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1.pielikums
Ērgļu novada attīstības programmas
atbilstība normatīvajiem aktiem un
plānošanas dokumentiem
Attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem aktiem, kā arī nacionāla, reģionāla un
vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem:

LR normatīvie akti (likumi un noteikumi), kas
regulē un ir saistoši attīstības plānošanas
dokumentu un Vides pārskata izstrādei:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LR likums „Par pašvaldībām” (19.05.1994. ar grozījumiem līdz 15.12.2011.);
LR likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums" (18.12.2008. ar grozījumiem līdz
15.12.2011.);
LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011. ar grozījumiem līdz 15.12.2011.);
LR likums „Reģionālās attīstības likums” (21.03.2002 ar grozījumiem līdz 13.10.2011.);
LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998. ar grozījumiem līdz 01.12.2011.);
LR likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006. ar grozījumiem līdz 16.12.2010.);
LR likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993. ar grozījumiem līdz 28.04.2011.);
LR likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000. ar grozījumiem līdz 15.12.2011.);
LR likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001. ar grozījumiem līdz 14.07.2011.);
LR MK Noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” (16.03.2010.);
LR MK Noteikumi Nr. 157 „Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.
ar grozījumiem līdz 10.11.2009.);
LR MK Noteikumi Nr. 212 „Par dabas liegumiem” (15.06.1999. ar grozījumiem līdz 25.01.2011.);
LR MK Noteikumi Nr. 83 „Par dabas parkiem” (09.03.1999. ar grozījumiem līdz 20.09.2011.);
LR MK Noteikumi Nr.131 „Par dendroloģiskajiem stādījumiem” (20.03.2001. ar grozījumiem līdz
25.06.2009.).

·
·
·

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 10.06.2010.);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam (apstiprināts ar MK 04.07.2006. noteikumiem
Nr.564);
Reģionālās politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 02.04.2004. rīkojumu Nr.198);
Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–2013.gadam (apstiprināts ar MK 09.04.2010. rīkojumu Nr.203);
Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013.gadam (apstiprināts ar MK 29.10.2007. rīkojumu Nr.669).
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Latvijas attīstības plānošanas dokumenti:
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Vidzemes plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumenti
·
·
·
·

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma, 2007.g.;
Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, projekts 10.11.2010.;
Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu sistēma, 30.06.2010.;
Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2017.gadam.

Ērgļu novada un blakus esošo pašvaldību
plānošanas dokumenti
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam;
Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam;
Ērgļu novada Sausnējas pagasta teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam;
Ogres novada attīstības programma 2005. – 2013.gadam;
Ogres novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam;
Madonas pilsētas attīstības plāns. Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008. –
2014.gadam;
Madonas novada attīstības programma 2013. – 2020.gadam (izstrādes procesā);
Pļaviņu novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam, 1.redakcija;
Amatas novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (izstrādes procesā);
Vecpiebalgas novada attīstības programma 2012. – 2019.gadam (izstrādes procesā);
Kokneses novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (izstrādes procesā).

Nozaru attīstības dokumenti (plāni,
koncepcijas, pamatnostādnes, programmas un
stratēģijas):
Tautsaimniecība un komercdarbība

·
·

Kultūra
·

Ilgtermiņa politikas pamatnostādnes „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam. Nacionāla
valsts” (apstiprinātas ar 18.04.2006. MK rīkojumu Nr.264).

Izglītība un sports
·

„Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 27.09.2006. MK rīkojumu
Nr.742; ar grozījumiem līdz 10.05.2011.);

1.pielikums

·

„Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes
2010. – 2016.gadam” (apstiprinātas ar 19.06.2009. MK rīkojumu Nr.413);
„Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnes” (apstiprinātas ar 23.03.2005. MK
rīkojumu Nr.188);
„Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015.gadam” (apstiprināta 16.03.2010.);
„Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. – 2013.gadam”
(apstiprināta ar 28.06.2007. MK rīkojumu Nr.406).
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·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Koncepcija „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās
izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (apstiprināta ar 16.09.2009. MK rīkojumu Nr.629; ar grozījumiem līdz
11.08.2010.);
„Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015.gadam” (apstiprinātas ar
06.01.2010. MK rīkojumu Nr.5);
„Jaunatnes politikas valsts programma 2009. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 27.08.2009. MK rīkojumu
Nr.589);
„Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam” (apstiprinātas ar 20.04.2009. MK rīkojumu
Nr.246; ar grozījumiem līdz 10.09.2009.);
„Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 16.09.2009.
MK rīkojumu Nr.631);
„Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 23.02.2007. MK rīkojumu
Nr.111; ar grozījumiem līdz 09.12.2009.);
„Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 19.07.2006.
MK rīkojumu Nr.542);
„Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012.gadam” (apstiprinātas ar 15.09.2004. MK rīkojumu Nr.632;
ar grozījumiem līdz 12.07.2004.);
„Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam” (apstiprināta ar 31.10.2006. MK rīkojumu
Nr.838);
„Par valsts un pašvaldību sporta un publisko būvju celtniecības finansēšanu” (apstiprināta ar 23.12.2003.
MK rīkojumu Nr.806‐h, ar grozījumiem līdz 20.10.2004.).

Transports un sakari
·
·
·
·

„Transporta attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 12.07.2006. MK rīkojumu
Nr.518);
„Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013.gadam” (apstiprināts ar 13.04.2007. MK rīkojumu
Nr.209);
Koncepcija „Platjoslu tīklu attīstības stratēģija 2006. – 2012.gadam” (apstiprināta ar 27.12.2005. MK
rīkojumu Nr.839);
„Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcija 2010. – 2013.gadam” (apstiprināta ar
06.05.2010. MK rīkojumu Nr.248).

·
·
·
·
·
·

„Vides monitoringa programmas pamatnostādnes 2009. – 2012.gadam” (apstiprinātas ar 11.03.2009. MK
rīkojumu Nr.187; ar grozījumiem līdz 05.10.2011.);
„Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 2008.gadam” (apstiprināts ar 04.02.2004. MK rīkojumu Nr.81; ar
grozījumiem līdz 22.12.2006.);
„Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008. – 2015.gadam” (apstiprināta ar
20.12.2007. MK rīkojumu Nr.830);
„Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programma 2007. – 2011.gadam” (apstiprināta ar
14.06.2007. MK rīkojumu Nr.371);
„Noturīgo organisko piesārņotāju samazināšanas nacionālais plāns 2005. – 2020.gadam” (apstiprināts ar
31.03.2005. MK rīkojumu Nr.206);
„Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. – 2012.gadam” (apstiprināts ar 29.12.2005. MK rīkojumu
Nr.860).
„Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam” (apstiprinātas ar 31.07.2009. MK rīkojumu Nr.517);
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·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

„Zemes politikas pamatnostādnes 2008. – 2014.gadam” (apstiprinātas ar 13.10.2008. MK rīkojumu
Nr.613);
„Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa
saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas programma 2007. – 2009.gadam” (apstiprināta ar 19.04.2007.
MK rīkojumu Nr.213);
„Latvāņu izplatības ierobežošanas programma 2006. – 2012.gadam” (apstiprināta ar 06.06.2006. MK
rīkojumu Nr.426);
„Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes” (apstiprinātas ar 18.04.2006. MK rīkojumu Nr.273);
„Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016.gadam” (apstiprinātas ar 01.08.2006. MK rīkojumu
Nr.571);
„Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar
31.10.2006. MK rīkojumu Nr.835);
Programma „Biodegvielas ražošana un pielietošana Latvijā 2003. – 2010.gadam” (apstiprināta ar
19.12.2003. MK rīkojumu Nr.800; ar grozījumiem līdz 01.06.2009.);
„Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kvalitātes
nodrošināšanai” (apstiprināta ar 13.04.2004. MK rīkojumu Nr.232);
„Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma
samazināšanai” (apstiprināta ar 31.03.2004. MK rīkojumu Nr.181);
„Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija” (apstiprināta ar 20.11.2007. MK rīkojumu Nr.718,
ar grozījumiem līdz 15.07.2009.);
„Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam” (apstiprinātas ar
12.08.2009. MK rīkojumu Nr. 558).

