmu uzlabošana Uzlabota pašvaldības meliorācijas sistēma
un uzturēšana
atbilstošā kvalitātē
RV3 Vide un dabas resursi
U.3.1. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību
Palielināts noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits

3.1.1.

Atkritumu
apsaimniekošanas
pieejamības
nodrošināšana

Nodrošinātas pietiekamā daudzumā atkritumu šķirošanas iespējas (piemēram,
konteineru skaita palielināšana, laicīga šķiroto atkritumu konteineru izvešana,
organisko atkritumu šķirošana/kompostēšana)
Nodrošināta iedzīvotāju izglītošana
jautājumiem, t.sk. atkritumu šķirošanu

par

atkritumu

apsaimniekošanas

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Pašvaldības
izpilddirektors

2025

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldība

Nekusatmā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

2025

Pašvaldība

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

U.3.2. Īstenot dabas resursu pārvaldību
Izglītoti iedzīvotāji vides aizsardzības jautājumos
3.2.1.

Dabas resursu
pārvaldība

Nodrošināta lielo koku uzturēšana (kopšana u.c.) gar pašvaldības ceļiem
Uzlabota pašvaldības mežu ekonomiskā vērtība (mežu apsaimniekošanas
plānu izstrāde, mākslīga mežu atjaunošana, kopšana, mežistrāde, mežu
novērtēšana)
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Izveidotas labiekārtotas un sakoptas atpūtas vietas pie ūdeņiem

3.2.2.

Ūdens resursu
pārvaldība

Sakārtoti makšķerēšanas noteikumi, lai varētu makšķerēt Salacā
Izbūvētas jaunas slūžas un renovēta Rauskas ūdenskrātuves gultne
Veikts zivju resursu
nepieciešamības

3.2.3.

Dabas parku
plānveida
apsaimniekošana
un infrastruktūras
pilnveide

monitorings un

papildināšana ūdenstilpnēs pēc

Izstrādāts Skaņākalna dabas parka apsaimniekošanas plāns
Īstenota Skaņākalna dabas parka plānveida apsaimniekošana

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
pašvaldības
izpilddirektors, IK
“Līdaciņas laivās”,
projektu vadītāja

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
projektu vadītāja

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība

2025

Pašvaldība,
ES fondi, citi
ārējie
finanšu
resursi

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Infrastruktūras pilnveide Skaņākalna dabas parkā (t.sk. bioloģisko tualešu
uzlabošana)
SM2: Dzīves vietas vides attīstība - Izglītota veselīga, radoša, sociāli aktīva un materiāli nodrošināta novada sabiedrība dzīvo, strādā un atpūšas
drošā latviskā, dabiskā, sakoptā un ērti pieejamā dzīves vidē
RV4 Kopiena
U.4.1. Veicināt kopienu sadarbību un organizāciju ilgtspēju
4.1.1.

Sabiedrības
pašiniciatīvas
veicināšana

4.1.2.

Nevalstisko
organizāciju
sadarbības un
ilgtspējas
veicināšana

Iedzīvotāji piedalās tiešā pasākumu organizēšanā (kultūras, atpūtas, sporta,
u.c.)
Rīkoti iedzīvotāju iesaistes pasākumi ideju ģenerēšanai un motivācijas gūšanai,
pašiniciatīvas aktivizēšanai*

Sniegts atbalsts novada NVO projektu īstenošanā

Veicināta NVO sadarbība (piemēram, sadraudzība, jaunas tradīcijas, kopīgi
pasākumi)

Projektu vadītāja,
pašvaldības
izpilddirektors
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RĪCĪBAS

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Projektu vadītāja,
pašvaldības
izpilddirektors,
Mazsalacas
vidusskolas
direktore

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
administrācija un
pašvaldības
iestādes

2025

Pašvaldība

Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja,
Sociālā dienesta
vadītāja

2025

Pašvaldība

Izglītības iestāžu
vadītāji, Sociālā
dienesta vadītāja,
pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDĪTĀJI

U.4.2. Īstenot jaunatnes politiku
Plānotas, organizētas un atbalstītas jauniešu iniciatīvas un izzinoši pasākumi
4.2.1.

Jaunatnes politikas
ieviešana
un
iniciatīvu
atbalstīšana

Īstenota jauniešu izglītošana par valsts/ pašvaldības struktūru un uzdevumiem,
par jauniešu iespējām piedalīties pašvaldības attīstībā (piemēram, projektu
nedēļa, apmācības skolā)
Organizēta jauniešu vajadzību un viedokļa uzklausīšana

4.2.2.