Veselība
·
·
·
·
·

„Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma”
(apstiprināta ar 20.12.2004. MK rīkojumu Nr.1003; ar grozījumiem līdz 31.05.2005.);
Pamatnostādnes „Veselīgs uzturs 2003. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 04.09.2003. MK rīkojumu Nr.556);
Pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009. – 2014.gadam” (apstiprinātas ar
06.08.2008. MK rīkojumu Nr.468);
Pamatnostādnes „e‐Veselība Latvijā” (apstiprinātas ar 17.08.2005. MK rīkojumu Nr.560; ar grozījumiem
līdz 17.08.2005.);
Pamatnostādnes „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” (apstiprinātas ar 18.02.2005. MK rīkojumu
Nr.326; ar grozījumiem līdz 08.02.2006.).

Lauku attīstība

Sociālā palīdzība un sociālā aprūpe
·
·
·

Programma „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar garīga
rakstura traucējumiem 2009. – 2013.gadam” (apstiprināta ar 05.03.2009. MK rīkojumu Nr.157);
„Profesionāla sociālā darba attīstības programma 2005. – 2011.gadam” (apstiprināta ar 28.06.2005. MK
rīkojumu Nr.413);
Plāns „Bērniem piemērota Latvija 2010. – 2012.gadam” (apstiprināts ar 09.06.2010. MK rīkojumu Nr. 324);

1.pielikums

„Latvijas Lauku attīstības programma 2007. – 2013.gadam” (9.redakcija, apstiprināta 06.03.2012.);
„Aktualizētais Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013.gadam” (apstiprināts ar
17.07.2009. MK rīkojumu Nr.479).
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·
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·
·
·
·
·

Programma „Vardarbības ģimenē mazināšanai 2008. – 2011.gadam” (apstiprināta ar 18.06.2008. MK
rīkojumu Nr.343; ar grozījumiem līdz 24.02.2010.);
„Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 17.04.2008.
MK rīkojumu Nr.213);
„Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005. – 2015.gadam”
(apstiprinātas ar 10.08.2005. MK rīkojumu Nr.544; ar grozījumiem līdz 08.03.2006.);
„Bērnu noziedzības novēršanas un bērna aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programma 2009. –
2011. gadam” (apstiprināta ar 03.08.2009. MK rīkojumu Nr.605);
„Sociālās drošības tīkla stratēģija” (apstiprināta ar 18.08.2010. MK rīkojumu Nr.490).

Drošība un sabiedriskā kārtība
·
·

„Nacionālās drošības koncepcija” (apstiprināta 10.03.2011. Saeimas sēdē);
„Valsts civilās aizsardzības plāns” (apstiprināts ar 09.08.2011. MK rīkojumu Nr.369).

Sabiedrība un valsts pārvalde

1.pielikums

·

„Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008. – 2013.gadam” (apstiprinātas ar 03.06.2008.
MK rīkojumu Nr.305; grozījumi līdz 15.06.2010.);
„Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. –
2018.gadam” (apstiprinātas ar 20.10.2011. MK rīkojumu Nr.542).
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2.pielikums
Kaitīgo vielu emisijas gaisā, dinamika
(t/gadā), Ērgļu novads, 2006.–
2010.gads
Uzņēmumi

Gads

Daļiņas PM

Slāpekļa oksīdi
(NOx)

CO

2010
2008
2010
2008
2007
2006
2007
2006
2010
2008
2007
2006
2010
2008
2007
2006
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
2007
2006
2010
2009
2008
2007
2006
2007
2006
2006

0,9222
0,7581
1,6764
1,3185
1,6495
1,5541
2,7804
2,3262
0,2272
0,5244
0,4417
0,4029
0,8702
0,8001
0,8997
0,8487
0,8794
0,8347
0,739
0,7808
0,6733
0,5595
0,3351
1,2187
2,3263

0,318
0,2613
0,6523
0,5376
0,6418
0,589

4,3194
3,5501
7,8505
6,4697
1,6495
7,1672

0,7543
0,5896
0,8734
0,9858
0,9123
0,3
0,2758
0,2827
0,2657
0,2752
0,2743
3,2562
0,2531
0,3197
0,1814
0,1138
0,3952
0,7543

10,1162
6,5882
7,4952
10,2723
10,71
3,7837
3,4791
3,4133
3,2051
3,5742
3,5252
0,2568
3,3944
2,9272
2,4328
1,5264
5,2998
10,1162

2007
2006

1,4204
3,6203

2008

0,222

Ogļūdeņraži

SO2

Ērgļu pagasts

SIA „Ūdas”, Blaumaņa ielas katlu māja
Blaumaņa iela 2, Ērgļi

SIA „Ūdas”, Rīgas ielas katlu māja
Rīgas iela 5, Ērgļi
„Latvijas autoceļu uzturētājs”, filiāle
„Vidzemes ceļi”, Madonas ceļu rajons
„Upmaļi”

SIA „MG Koks”
Mehanizatoru ielā 12, Ērgļi
SIA „Viada”, DUS Nr.11
Piebalgas ielā 79, Ērgļi

SIA „Ziemeļu nafta”, Ērgļu DUS
Piebalgas iela 2, Ērgļi
SIA „Katrīnmežs”, kokapstrāde
„Upenieki”
SIA „Ventūra”, kokzāģētava
Zāģētavas iela 2a, Ērgļi
Jumurdas pagasts
SIA „AIBI”, kokapstrāde
„Kalna‐Vērsēni”

1,032
0,3396
0,1296

0,0668
0,2043
0,068
0,03
0,0014

0,3
0,032
0,037
0,0653
0,063
0,1626
0,14
1,1945

0,564

0,689
Avots: LVĢMC – Nr.2‐Gaiss

2.pielikums

SIA „MG Koks”, kokzāģētava
Cēsu iela 25, Ērgļi
SIA „Ūdas”
Grota iela 2, Ērgļi

8. lpp

SIA „Ūdas”
Rīgas iela 10, Ērgļi
SIA „Ūdas”, Oškalna ielas katlu māja
Oškalna iela 10, Ērgļi

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

3.pielikums
Potenciāli piesārņotās vietas Ērgļu
novadā
Nr.p.
k

Reģ.nr.

Vietas nosaukums

Darbības nozare
Kādēļ piesārņota vieta, statuss

Ērgļu pagasts
1.

70548/3027

Katlu māja Ērgļos

2.

70548/3026

3.

70548/4495

Bijusī
minerālmēslu
noliktava
SIA „TIMBERS” Ērgļu
kokzāģētava

4.