Jauniešu
nodarbinātības
atbalstīšana

Veicināta darba, prakses iespēju nodrošināšana jauniešiem
Rīkotas Ēnu dienas un karjeras dienas Mazsalacas novada iestādēs un
uzņēmumos

U.4.3. Īstenot ģimeņu politiku
Motivējošu
Īstenota jaundzimušo sveikšana
ģimenes atbalsta
4.3.1.
pasākumu
Organizētas bērnu nometnes
īstenošana
Izveidoti atbalsta instrumenti
Atbalsta sniegšana (pirmsskolas pakalpojumi, u.c.)
4.3.2.

ģimenēm uzsākot
dzīvi
Mazsalacas
novadā

jauno

ģimeņu

atgriešanās

sekmēšanai

Izstrādāta programma dzīvojamā fonda pilnveidei ģimenēm ar bērniem
Nodrošināta informācijas pieejamība par dzīvi Mazsalacas novadā

RV5 Izglītība
U.5.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmskolas un vispārējo izglītību
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5.1.1.

RĪCĪBAS

Kvalitatīvas
vispārējās izglītības
un
pirmsskolas
izglītības
nodrošināšana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Izglītības iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Mazsalacas
vidusskolas
vadītāja

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
kultūras iestāžu
vadītāji,
Mazsalacas
Mūzikas un
mākslas skolas
direktore

2025

Pašvaldība,
ES fondi

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi un motivācijas
stiprināšana, t.sk. konkurētspējīgs atalgojums (piemēram, dalība semināros,
kursos, pieredzes apmaiņa, motivējoši jaunu speciālistu piesaistes pasākumi,
u.c.)
Veicināta skolēnu dalība starpnovadu un nacionāla līmeņa konkursos un
olimpiādēs
Uzlabota atbalsta personāla pieejamība pirmsskolas izglītības iestādē
(piemēram, logopēds, psihologs, speciālie pedagogi, u.c.)
Veicināta karjeras izglītības pieejamība (piemēram, ekskursijas uz novada
uzņēmumiem, dalība "Ēnu diena" projektā, u.c.)

5.1.2.

Sadarbības
veicināšana
starp
Mazsalacas
vidusskolu
un
ieinteresētajām
pusēm

Nodrošināta savstarpējā komunikācija starp ieinteresētajām pusēm,
pilnveidots skolas tēls ieinteresēto pušu acīs (skola-uzņēmēji, skola-kultūras
iestādes, skola-sabiedrība)

Nodrošināta vecāku iesaiste izglītības procesā
Īstenoti Mazsalacas vidusskolas popularizēšanas pasākumi (piemēram,
atvērtās durvju dienas)
U.5.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītību

5.2.1.

Kvalitatīvas
profesionālās
ievirzes izglītības
nodrošināšana

Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi un motivācijas
stiprināšana (piemēram, dalība semināros, kursos, pieredzes apmaiņa,
motivējoši jaunu speciālistu piesaistes pasākumi, u.c.)
Īstenotas speciālās izglītības programmas, lai visi bērni var apmeklēt MMS
Pilnveidots Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas programmu piedāvājums
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Izglītības iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Izglītības iestāžu
vadītāji,
pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība

Izglītības iestāžu
vadītāji, kultūras
iestāžu vadītāji,
projektu vadītāja

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Kultūras iestāžu
vadītāji,
pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība,
ES fondi

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

U.5.3. Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

5.3.1.

Mazsalacas novada
izglītības
iestāžu
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide

Pēc vajadzības pilnveidota izglītības iestāžu infrastruktūra atbilstoši iestāžu
izstrādātajiem attīstības plāniem
Pēc vajadzības pilnveidota izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze atbilstoši
iestāžu izstrādātajiem attīstības plāniem

U.5.4. Nodrošināt pieejamus un kvalitatīvus skolēnu pārvadājumus
Nodrošināti pieejami, kvalitatīvi skolēnu pārvadājumi
Skolēnu
5.4.1. pārvadājumu
Pēc nepieciešamības veikta maršrutu un kustības laiku izvērtēšana, uzlabošana
nodrošināšana
U.5.5. Nodrošināt daudzveidīgas interešu un mūžizglītības iespējas

5.5.1.

5.5.2.

Daudzveidīgu
interešu izglītības
iespēju
nodrošināšana
novadā

Neformālās un
mūžizglītības
iespēju
nodrošināšana
novadā

Pirmsskolā un vidusskolā nodrošināts saistošs interešu izglītības piedāvājums,
ņemot vērā skolēnu pieprasījumu
Īstenota izglītojamo iesaiste interešu izglītības projektos un konkursos
Novadā nodrošināts saistošs interešu izglītības piedāvājums, ņemot vērā
iedzīvotāju pieprasījumu gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem
(piemēram, mūsdienu deja, ārpusskolas laika pavadīšanas iespējas)
Izstrādāts neformālās un mūžizglītības pasākumu plāns sadarbībā ar kaimiņu
novadiem, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu
Īstenots atbalsts neformālās un mūžizglītības apguvei un attīstībai (piemēram,
organizēti kursi, semināri, nodarbības)
Nodrošināta neformālās un mūžizglītības apguvei nepieciešamā infrastruktūra
un materiāli tehniskā bāze
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Kultūras iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Kultūras iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Kultūras iestāžu
vadītāji,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru nodrošinātas iespējas iedzīvotāju
profesionālai pārkvalifikācijai (piemēram, organizēti kursi novadā, nodrošināts
transports uz izglītības iestādēm)
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
U.6.1. Nodrošināt daudzpusīgu kultūras pasākumu piedāvājumu
Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi (piemēram,
dalība semināros, kursos, pieredzes apmaiņa, u.c.)
6.1.1.

Mūsdienīga
kultūras
nozares
pārvaldība novadā

Koordinēta kultūras jomas darba grupa, īstenota dažāda veida sadarbība starp
pašvaldības iestādēm kvalitatīva kultūras piedāvājuma nodrošināšanā novadā
Piesaistīti dažāda veida atbalsta instrumenti kultūras nozares attīstībai un
pasākumu īstenošanai

6.1.2.

6.1.3.

Daudzpusīgu un
kvalitatīvu kultūras
pasākumu
nodrošināšana

Informācijas
pieejamības
nodrošināšana par
rīkotajiem
pasākumiem

Nodrošināti kvalitatīvi kultūras un atpūtas pasākumi dažādām iedzīvotāju
grupām (pasākumi bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem, citām
atsevišķām iedzīvotāju grupām) t.sk. Lībiešu pilskalnā
Organizēti starptautiski kultūras pasākumi
Nodrošināta sadarbība ar kaimiņu novadiem, lai nodrošinātu pieejamu un
saskaņotu kultūras pasākumu piedāvājumu
Nodrošināta gaidāmo pasākumu kalendāra pieejamība
Nodrošināta informācijas pieejamība pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos
tīklos, informatīvajos stendos, uz afišu stabiem, u.c.
Īstenota kultūras pasākumu popularizēšana apkārtējo novadu informatīvajos
kanālos
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6.1.4.

RĪCĪBAS

Kultūras produktu,
pasākumu sasaistes
ar tūrisma jomu
veicināšana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Nodrošināta kultūras radītā produkta (pasākuma) sasaiste ar tūrisma jomu,
veicinot novadu kā tūrisma galamērķi (piemēram, Sveču mežs, Novada svētki)

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Kultūras iestāžu
vadītāji,
Mazsalacas
novada Kultūras
centra Tūrisma
nodaļas
speciālisti

2025

Pašvaldība

Kultūras iestāžu
vadītāji,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Kultūras iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība

Kultūras iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība,
Valsts
kultūrkapitāl
a fonds

Pašvaldības
izpilddirektors,
kultūras iestāžu
vadītāji,

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

U.6.2. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

6.2.1.

Kultūras iestāžu
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide

Pilnveidota kultūras iestāžu materiāli tehniskā bāze atbilstoši iestāžu
izstrādātajiem attīstības plāniem
Pilnveidota kultūras iestāžu infrastruktūra atbilstoši iestāžu izstrādātajiem
attīstības plāniem (piemēram, Lībiešu pilskalna estrādes rekonstrukcija, muzeja
pagrabstāva izbūve)

U.6.3. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
6.3.1.

Atbalsta sniegšana
Mazsalacas novada
amatiermākslas
pārstāvjiem

6.3.2.

Nemateriālā
kultūras
mantojuma
apzināšana un
saglabāšana

Izveidota amatiermākslas atbalsta sistēma (piemēram, rīkotas vietējo
amatnieku, mākslinieku izstādes, nodrošināta amatiermākslas kolektīvu dalība
Dziesmu un deju svētku procesā)
Īstenota pastāvīga novada nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un
saglabāšana
Nodrošināta ikgadēja tradicionālo svētku rīkošana (Lieldienas, Līgo svētki,
Ziemassvētki, Latvijas proklamēšanas gadadiena)

U.6.4. Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu un aizsardzību
6.4.1.