70548/4635

SIA „ŪDAS”, Katlu māja
Blaumaņa 2

5.

70548/4633

SIA „ŪDAS”, Katlu māja
Rīgas 5

6.

70548/4629

SIA „ŪDAS”, Katlu māja
Oškalna 10

7.

70548/4632

SIA „ŪDAS”, Katlu māja
Grota 2

8.

70548/4520

SIA „MG KOKS”

9.

70548/3025

10.

70548/3024

11.

70548/3023

Bijusī naftas bāze un
pesticīdu noliktava Ērgļos
Bijusī skaidu atkritumu
izgāztuve „Aizpurvi”
Atkritumu
izgāztuve
„Lempēni”

4030 – Tvaika un karstā ūdens piegāde
Vieta nav potenciāli piesārņota
0110 – Augkopība; dārzeņkopība; dārzkopība
Vieta nav potenciāli piesārņota
2010 – Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. MAT‐16‐7054‐041 (2004)
Potenciāli piesārņota vieta
4030 – Tvaika un karstā ūdens piegāde
B kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai Nr. MAT‐16‐7054‐063 (2004)
Potenciāli piesārņota vieta
4030 – Tvaika un karstā ūdens piegāde
B kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai Nr. MAT‐16‐7054‐065 (2004)
Potenciāli piesārņota vieta
4030 – Tvaika un karstā ūdens piegāde
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja MAT‐16‐7054‐062 (2004)
Potenciāli piesārņota vieta
4030 – Tvaika un karstā ūdens piegāde
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. MAT‐16‐7054‐064 (2004)
Potenciāli piesārņota vieta
2010 – Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
B kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. MAT‐16‐7054‐014 (2003)
Potenciāli piesārņota vieta
5151–Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
Potenciāli piesārņota vieta
0202 – Ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistīti pakalpojumi
Potenciāli piesārņota vieta
9000 – Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
Potenciāli piesārņota vieta

70608/3032

13.

70608/3031

14.

70608/3030

Sadzīves
atkritumu
izgāztuve „Palšu purvs”
Sadzīves
atkritumu
izgāztuve „Indrāni”
Sadzīves
atkritumu
izgāztuve „Andrupi”

9000 – Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
Vieta nav potenciāli piesārņota
9000 – Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
Potenciāli piesārņota vieta
9000 – Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
Potenciāli piesārņota vieta

Sausnējas pagasts
15.

70928/3062

16.

70928/5279

Bijusī degvielas uzpildes
stacija Sidrabiņos
Izgāztuve „Sidrabiņi”

5050 – Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
Vieta nav potenciāli piesārņota
9000 – Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
Potenciāli piesārņota vieta
Avots: LVĢMC – Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

9. lpp

12.

3.pielikums

Jumurdas pagasts

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

4.pielikums
Ūdensapgādes sistēma Sausnējas
pagastā
Sausnējas
centrs
39,0

Sidrabiņu aka

SAC „Kastaņas”

59,0

3,0

45, kā arī
mājlopi

Vasarā – 33 un
mājlopi, ziemā
papildus skola
– 84
1

189

150, kā arī k/s
„Sidrabiņi” mājlopi

50

1

1 un 1 rezervē

1

n/d
2 193
1 130
13 951 (biežo
ūdensvada
avāriju dēļ)
1983.g.

36 505
44 183
36 887
31 351

788
885
968
770

2003.g., rezerves
aka 1980.g.

1960.g.

1,82 km
Uzstādītas
atdzelžošanas
iekārtas 2006.g.,
stāvoklis labs

163 m
Nepieciešama ūdens
atdzelžošanas iekārtu
uzstādīšana

1

Ūdens patēriņš
2007.g.
2008.g.
2009.g.
2010.g.

Izbūves gads

Tīklu garums
Tehniskais
raksturojums

m3/gadā

2 182
2 129
4 593
5 215

1 389
1 740
7 747
4 631

1973.g.,
rekonstruē
ta 2009.g.
1,41 km
Vispārējais
stāvoklis
labs

1965.g.

1,1 km
Kalpos kā
rezerves aka

2,5 km
Nepieciešama
ūdens
atdzelžošanas
iekārtu
uzstādīšana

Avots: Sausnējas pagasta pārvalde

4.pielikums

Urbumu skaits

Sausnējas
skola
12,0

10. lpp

Projektētā
jauda
(m3/diennaktī)
Lietotāju skaits
(iedzīvotāji)

Liepkalnes
centrs
11,0

NMPD struktūra un brigāžu izvietojums (2011.g.)

Informācijas avots: Veselības ekonomikas centrs

11. lpp

5.pielikums

ĒRGĻU NOVADA

5.pielikums

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

6.pielikums
J.Zālīša Sausnējas pamatskolas
absolventu tālākā izglītība,
2006./2007. – 2010./2011.m.g.
2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

2010./2011.

Vidusskolas

‐

2

2

2

2

Ērgļu vidusskola
Pļaviņu vidusskola
Kokneses vidusskola
Skrīveru vidusskola

‐
‐
‐
‐
5

‐
1
1
‐
4

‐
1
1
‐
4

2
‐
‐
‐
11

‐
‐
1
1
6

2
2
‐
1
‐
‐
1

1
1
2
‐
‐
‐
3

1
1
2
‐
‐
‐
3

6
2
2
1
‐
‐
‐

1
2
‐
‐
1
2
‐

1
‐
‐
‐
4

‐
1
1
1
2

‐
1
1
1
2

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
2

3
‐
‐
1
10

‐
2
‐
‐
11

‐
2
‐
‐
11

‐
‐
‐
‐
13

‐
1
1
‐
10

Ērgļu arodvidusskola
Ogres PTV
Rīgas modes un stila arodvidusskola
Purvciema amatnieku vidusskola
Priekuļu Jāņmuižas PTV
Rīgas amatniecības PTV

Tehnikumi
Bulduru dārzkopības tehn.
Rīgas valsts tehnikums
Vecbebru tehnikums
Ogres meža tehnikums

Citas izglītības iestādes/cits
9.klase 2 gads
Dzelzavas speciālā internātskola
Jēkabpils agrobiznesa koledža
Audzina bērnu
Kopā:

Informācijas avots: Ērgļu novada pašvaldība

6.pielikums

Arodvidusskolas, PTV

12. lpp

Izglītības iestāde

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

7.pielikums
Ērgļu novada pašvaldības īstenotie
projekti 2008. – 2010.gads
N.p.
k.
1.

Fonda
nosau‐
kums
ELFLA

Atbalsta Projekta nosaukums, Nr.
instit.
nos.
LAD
Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem
novadā; Nr.08‐05‐L32100‐000097

2.

ELFLA

LAD

Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem
novadā; Nr.10‐05‐L32100‐000185

3.

ELFLA

LAD

4.

ERAF

CFLA

Pamatpakalpojumu iedzīvotājiem uzlabošana Ērgļu novadā
Nr.10‐05‐LL15‐Ll413201‐000036 „Braku zedeņu žoga
atjaunošana”
Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas ciemā;
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/076/073

5.

ERAF

VIAA

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiāli Projekts
tehniskās
bāzes
izveide
Ērgļu
vidusskolā; pabeigts
Nr.3.DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/045

05.2009.‐
12.2010.

6.