Kultūras pieminekļu
apsaimniekošanas
un aizsardzības
sekmēšana

Izveidota un koordinēta kultūras iestāžu sadarbība novadpētniecībā un
novada vēstures izpētē
Popularizēta novada vēsture (piemēram, grāmata, video par novadu)
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
Īstenoti dzimtu izpētes pasākumi un organizēti saieti
Īstenota kultūras pieminekļu apsaimniekošana un veicināta kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana (piemēram, informatīvo stendu izveide par Lībiešu
pilskalnu)
Pilnveidota kultūras pieminekļu materiāli tehniskā bāze

6.4.2.

Kultūras pieminekļu
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide

Pilnveidota kultūras pieminekļu infrastruktūra (piemēram, Valtenberģu muižas
kompleksa saglabāšana un attīstīšana - muižas staļļa teritoriju, muižas jumta
un terases restaurācija)

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
pašvaldības
izpilddirektors,
projektu vadītāja

2025

Pašvaldība,
ES fondi, citu
fondu
finansējums

Pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
Mazsalacas
vidusskolas
direktore

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

sabiedrikso
attiecību
speciāliste

RV7 Sports
U.7.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika aktivitātes
Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi (piemēram,
dalība semināros, kursos, pieredzes apmaiņa, u.c.)
7.1.1.

Mūsdienīgas sporta
nozares pārvaldība
novadā

Piesaistīts speciālists sportā un aktīvajā atpūtā
Koordinēta sporta jomas darba grupa, īstenota dažāda veida sadarbība starp
pašvaldības iestādēm kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pasākumu
nodrošināšanai
Piesaistīti dažāda veida atbalsta instrumenti sporta nozares attīstībai un
pasākumu īstenošanai

7.1.2.

Daudzpusīgu
un
kvalitatīvu
sporta
pasākumu
nodrošināšana

Nodrošināti kvalitatīvi sporta un aktīvās atpūtas pasākumi dažādām
iedzīvotāju grupām (pasākumi bērniem, jauniešiem, ģimenēm, senioriem,
citām atsevišķām iedzīvotāju grupām, paplašināts individuālo sporta veidu
klāsts)
Organizēti starptautiski sporta pasākumi
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Nodrošināta sadarbība ar kaimiņu novadiem, lai nodrošinātu pieejamu un
saskaņotu sporta pasākumu piedāvājumu
Veicināta aktīvāka esošās infrastruktūras izmantošana (piemēram, trenera
pakalpojumu nodrošināšana trenažieru zālē)
Nodrošināta gaidāmo pasākumu kalendāra pieejamība

7.1.3.

Informācijas
pieejamības
nodrošināšana par
rīkotajiem
pasākumiem

Nodrošināta informācija pieejamība pašvaldības tīmekļa vietnē, sociālajos
tīklos, informatīvajos stendos, uz afišu stabiem, u.c.
Īstenota sporta pasākumu popularizēšana apkārtējo novadu informatīvajos
kanālos

Pašvaldības
izpilddirektors,
Mazsalacas
vidusskolas
direktore,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

2025

Pašvaldība

U.7.2. Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Pilnveidota sporta nozares materiāli tehniskā bāze (t.sk. nodrošināts
mūsdienīgs un pietiekošā daudzumā pieejams sporta inventārs)

7.2.1.

Sporta nozares un
aktīvās atpūtas
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide un
uzturēšana

Pilnveidota sporta infrastruktūra (piemēram, stadiona infrastruktūras pilnveide
(segums, tāllēkšanas bedre, utt.), āra trenažieru izveide, slidotavas bortu
atjaunošana, diskgolfa laukuma izveide)
Pilnveidota un uzturēta infrastruktūra aktīvās atpūtas aktivitātēm ārtelpā
(piemēram, peldvietu, publiska spēļu rotaļu laukuma izveide, apgaismojuma
izveide slēpošanas trasei, atrasta vieta motokrosa trases izveidei (pie
nosacījuma, ka tiek sakārtota esošā trase))
Uzlabota iedzīvotāju iesaite infrastruktūras uzturēšanā (piemēram, slidotavas
tīrīšanā)

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
Mazsalacas
vidusskolas
direktore

2025

Pašvaldība,
ES fondi
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

2025

Pašvaldība,
ES fondi

RV8 Veselības aprūpe
U.8.1. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

8.1.1.

8.1.2.

Kvalitatīvu veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana

Veselības aprūpes
profilaktiskā darba
veicināšana

Nodrošināta kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
(piemēram, nodrošināta ģimenes ārsta, zobārsta u.c. speciālistu pieejamība
novadā)

Īstenoti pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un
slimību profilaksei

Projektu vadītāja

2019

ES fondi,
valsts
budžeta
finansējums

Veicināta veselības mācības apguve (piemēram, kaitīgo ieradumu un atkarību
izglītojošie pasākumi, pareizas zobu tīrīšanas apguve skolēniem, tikšanās ar
slaveniem ārstiem)

Izglītības iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība

SIA “Mazsalacas
slimnīca”,
pašvaldības
izpilddirektors

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
projektu vadītāja,
izglītības iestāžu
vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Veselības aprūpes
pakalpojumu
Veicināta veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās
8.1.3. infrastruktūras un
bāzes pilnveide
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide
U.8.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu

8.2.1.

Veselīga
dzīvesveida
paradumu
aktivitāšu
veicināšana

SIA “Mazsalacas
slimnīca”,
projektu vadītāja

Rīkoti veselības veicināšanas pasākumi (piemēram, organizēti braucieni uz
baseinu)
Veicināta dažāda veida pašiniciatīva fizisko aktivitāšu piekopšanā (piemēram,
novadā izveidotā infrastruktūra ir pieejama iedzīvotāju pašiniciatīvas fiziskajām
aktivitātēm, iedzīvotāju interešu grupām, āra trenažieru izveide)
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Sociālā dienesta
vadītāja

2025

Pašvaldība

Sociālā dienesta
vadītāja, projektu
vadītāja

2025

Pašvaldība

Sociālā dienesta
vadītāja

2025

Pašvaldība

Sociālā
dienestavadītāja,
bāriņtiesas
vadītāja

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

RV9 Sociālie pakalpojumi
U.9.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību

9.1.1.

Sociālā dienesta
kapacitātes
paaugstināšana

9.1.2.

Sociālo
pakalpojumu klāsta
pilnveide un
pieejamības
uzlabošana

9.1.3.

Informācijas
pieejamības,
komunikācijas un
sabiedrības
līdzatbildības
pilnveide sociālajā
jomā

Nodrošināts kvalitatīvs un pietiekošs speciālistu skaits sociālās aprūpes un
sociālo pakalpojumu sniegšanai
Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi (piemēram,
dalība semināros, kursos, pieredzes apmaiņa, u.c.)
Nodrošināti iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi

Izstrādāta sociālās aprūpes un veselības nozares attīstības koncepcija

Uzlabota
informācijas
pieejamība
par
pieejamajiem
sociālajiem
pakalpojumiem (piemēram, informācija pašvaldības mājas lapā, avīzē
vienkāršākā valodā, informatīvi bukleti sabiedriskās vietās)
Uzlabota komunikācija starp sociālo pakalpojumu sniedzējiem un klientiem
Uzlabota sadarbība sociālajā jomā iesaistīto iestāžu starpā (pašvaldības
policija, sociālais dienests, bāriņtiesa, izglītības iestāde)
Veicināta sabiedrības līdzatbildība sociālajā jomā

9.1.4.

Audžuģimeņu
kustības atbalsts un
attīstība

Veicināta audžuģimeņu kustības attīstība novadā

U.9.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
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9.2.1.

9.2.2.

RĪCĪBAS

Sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanai
nepieciešamās
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide

Sociālo
dzīvokļu
piedāvājuma
nodrošināšana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Sociālā dienesta
vadītāja

2025

Pašvaldība

Sociālā dienesta
vadītāja,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
policija

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
policija

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Pilnveidota sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamā materiāli
tehniskā bāze atbilstoši iestāžu izstrādātajiem attīstības plāniem
Pilnveidota sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra
atbilstoši iestāžu izstrādātajiem attīstības plāniem (piemēram, sociālā
aprūpes centra, senioru mājas/ pansionāta, grupu dzīvokļu, speciālistu
kabinetu izveide)

Nepieciešamības gadījumos pieejami dzīvošanas apstākļiem atbilstoši sociālie
dzīvokļi

RV10 Drošība
U.10.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību

10.1.1.

Sabiedriskās kārtības
un
drošības
nodrošināšana

Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi (piemēram,
dalība semināros, kursos, pieredzes apmaiņa, u.c.)
Veikti regulāri reidi novadā (arī vakaros un nakts stundās)
Kontrolēta pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu ievērošana

10.1.2.

Preventīvo drošības
pasākumu pilnveide

Regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par ceļu satiksmes, vispārējas drošības,
ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem
Veicināta pilsoniskā atbildība - augsta iedzīvotāju atbildības sajūta pret
sabiedrisko īpašumu un kārtību novadā
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10.1.3.

10.1.4.