ERAF

VIAA

Ērgļu
novada
izglītības
iestāžu
informatizācija; Projekts
Nr.2009/0258/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/531
pabeigts

01.2010.‐
12.2010.

7.

ESF

IZM

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas Projekts pašlaik 12.2009.‐
optimizācijas
apstākļos; tiek īstenots
03.2012
Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

8.

ESF

VRAA

"Psihologa piesaiste Ērgļu novadam" realizāciju ESF Projekts pašlaik 11.2010.‐
darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un tiek īstenots
01.2013.
nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros
(vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/040)

uzlabošana

uzlabošana

Projekta
īstenošanas
stadija
Ērgļu Projekts
pabeigts

Projekta
īstenošanas
laiks
02.2009.‐
10.2010.

Ērgļu Projekts pašlaik 02.2010.‐
tiek īstenots
09.2011.
Projekts pašlaik 04.2011.‐
tiek īstenots
07.2011.
Projekts pašlaik 07.2010.‐
tiek īstenots
01.2012.

Attiecināmo izmaksu summa,
LVL
Attiec.izm. – 262 989,96
Publiskais fin. – 226 470,69;
Pašv.fin. – 36 519,27
Attiec.izm. – 157 010,04;
Publiskais fin. – 117 757,52;
Pašv.fin. – 39 252,52
Attiec.izm. – 5 895,04;
Publ. fin. – 4 421,27;
Pašv.fin. – 1 473,77
Attiec.izm. – 211 989,00;
Publiskais fin. – 180 190,65;
Pašv.fin. – 31 798,35
Attiec.izm. – 98 392,00;
Publiskais fin. – 83 633,00;
Valsts fin. –5 903,00
Pašv.fin. – 8 856,00
Attiec.izm. – 7 918,62;
Publiskais fin. – 6 730,82;
Valsts fin. – 1 187,80
Attiec.izm. – 32 815,00;
Publiskais fin. – 32 815,00;

Attiec.izm. – 18 000;
Publiskais fin. – 18 000;

Kohēzijas fonds
Atbalsta
insti.
nos.
VIDM

Projekta nosaukums, Nr.

Normatīvo
aktu
prasībām
neatbilstošās
Madonas rajona Ērgļu novada Ērgļu pagasta
izgāztuves „Lempēni” Nr. 70548/3023/PPV
rekultivācija 3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/017

Projekta
īstenošanas
stadija
pabeigts

2.

KF

VIDM

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Madonas rajona Ērgļu novada Sausnējas pagasta
izgāztuves „Sidrabiņi” Nr. 70548/3023/PPV
rekultivācija” 3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/018

pabeigts

3.

KF

VIDM

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Madonas rajona Ērgļu novada Jumurdas pagasta
izgāztuves „Andrupi” Nr. 70608/3030/PPV
rekultivācija” 3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/019

pabeigts

4

KF

VIDM

Ērgļu ūdenssaimniecības attīstība

pabeigts

Projekta
īstenošana
s laiks
02.07.2009
.‐
11.06.2010
.
02.07.2009
.‐
11.06.2010
.
02.07.2009
.‐
11.06.2010
.
2008.‐
2010.

Attiecināmo izmaksu summa,
LVL
Attiec.izm. – 29 970,03
Publiskais fin. – 25 474,53

Attiec.izm. – 5 035,43
Publiskais fin. – 4 280,12

Attiec.izm. – 16 212,98
Publiskais fin. – 13 781,03

Īsteno pašvaldības
kapitālsabiedrība.
Kopējās izmaksas – 3 727 309,66,
KF – 3 042 829, valsts budžets –
96 263,76, uzņēmums – 1 300,
pašvaldības līdzfinansējums ‐
586 916,90

7.pielikums

1.

Fonda
nosau‐
kums
KF

13. lpp

N.p.
k.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

Valsts investīcijas

2.
3.
4.
5.
6.

Valsts
mērķdot.
Valsts
mērķdot.
Valsts
mērķdot.
Valsts
mērķdot.
Valsts
mērķdot.

Atbalsta
insti.
nos.
investīc.,

Projekta nosaukums, Nr.

„Ērgļu novada pirmskolas izglītības iestādes
„Pienenīte”
ēkas
un
lietus
kanalizācijas
remontdarbi”
investīc., PII „Pienenīte” žoga nomaiņa
investīc.,
investīc.,
investīc.,
investīc.,

PII „Pienenīte” ārējo labiekārtas celiņu seguma
nomaiņa
„Sausnējas skolas ārējās labiekārtas seguma
nomaiņa”
„Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas ēkas remonts
un energoefektivitātes paaugstināšana”
„Gājēju celiņa izbūve Cēsu ielā"

Projekta
īstenošanas
stadija
pabeigts

Projekta
īstenošanas
laiks
2008.gads

Attiecināmo izmaksu summa,
LVL

pabeigts

2008.gads

Kopējās izmaksas – 25 474,87

pabeigts

2008.gads

Kopējās izmaksas – 38 827,90

pabeigts

2008.gads

Kopējās izmaksas – 20 249,63

pabeigts

2008.gads

Kopējās izmaksas – 85 102,52

pabeigts

2008.gads

Kopējās izmaksas – 26 746,00

Kopējās izmaksas – 38 374,04

Avots: Ērgļu novada pašvaldība

7.pielikums

1.

Fonda
nosau‐
kums
Valsts
mērķdot.

14. lpp

N.p.
k.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

8.pielikums
Ērgļu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
(latos), 2006. – 2011.gads
Pamatbudžeta ieņēmumi
Ieņēmumu sadalījums
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un budžeta
iestāžu maksas pakalpojumi
Saņemtie valsts un pašvaldību
budžeta maksājumi
Ieņēmumi kopā:

2006
572 117
179 538

2007
768 325
233 315

2008
935 610
123 627

2009
694 499
305 758

2010
772 084
216 361

2011
808 382
339 105

1 112 508

808 966

1 125 254

1 257 829

1 046 093

1 276 708

1 864 163

1 810 606

2 184 491

2 258 086

2 034 538

2 424 195

Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskats

Pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām
Izdevumu funkcionālās
kategorijas
Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi kopā:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

251 518
328 994

320 510
326 124

508 042
189 925

285 651
217 693

270 036
314 987

242 828
609 768

6 638
95 659
818 803
104 647
1 606 259

8 971
284 455
848 048
200 796
1 988 904

8 319
232 360
1 080 447
192 601
2 211 694

7 023
237 065
732 205
511 575
1 991 212

6 662
279 876
693 792
458 143
2 023 496

6 688
246 292
729 637
434 061
2 269 274

Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskats

2006

2007

2008

2009

2010

2011

749 120
260 934
9 195
34 294

998 568
342 319
10 174
33 753

1 231 056
370 535
18 082
40 880

1 315 158
416 076
15 473
66 848

1 096 695
437 123
23 965
162 648

1 042 277
439 503
42 871
129 602

21 883
530 833
1 606 259

14 255
589 835
1 988 904

17 040
534 101
2 211 694

26 442
151 215
1 991 212

40 196
262 869
2 023 496

27 652
587 369
2 269 274

Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskats

15. lpp

Izdevumu ekonomiskās
kategorijas
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Valsts budžeta transferti
Pamatkapitāla veidošana
Izdevumi kopā:

8.pielikums

Pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskajām
kategorijām

Ērgļu novada saistības (latos)
Aizdevējs

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Pasaules brīvo
latviešu
apvienība
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
KOPĀ:

Mērķis

Jaunas sporta zāles Ērgļu vidusskolai būvniecības pabeigšanai,
aprīkojuma un inventāra iegāde, ielu apgaismojuma
remontam
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta
Jumurdas ciemā” 1.kārtas „Kanalizācijas maģistrālie tīkli un
notekūdeņu ietaises”
Ērgļu novada infrastruktūras objektu sakārtošanai
Ērgļu pagasta izglītības iestāžu izmaksu efektivitātes
paaugstināšanai
Projekts „Madonas rajona padomes iestādes – „Ērgļu
pansionāta ēdināšanas bloka ierīkošana”
„Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta
Sausnējas ciemā”
Pamatkapitāla palielināšana SIA „ŪDAS” ar mērķi nodrošināt
ES Kohēzijas fonda projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu,
dzeramā ūdens ūdensgūtnes un attīrīšanas stacijas izbūve,
ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un
paplašināšana Ērgļos”
„Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta
Sausnējas ciemā”
x

Citas ilgtermiņa
saistības
Kopā saistības

x

Līguma
noslēgšana
s datums

Saistību
apmērs /
2011

Saistību
apmērs /
2012

Saistību
apmērs /
2013

Saistību
apmērs /
2014

15.11.2005

5 526

5 347

5 168

4 989

10.08.2006
03.09.2007

5 325
28 109

3 100
26 962

5 168
25 815

16.05.2001

1 513

26 962

25.11.2009

1 098

16.11.2011

Saistību
apmērs /
2015

Saistību
apmērs /
2016

Saistību
apmērs /
2017

Saistību
apmērs /
turpmāka‐
jos gados

Saistību
apmērs /
pavisam

4 814

8 355

0

0

34 199

4 989
24 668

4 814
23 521

0
23 374

0
10 758

0
0

23 396
163 207

25 815

24 668

23 521

23 374

10 758

0

136 611

1 098

1 098

553

0

0

0

0

3 847

1 098

18 116

23 749

23 287

22 824

22 361

21 898

29 721

163 054

21.09.2009

48 338

50 339

51 939

54 340

57 539

59 139

60 919

470 913

853 466

16.11.2011
X

0
91 007

18 116
150 040

23 749
162 501

23 287
160 781

22 824
159 857

22 361
158 964

21 898
126 231

29 721
530 355

161 956
1 539 736

X

27 035

29 258

0

419

419

419

419

6 701

64 670

118 042

179 289

162 501

161 200

160 276

159 383

126 650

537 056

1 604 406

Avots: Valsts kases pašvaldību budžetu pārskati

16. lpp

9.pielikums

ĒRGĻU NOVADA

9.pielikums

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

10.pielikums
Ērgļu novadā reģistrētās biedrības un
nodibinājumi, 22.08.2011.

2.

Mednieku
kolektīvs
KOMPROMISS
Ērgļu mūžizglītības Veicināt iedzīvotāju tālākizglītību mūža garumā, radīt iespēju
biedrība
iedzīvotājiem iesaistīties, izrādīt iniciatīvu un līdzdalību novada izglītības,
kultūras un sporta vides sakārtošanā; u.c.
VIDZEMES
Veikt meža īpašnieku izglītošanu un informēšanu, lai sekmētu privāto
AUGSTIENES MEŽI mežu apsaimniekošanu un izmantošanu racionālā, ilgtspējīgā un
nenoplicinošā veidā.
ĒRGĻI SANUM
Uzlabot dzīves kvalitāti Ērgļu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem,
nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību,
iespējami tuvu dzīves vietai; u.c.
Zivju gani
Nodrošināt Ērgļu novada un apkārtnes ūdens resursu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu, sekmēt Ērgļu novada līdzsvarotu un
augšupejošu attīstību, saglabājot unikālo kultūrvēsturisko vidi, sekmēt
pilnvērtīgu un pašpietiekamu personības veidošanos mūža garumā,
veicinot Ērgļu un to apkārtnes augšupejošu attīstību.
Kabata‐lai
Veicināt Ērgļu novada un apkārtnes iedzīvotāju, amatnieku profesionālo
un komercizglītību, organizēt tālākizglītību, profesionālo izaugsmi, jaunu
tehnoloģiju apguvi, sekmēt latviešu tautas tradicionālās mākslas un
amatniecības saglabāšanos, tautas etnogrāfisko elementu izmantošanu
mūsdienās – sadzīvē, apģērba darināšanā, vietējo produktu ražošanā,
sekmēt vietējo izejvielu un produktu izmantošanu amatniecībā.
Invalīdu un viņu Apvienot invalīdus un personas, kuras vēlas palīdzēt invalīdiem, veicināt
draugu
biedrība invalīdu integrāciju sabiedrībā, attīstīt invalīdu sportu Ērgļu novadā;
"Ritums"
sadarboties ar pārējām invalīdu organizācijām.
Katrīnas mednieku Attīstīt saskaņā ar medību ierīcības projektu medību saimniecību medību
biedrība
iecirknī, kurā darbojas Biedrība, organizēt pilnvērtīgu Biedrības biedru
atpūtu; sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, pilnveidot biedrības
mednieku apmācību.
Ērgļu
Novada Veicināt sporta un aktīvās atpūtas pieejamību Ērgļu novadā, izveidojot,
Sporta Klubs
attīstot un uzturot sporta kompleksus. Uzlabot un daudzveidot dzīves
kvalitāti Ērgļu novadā.
Cerība 32
Nodrošināt pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, veikt citu saimniecisko
darbību, lai sasniegtu mērķus.
C&U
Lauku tūrisms, medību šaušanas sports, kinoloģija, makšķerēšanas,
izdzīvošanas mācības; u.c.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Darbības mērķi
Atbalstīt un veicināt nometņu darbību un jaunatnes darbinieku apmācību
sadarbībā ar evaņģēliskām kristīgām draudzēm, juridiskajām un
fiziskajām personām Latvijā un ārvalstīs.
Veicināt medību un medību sporta veidu attīstību un propagandēt
medības un medību sporta veidus Latvijā un ārpus tās robežām, u.c.

10.pielikums

Nosaukums
Ērgļa Spārni

17. lpp

Nr.p.k.
1.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma
Nr.p.k.
13.

Nosaukums
Sabiedrība
Sabiedrībai

14.

Youth for Society

15.

RŪDOLFA
BLAUMAŅA
KULTŪRVĒSTURISK
AIS MANTOJUMS
Ķenguru skola

18.

19.

20.

21.

Informācijas avots: Lursoft datu bāze

10.pielikums

17.