RĪCĪBAS
Informācijas
pieejamības,
komunikācijas un
sabiedrības
līdzatbildības
pilnveide
Pašvaldības policijas
infrastruktūras
un
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Uzlabota informācijas pieejamība (piemēram, par pašvaldības policijas darba
laiku un funkcijām, automātiskais atbildētājs, kas informē par nepieciešamību
sazināties ar valsts policiju ārpus pašvaldības policijas darba laika)

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Pašvaldības
policija

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
policija

2025

Pašvaldība

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa,
projektu vadītāja

2025

Pašvaldība,
ES fondi

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Veicināta sabiedrības līdzatbildība
Uzlabota pašvaldības policijai nepieciešamā infrastruktūra un materiāli tehniskā
bāze atbilstoši iestādes izstrādātajam attīstības plānam

RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā ārtelpa
U.11.1. Veicināt mājokļu pieejamību
Uzlabota informācijas pieejamība par apbūves iespējām un brīvajiem
dzīvokļiem novadā
Nodrošināta pašvaldības zemju iznomāšana jauna dzīvojamā fonda izveidei
11.1.1.

Mājokļu kvalitātes
un pieejamības
veicināšana

Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība

Izveidota un uzturēta pašvaldības izīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas kontroles
sistēma
U.11.2. Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

11.2.1.

Ēku
energoefektivitātes
paaugstināšana

Realizēti energoefektivitātes projekti pašvaldības un sabiedriskajās ēkās

Veicināti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projekti
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RĪCĪBAS

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
pašvaldības
iestāžu vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
policija,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
projektu vadītāja,
sabiedrisko

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDĪTĀJI

U.11.3. Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanu

11.3.1.

Sakārtoti
pašvaldības
nekustamie īpašumi

Īstenota pašvaldības piekritīgo īpašumu īpašuma tiesību sakārtošana, zemju
uzmērīšana,
ēku
inventarizācija,
zemju
topogrāfija, bez īpašnieku ēku/būvju īpašumtiesību noskaidrošana un īpašuma
tiesību
sakārtošana
(tiesu
procesi), pašvaldības ceļu, ielu, tiltu reģistra aktualizēšana un inventarizācija

U.11.4. Nodrošināt vides pieejamību
11.4.1.

Vides pieejamības
nodrošināšana
publiskajās ēkās

Nodrošināta vides pieejamība publiskajās ēkās (durvju platums, uzbrauktuves,
pacēlāji, piktogrammas un cita veida vizuālais atbalsts, u.c.)

U.11.5. Veicināt neapsaimniekoto ēku un teritoriju sakārtošanu

11.5.1.

11.5.2.

Neapsaimniekoto
ēku un teritorijas
sakārtošanas
veicināšana

Invazīvo augu sugu
izplatības
ierobežošana

Organizēta vidi degradējošo vai cilvēku
sakārtošana, konservēšana vai nojaukšana

drošību

apdraudošo

būvju

Veikta neappļauto teritoriju apsekošana kūlas ugunsgrēku mazināšanai
Mazināta latvāņu izplatība (samazināts latvāņu izplatības potenciāls, regulāri
koptas latvāņu izplatības teritorijas)
Mazināta citu invazīvo sugu izplatība (piemēram, zeltslotiņa, u.c.)

U.11.6. Nodrošināt publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtošanu
Mūsdienīga
Izveidota publiskās ārtelpas teritorijas koncepcija, pilsētvides plānojums
publiskās ārtelpas
11.6.1.
teritorijas
Izveidota kopēja vīzija novada iestāžu noformēšanai
pārvaldība
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

attiecību
speciāliste
Uzturētas un labiekārtotas zaļās zonas, saglabāta ainaviskā
vide, veicināta
teritorijas mērķtiecīga izmantošana un nodrošināta tās pieejamība, t.sk.
organizētas teritorijas sakopšanas talkas
11.6.2.

Publiskās ārtelpas
teritorijas
sakoptības
veicināšana

Pēc vajadzības atjaunota un izveidota publiskās ārtelpas infrastruktūra (soliņi,
atkritumu urnas, velostatīvi, diennakts tualetes, u.c.) (piemēram, soliņu
izvietošana Skaņkalnes ielas posmā, Baznīcas ielā, Pērnavas ielā, Rūjienas ielā)
Veicināta pagalmu sakārtošana un labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājām
(piemēram, iniciatīvu projekti)

11.6.3.

Apgaismojuma
nodrošinājuma
pilnveide ciemos

Nodrošināts apgaismojums sabiedriskās vietās un ciemu teritorijā (atbilstoši
diennakts tumšā laika izmaiņām) (piemēram, Baznīcas ielas posmā no veikala
Zīle līdz Baznīcas ielas 22 mājai)
Nomainītas esošās lampas pret energoefektīvām
Izvietotas atstarojošas māju nosaukumu norādes

11.6.4.

Norāžu
novadā

pilnveide
Pilnveidotas tūrisma norādes

RV12 Pašvaldības pārvaldība
U.12.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un resursu lietojumu

Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s
nodaļa,
Mazsalacas
novada Kultūras
centra
Tūrisma
nodaļa

2025

Pašvaldība
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12.1.1.

RĪCĪBAS

Pašvaldības
administrācijas un
iestāžu darbinieku
kapacitātes
paaugstināšana

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Īstenoti pašvaldības speciālistu un darbinieku kapacitātes paaugstināšanas
pasākumi un motivācijas stiprināšana (kursi, semināri, pieredzes apmaiņa,
atbilstošs atalgojums u.c.) (t.sk. apmācības kursi projektu rakstīšanā )
Piesaistīti dažāda veida atbalsta instrumenti pašvaldības attīstības projektu
realizēšanai un pasākumu īstenošanai

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

Pašvaldības
izpilddirektors,
pašvaldības
iestāžu vadītāji,
projektu vadītāja,
kanceleja

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

2025

Pašvaldība

Sabiedrisko
attiecību
speciāliste,
pašvaldības
iestāžu vadītāji

2025

Pašvaldība

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša lietvedības un dokumentu
aprites informācijas sistēma (piemēram, palielināts EDUS lietotāju skaits)

12.1.2.

Pašvaldības
administrācijas un
iestāžu
iekšējās
sadarbības
uzlabošana

Rīkotas regulāras darbinieku sanāksmes un neformāli pasākumi pašvaldības
komandas saliedēšanai un motivēšanai
Organizētas vispārējas kopīgas darbinieku sanāksmes un starpnozaru
speciālistu sanāksmes
Īstenoti komunikācijas uzlabošanas pasākumi (piemēram, komunikācijas
semināri)
Uzlabota pienākumu sadale un darbinieku aizvietošana atvaļinājumu laikā

12.1.3.

Pašvaldības sniegto
pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana

Regulāra aptauju veikšana par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti
Ieviesta momentānās pakalpojumu novērtēšanas sistēma
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Pašvaldības
administrācijas un
iestāžu
Pilnveidota pašvaldības administrācijas un iestāžu infrastruktūra un materiāli
12.1.4.
infrastruktūras un tehniskā bāze atbilstoši izstrādātajiem attīstības plāniem
materiāli tehniskās
bāzes pilnveide
U.12.2. Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu un informācijas kvalitāti un pieejamību
Elektronisko
Uzlaboti un paplašināti e-pakalpojumi, pēc nepieciešamības ieviesti jauni epakalpojumu
pakalpojumi
pieejamības
12.2.1.
uzlabošana
un
Regulāri aktualizēts un popularizēts klientu apkalpošanas centra piedāvājums
jaunu pakalpojumu
ieviešana
Nodrošināta pašvaldības izdevuma „Mazsalacas novada ziņas” regulāra
iznākšana

12.2.2.

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

Tīmekļa vietnē regulāri atjaunota informācija par pašvaldību, tās iestādēm un
to paveikto, nodrošinot atgriezenisko saiti (piemēram, aptaujas, anketas)
Ieviesta jaunu informācijas kanālu (t.sk. sociālo tīklu) lietošana, uzlabojot
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem
Nodrošināti informatīvie stendi, afišas stabi informācijas izvietošanai ciemos

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

Pašvaldības
izpilddirektors,
pašvaldības
iestāžu vadītāji

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

2025

Pašvaldība

Kanceleja,
pašvaldības
nodaļas
un
iestāžu vadītāji

2025

Pašvaldība

Sabiedrisko
attiecību
speciāliste,
pašvaldības
iestāžu vadītāji,
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
s nodaļa

2025

Pašvaldība

Pašvaldības
izpilddirektors,
sabiedrisko

2025

Pašvaldība

Regulāri un atkārtoti sniegta aktuālā informācija par svarīgākajiem procesiem
novadā, sabiedrībai pieejamajiem pakalpojumiem un īstenotajiem projektiem
U.12.3. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un sadarbības procesus
12.3.1.

Iedzīvotāju iesaistes
veicināšana
sabiedrisko procesu

Organizēta regulāra (reizi gadā) Mazsalacas novada iedzīvotāju sapulce, kur
deputāti tiekas un pārrunā aktualitātes ar novada iedzīvotājiem, NVO,
uzņēmējiem
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RĪCĪBAS
aktivitātēs

12.3.3.