Maznodrošināto un lauku bērnu, jauniešu, studentu un jauno ģimeņu
integrācijas un attīstības veicināšana un atbalstīšana.
RED‐Radošu Efektu Sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas saistīta ar pieejamas vides
Darbnīca
veidošanu jauniešiem aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos un sociālajos
procesos, sabiedrības, īpaši jauniešu, izglītošana kultūrvides, sociālās
vides, kā arī tūrisma vides sakopšanai, uzturēšanai un pilnveidošanai.
Jumurdas Jauniešu Veicināt kulturālas sabiedrības veidošanos lauku reģionā; jauniešu un
klubs
pieaugušo neformālās izglītības veicināšana, sekmēt jauniešu
piedalīšanos starptautiskos un vietējo projektos, veicināt pagasta
iedzīvotāju izglītošanu un dalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē,
atbalstīt un organizēt labdarības pasākumus.
Mednieku
un Attīstīt un izkopt medniecību un makšķerēšanu Latvijā.
makšķernieku
klubs "Lūsīši"
Mednieku
un Attīstīt un izkopt medniecību un makšķerēšanu Latvijā.
makšķernieku
klubs "Liepkalne"
„Dabas
spēka Piedalīties vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek
aģentūra"
sekmēta vides izglītības audzināšana, publisko debašu organizēšana
veicinot labdabīgas attieksmes veidošanos pret dabu kā vērtību.

18. lpp

16.

Darbības mērķi
Veselīga dzīves veida un sabiedrības veselības veicināšana, sabiedrības
informēšanas pasākumu organizēšana un sabiedrības iekļaušana dažādās
biedrības aktivitātēs; sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas,
saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, veicināt sabiedrības,
uzņēmēju, valsts un pašvaldības iestāžu, NVO savstarpēju sadarbību, u.c.
Lauku bērnu, jauniešu un studentu, un sociāli mazāk aizsargāto grupu
vispusīgu prasmju un iemaņu attīstīšana, izaugsmes veicināšana un
atbalstīšana, integrēšana sabiedriskos procesos.
Atbalstīt un vispusīgi veicināt Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskā
mantojuma pētīšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un iesaistīšanu
sabiedriskajā apritē.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

11.pielikums
Publiskās apspriešanas protokoli
PROTOKOLS Nr.1
2012.gada 6.marts
Jumurdas pagasta pārvalde, Ezera iela 2, Jumurda, Ērgļu novads
Sanāksmes laiks: 10:00 – 12:00
Sanāksmes vadītājs – Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils
Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja asistente Evisa Krumholca

Sanāksmes dalībnieki:
1.

Guntars Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs

2.

Emma Cera, Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste

3.

Velga Birkenšteine, Jumurdas bibliotēkas vadītāja

4.

Inita Lapsa, Jumurdas pagasta pārvalde, kultūras darba organizators

5.

Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja

6.

Ērika Purviņa, Jumurdas pagasta pārvaldes lietvede-uzskaitvede

7.

Daina Smeile, Jumurdas pagasta pārvaldes apkopēja

8.

Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs”, projekta vadītājs

9.

Evisa Krumholca, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja asistente

Darba kārtība:
10 min

Publiskās apspriešanas atklāšana
Domes priekšsēdētāja Guntara Velča uzruna:

15 min

1)

Redzējums par novada attīstību kopumā;

2)

Attīstības programmas nozīme;

3)

Aicinājums dalībniekiem aktīvi piedalīties diskusijā.

Ērgļu novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam
Prezentācija par būtiskāko attīstības programmā – Ērgļu novada attīstības ilgtermiņa stratēģiskie
uzstādījumi, rīcības plāns, īstenošanas uzraudzības kārtība.
SIA „NK Konsultāciju birojs” pārstāvis Gatis Pāvils un Ērgļu novada teritorijas vides pārvaldības un teritorijas
plānošanas speciāliste Emma Cera.
Jautājumi un atbildes
Moderators - SIA „NK Konsultācijas” pārstāvis Gatis Pāvils. Atbild: Ērgļu novada domes pārstāvji un SIA „NK
Konsultāciju birojs” pārstāvji.
Priekšlikumi
Domes priekšsēdētājs slēdz sanāksmi, atgādinot par publiskās apspriešanas norises ilgumu un dokumentu
pieejamību.
Sanāksmes protokolēšanu nodrošina SIA „NK Konsultāciju birojs”.

Diskusija:
Jautājums: Kas notiek ar centrālo ūdensvadu Jumurdā? Būtu nepieciešami remontdarbi jeb vai nomainīt veco centrālo
ūdensvadu pret jaunu!

11.pielikums

Noslēgums

19. lpp

10 min

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

Guntars Velcis: Šāda mēroga projekts nav plānots. To būtu iespējams finansēt no saimnieciskajiem izdevumiem, sakārtojot
ūdenssaimniecību Jumurdas ciematā saskaņā ar standartiem un likumdošanas prasībām, pie reizes izvērtējot centrālās
kanalizācijas nepieciešamību.

Jautājums: Uz Jumurdu nepieciešams asfaltēts ceļš!
Guntars Velcis: Šāda darbība ir īstenojama sadarbībā ar Latvijas Valsts ceļiem, jo šis ir valsts ceļš. Mēs to iekļaujam pie
saraksta, kurā uzskaitītas tās rīcības, kuras iniciē citi bet Ērgļu novads tikai veicina un atbalsta.

Jautājums: Novadā būtu nepieciešamas ceļu norādes, objektu norādes!
Guntars Velcis: Šāda rīcība jau ir iekļauta plānā.
Gatis Pāvils: Ir iekļauta apakšaktivitāte, kas paredz vienota stila izstrādi novadam un norāžu izvietošanu.
Jautājums: Būtu nepieciešamas atbalsts uzņēmējdarbībai!
Gatis Pāvils: Plānā šāda rīcība ir iekļauta.
Jautājums: Pašlaik plānā tiešām ir iekļauta ideja par „Hologrāfisko visumu”! Nebiju domājis / cerējis, ka tā tiks iekļauta.
Gatis Pāvils: Jā, šī ideja ir iekļauta rīcību sarakstā, kuras jāuzsāk sadarbības partneriem.
Jautājums: Vai Jumurdā ir vajadzīgs kara muzejs? Vai vispār ir vajadzīgs muzejs?
Emma Cera, Guntars Velcis: Tā bija jauniešu iniciatīva, kuru plānā iekļāvām.
Velga Birkenšteine: Muzejs pagastā ir vajadzīgs, jo šobrīd nav kur likt visus mūsu rīcībā esošos eksponātus, bibliotēkā tiem jau
nav vairs vietas.

Papildinājums no citas iedzīvotājas: Jumurdas muižas saimniekiem bija ideja izveidot muižā muzeju.
Jautājums: Kas mums notiek ar jauniešu nodarbinātību vasarās? Mani bērni vēlas strādāt, bet viņi nevienam nav vajadzīgi!
Agita Opincāne: Agrāk bija valsts programma, visām pašvaldībām bija zināmi jaunieši, kas vēlas strādāt vasarā. Laukos
jauniešiem ir grūti atrast darbu, piemēram, saskaņā ar darba drošības noteikumiem nevar likt viņu pie zāles pļāvēja.

Gatis Pāvils: Uzņēmējiem ar vasaras sezonā bieži vien nepieciešami papildus darbinieki. Pašvaldība šeit var uzņēmties
koordinatora lomu – iekļausim plānā šādu rīcību.

Jautājums: Autobusu pieturās nepieciešamas nojumes!
Guntars Velcis: Ideju varētu īstenot sadarbībā ar Latvijas Valsts ceļiem.
Jautājums: Nepieciešama Jumurdas ciema ielu asfaltēšana!
Guntars Velcis: Šāda rīcība plānā ir iekļauta.
Jautājums: Vai ir paredzētas rīcības, kas uzlabotu ugunsdrošību, pieeju ugunsdzēsības dīķiem?
Guntars Velcis: Jānoskaidro kā īpašumā ir šie dīķi un vai tiem var piebraukt. Šeit būtu pietiekami, ja paši ugunsdzēsēji
novērtētu situāciju uz vietas un ieteiktu tālākās darbības.

Jautājums: Kā mēs plānojam tūrisma attīstību?
(Diskusija): Sanāksmes dalībnieki secina, ka nepieciešams cilvēks, kas varētu būt gids un brauktu līdzi tūrisma grupām pa
novadu, bet nepieciešams viņu apmācīt.

Sanāksmes gaitā saņemtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas
dokumentu

1.

Ņemts vērā/

priekšlikuma būtība

nav ņemts vērā

Nepieciešams iekļaut aktivitāti, kas
paredz

Jumurdā

ūdensvadu

un

sistēmu

veidot

Tiks ņemts vērā daļēji

rekonstruēt

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā

Nepieciešamie ūdensvada rekonstrukcijas
darbi ir nelieli un tos var iekļaut kā paša

kanalizācijas

novada

finansētus

kanalizācijas

nepieciešams

projektus.

sistēmas

novērtēt

tās

Pirms

attīstības

ekonomisko

pamatotību.
2.
3.

Nepieciešams asfaltēt ceļu uz Jumurdu

Tiks ņemts vērā daļēji, iekļaujot

Ceļš atrodas VAS „Latvijas Valsts ceļi”

rīcībās, kuras iniciē partneri

pārziņā.

Ņemts vērā

Aktivitāte jau ir iekļauta

atbalsts

Ņemts vērā

Aktivitāte jau ir iekļauta

jauniešu

Tiks ņemts vērā

Tiks iekļauta rīcība, kas paredz to, ka

Nepieciešamas ceļu norādes, norādes
uz objektiem

4.
5.

Nepieciešams

uzņēmējdarbības uzsākšanai
Nepieciešams

veicināt

11.pielikums

Iesniegtā iebilduma/

20. lpp

Nr.

p.k.

ĒRGĻU NOVADA
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nodarbinātību

pašvaldība mēģinās kalpot par vidutāju,
apkopojot

un

izplatot

informāciju

par

darba meklētājiem un darba ņēmējiem
6.

Autobusu

7.

pieturās

nepieciešamas

Tiks ņemts vērā daļēji, iekļaujot

novadā.

Autobusu pieturvietas atrodas VAS „Latvijas

nojumes

rīcībās, kuras iniciē partneri

Valsts ceļi” pārziņā.

Nepieciešams plānot tūrisma attīstību

Tiks ņemts vērā

Nepieciešams nodrošināt to, ka novadā ir

novadā

gids. Nepieciešama pašvaldības darbinieku
koordinācija tūrisma attīstībai.

Sanāksmes vadītājs
Sanāksmes protokolists

/paraksts/
/paraksts/

G.Velcis
E.Krumholca

PROTOKOLS Nr.2
2012.gada 6.marts
Sausnējas muzejs „Līdumos”, Sausnēja, Ērgļu novads
Sanāksmes laiks: 13:00 – 14:00
Sanāksmes vadītājs – Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils
Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja asistente Evisa Krumholca

Sanāksmes dalībnieki:
1.

Guntars Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs

2.

Emma Cera, Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste

3.

Dainuvīte Bikše, Liepkalnes bibliotēkas vadītāja

4.

Diāna Suščenko, LLKC, Ērgļu novada lauksaimniecības speciāliste

5.

Ineta Tolmane, Sausnējas pagasta pārvaldes lietvede-uzskaitvede

6.

Dzintra Šmite

7.

Antra Miezīte

8.

Ruta Placēna

9.

Ilma Kristapa, pensionāre

10. Dzintra Ungere, pensionāre
11. Anna Sniedzīte, apkopēja
12. Liena Kārkliņa, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja
13. Ņina Solovjova, mājsaimniece
14. Jānis Solovjovs, pensionārs
15. Indra Riekstiņa, mājsaimniece
16. Ilga Kronīte, Sausnējas pagasta pārvaldes novadpētniecības speciāliste
17. Guntis Einiks, Sausnējas pagasta pārvaldes kurinātājs

20. Alvis Kvants, Sausnējas pagasta pārvaldes ceļu meistars
21. Valentīna Vinka, pensionāre
22.

Roberts Vinks, pensionārs

23. Andris Dombrovskis, Sausnējas pamatskolas direktors
24. Rudīte Zeiferte , ĢAC „Zīļuks” vadītāja
25. Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs”, projekta vadītājs
26. Evisa Krumholca, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja asistente

Darba kārtība:
10 min

Publiskās apspriešanas atklāšana

21. lpp

19. Dzinatrs Brašus, bezdarbnieks

11.pielikums

18. Gundars Pobiaržens, Sausnējas pagasta pārvaldes traktorists

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

Domes priekšsēdētāja Guntara Velča uzruna:
4)

redzējums par novada attīstību kopumā;

6)

aicinājums dalībniekiem aktīvi piedalīties diskusijā.

5)

15 min

attīstības programmas nozīme;

Ērgļu novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam
Prezentācija par būtiskāko attīstības programmā – Ērgļu novada attīstības ilgtermiņa stratēģiskie
uzstādījumi, rīcības plāns, īstenošanas uzraudzības kārtība.
SIA „NK Konsultāciju birojs” pārstāvis Gatis Pāvils un Ērgļu novada teritorijas vides pārvaldības un teritorijas
plānošanas speciāliste Emma Cera.
Jautājumi un atbildes
Moderators - SIA „NK Konsultācijas” pārstāvis Gatis Pāvils. Atbild: Ērgļu novada domes pārstāvji un SIA „NK
Konsultāciju birojs” pārstāvji.
Priekšlikumi

10 min

Noslēgums
Domes priekšsēdētājs slēdz sanāksmi, atgādinot par publiskās apspriešanas norises ilgumu un dokumentu
pieejamību.
Sanāksmes protokolēšanu nodrošina SIA „NK Konsultāciju birojs”.

Diskusija:
Jautājums: Kas plānā ir saprasts ar „Sīlēnu līci”?
Emma Cera: Tā ir vieta, kur atradās vecā estrāde.
Jautājums: Kur varam uzzināt vairāk par „Stiklu projektu”?
Guntars Velcis: Visa informācija par šo projektu ir atrodama Ērgļu novada mājas lapā www.ergli.lv, sadaļā AFHL - „Agro Food
Holding”.

Sanāksmes vadītājs
Sanāksmes protokolists

/paraksts/
/paraksts/

G.Velcis
E.Krumholca

PROTOKOLS Nr.3
2012.gada 6.marts
Ērgļu saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi
Sanāksmes laiks: 16:00 – 18:30
Sanāksmes vadītājs – Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis
Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils
Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja asistente Evisa Krumholca

Guntars Velcis, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs

2.

Emma Cera, Ērgļu novada pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste

3.

Jānis Knēžiņš

4.

Lilija Apine, LU ĢZZF Vides zinātne, studente

5.

Kārlis Luteis

6.

Līvija Groza, pensionāre

7.

Andris Spaile, Ērgļu arodvidusskolas direktors

8.

Artūrs Vīle-Bērziņš, Vestienes pagasta pārvaldes vadītājs

9.