IZPILDĪTĀJI

Pēc nepieciešamības organizēti pasākumi iedzīvotāju informētības par
pašvaldības darbu nodrošināšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām
Nodrošināta publiskās apspriešanas procesa organizēšana
plašākam sabiedrības lokam iesaistoties lēmumu pieņemšanā

12.3.2.

ATBILDĪGIE

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Realizēti starptautiska un vietēja mēroga projekti dažādās jomās

Pašvaldības
sadarbības
veicināšana
ar
iestādēm
un
ārējiem sadarbības
partneriem

Uzlabota sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, t.sk. Igaunijas pašvaldībām

Īstenoti starptautiska un vietēja mēroga pasākumi dažādām sociālajām un
interešu grupām
Īstenoti pašdarbnieku sadarbības pasākumi ar citu Latvijas un ārvalstu
pašvaldību kolektīviem

Realizēti pārrobežu sadarbības projekti dažādās jomās

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

attiecību
speciāliste

pašvaldībā,

Pašvaldības
sadarbības
veicināšana
ar
sabiedrību
un
nevalstisko sektoru

Nodrošināta sadarbība ar sadraudzības pašvaldībām Eiropā

IZPILDES

Projektu
vadītāja, kultūras
iestāžu vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Sabiedrisko
attiecību
speciāliste,
projektu vadītāja,
pašvaldības
iestāžu vadītāji

2025

Pašvaldība,
ES fondi

Īstenoti starptautiska un vietēja mēroga pasākumi dažādām sociālajām un
interešu grupām
SM3: Pakalpojumu un infrastruktūras attīstība viesiem - Daudzveidīgu, inovatīvu un pievilcīgu pakalpojumu attīstība novada viesiem, ilgtspējīgi
izmantojot tūrisma infrastruktūru un esošos dabas objektus sadarbībā ar kaimiņu novadiem
RV13 Tūrisms
U.13.1. Veicināt tūrisma uzņēmēju sadarbību kompleksa piedāvājuma nodrošināšanā
Tūrisma uzņēmēju Izstrādāta tūrisma nozares attīstības koncepcija
Projektu
sadarbības
vadītāja,
Koordinētas tūrisma uzņēmēju tikšanās
veicināšana
Mazsalacas
13.1.1.
2025
Pašvaldība
kompleksa tūrisma
novada Kultūras
Nodrošināta sadarbība ar kaimiņu un Igaunijas pašvaldībām tūrisma jomā
pakalpojumu
centra
Tūrisma
piedāvājuma
nodaļa
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RĪCĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

ATBILDĪGIE
IZPILDĪTĀJI

IZPILDES

FINANŠU

TERMIŅ

RESURSI UN

Š

AVOTI

izveidē

13.1.2.

Iedzīvotāju iesaiste
tūrisma produktu
dažādošanā

Uzturēta aktuāla informācija par novadā pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem
un kultūrvēsturiskajiem objektiem
Veicināta vietējo saimniecību un iedzīvotāju iesaiste tūrisma pakalpojumu
īstenošanā, kas iekļauti tūrisma maršrutos

Mazsalacas
novada Kultūras
centra
Tūrisma
nodaļa

2025

Pašvaldība

Mazsalacas
novada Kultūras
centra
Tūrisma
nodaļa

2025

Pašvaldība,
ES fondi

U.13.2. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi
Īstenota starp institucionālā tūrisma stratēģija (sadarbība ar kaimiņu
novadiem, Vidzemes reģionu)

13.2.1.

Tūrisma
pakalpojumu
kvalitātes
pieejamības
pilnveide

Tūrisma speciālistu dalība izglītojošos kursos, semināros, pieredzes apmaiņas
braucienos
un
Sniegta informācija reģionālu tūrisma informatīvo materiālu izstrādātājiem par
kultūrvēstures vērtībām un tūrisma objektiem novadā
Izveidoti maršruti individuālajiem, grupu tūristiem, kājāmgājējiem, velo
tūristiem
Īstenota tūrisma objektu apzināšana, uzturēšana, apsaimniekošana

13.2.2.

Tūrisma
infrastruktūras
pilnveide

Pilnveidoti esošie tūrisma objekti (t.sk. izvietoti informācijas stendi un
norādes) (piemēram, informatīvo stendu izveide par Lībiešu pilskalnu)
Izveidoti jauni apskates objekti (piemēram, trase kokos Skaņākalnā)
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