V.Reine, pensionāre

10. Māra Koklačova
11. Zigms Baužis, VUGD

22. lpp

1.

11.pielikums

Sanāksmes dalībnieki:

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

12. Sandra Avotiņa, Ērgļu Saieta nama kultūras darba speciāliste
13. Terēze Kaimiņa, Ērgļu Saieta nama režisore
14. Māris Olte, Biedrības „Zivju Gani” vadītājs
15. Māra Liepiņa, MKPC „Pakalnieši” speciāliste
16. Uldis Indriksons, pensionārs
17. Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs”, projekta vadītājs
18. Evisa Krumholca, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītāja asistente

Diskusija:
Jautājums: Vai novada attīstības mērķi ir salikti pēc prioritātēm?
Gatis Pāvils: Tas nav iespējams un nav vēlams, jo pašvaldībai ir jānodrošina visas sev uzticētās funkcijas un jānodrošina
līdzsvarota novada attīstība.

Jautājums: Būtu nepieciešams attīstīt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām (Madonas, Vecpiebalgas, Ērgļu, arī Gaiziņš) tūrisma
jomā!

Gatis Pāvils: Paldies, mēs šādas rīcības plānā labprāt iekļausim. Gaidīsim jūsu priekšlikumus.
Jautājums: Plānā minēts sporta laukums, golfa laukums utt., kur tas būs?
Emma Cera: Tos iecerēts veidot uz pašvaldības zemes, mazdārziņu teritorijā.
Jautājums: Nepieciešama peldvieta pie Jumurdas ezera!
Gatis Pāvils: Ja pašvaldība veido peldvietu, ir jāievēro vairāki nosacījumi, jo ja notiek kāds negadījums tad var gadīties, ka
pašvaldībai par to būs jāatbild. Tāpēc šāda aktivitāte būtu jāīsteno kopā arī ar uzņēmējiem.

Jautājums: Kāpēc sporta laukums programmā ir minēts divreiz?
Gatis Pāvils: Jo šis ir jau konkrēts projekts, kura iespējams īstenot, šo konkrēti par 950,00 Ls, savkuārt daļu no projekta
atliekot vēlākam laikam. Šādas ir priekšrocības iepriekš plānotai investīciju programmai, jo tajā iekļaujam rīcības ko varam
uzreiz īstenot, nevis gaidīt, piemēram, 2016.gadu.

Jautājums: Kas notiks ar Bākūžkalna attīstība? Vai jau ir kas plānots? Jo mums kā kaimiņu pašvaldībai tas interesētu, varētu
kopīgi ko ieplānot.

Emma Cera: Konkrēti nekas nav plānots, jo tas nav pašvaldības objekts, bet kāds tūrisma jomas uzņēmējs to var darīt.
Gatis Pāvils: Šādu rīcību varētu iekļaut trešajā saraksta sadaļā, kur tiek iekļautas idejas, kas īstenojamas kopā ar sadarbības
partneriem.

Jautājums: Cik liels tiek plānots baseins un sabiedriskā pirts, kā tos finansēs?
Guntars Velcis: Pašvaldība to nefinansē, atbalsta tikai dokumentu sagatavošanu un sakārtošanu.
Gatis Pāvils: Ņemsim to ārā no investīciju plāna un pārliksim pie idejām, kas tiek īstenotas kopā ar sadarbības partneriem.
Jautājums: Kādi tiek plānoti veselības uzlabošanas pasākumi?
Gatis Pāvils: Starp rīcībām iekļauta Ērgļu slimnīcas pakalpojumu klāsta palielināšana – tā ir rīcība, nevis investīciju projekts, jo
konkrēti ieviešanas laiki un izmaksas vēl nav zināmi.

Jautājums: Investīciju projektu sarakstā iekļauts ielu un veloceliņu remonts Ērgļu ciemā. Vai nevajadzētu konkrētāk nosaukt,
kuras tieši paredzēts labot?

Emma Cera: Tās, kuras nav asfaltētas.
Gatis Pāvils: Pašlaik šāds liels projekts ieplānots 2013.gadā, tas ir pārāk optimistiski. Veiksim izmaiņas, paredzot, ka tas tiek
īstenots līdz 2019.gadam.

Jautājums: Lielu skaitu vietējo iedzīvotāju uztrauc dzelzceļa uzbēruma likvidēšana. Uzskatām, kas tas ir vēsturisks, labāk
vajadzētu to akcentēt.

Jautājums / Ierosinājums: Iebilstu, smagās automašīnas nevar izbraukt cauri, regulāri veidojas avārijas situācija. Tas būtu

Un izdomāt kā to iekļaut ciema ainavā.

Jautājums: Kā sakārtot dīķus ap tuneli, slimnīcas pusē?
Emma Cera: Tie ir privātie īpašumi.
Jautājums: Tad pašvaldībai ir jāvienojas ar privātīpašniekiem, lai tos sakārtotu.
Guntars Velcis: Attīstības programmā šis punkts ir zem teritorijas labiekārtošanas projekta.
Gatis Pāvils: Varētu iekļaut visu pašvaldības teritoriju labiekārtošanas rīcību.
Jautājums: Kas ir paredzēts ar aktivitāti „uzņēmēju atbalsta padomes izstrāde”?
Gatis Pāvils: Tā ir rīcība, kāda notiek daudzviet Latvijā, tiek veidota komunikācija star novada uzņēmējiem un pašvaldību.
Jautājums: Vai to veido paši uzņēmēji, jeb vai pati pašvaldība uzņemas šo iniciatīvu?
Gatis Pāvils: Iniciatīvai būtu jābūt abpusējai, taču šī ir pašvaldības attīstības programma, līdz ar to pašvaldībai būtu jāorganizē
šāds pasākums.

23. lpp

Guntars Velcis: Viadaukts ir LDz īpašums, to vajadzētu noņemt, jo tas bojā apakšā ceļa segumu. Uzbērumu vajadzētu atstāt.

11.pielikums

steidzami jārisina. Gājējiem arī nav kur palikt. Varbūt apspēlēt kā ainavas elementu.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

Jautājums/ierosinājums: „Hologrāfiskais visums” – traka, bet patiecībā ļoti pievilcīga ideja.
Jautājums: Kas notiks ar „tanka” kalnu? Tūristi brauc garām, tas agrāk tūristus piesaistīja. Vajadzētu likt vietā ko citu.
Pašvaldībai vajadzētu ar zemes īpašnieku parunāt, ko tur varētu darīt.

Guntars Velcis: Tas ir privātīpašums.
Gatis Pāvils: Pašvaldībai vajadzētu nodefinēt tās vietas, kuras ir ainaviski zīmīgas, kuras būtu obligāti jāsakārto.
Jautājums: Lūdzam iekļaut uzņēmējdarbības aktivitātēs miniražotņu attīstību.
Gatis Pāvils: Iekļausim šādu rīcību „trešajā sarakstā”, kur tiek iekļautas tās darbības, kas tiek veiktas pēc partneru iniciatīvas.
Atbilde: Vai visām uzņēmumu iecerēm jābūt iekļautām šajā attīstības programmā? Vai par to uzņēmējs var iegūt papildus „+”
punktus, piesaistot finanšu līdzekļus?

Gatis Pāvils: To droši nevar apgalvot, bet, iespējams, tas var palīdzēt attīstīt projektus. Laika gaitā rīcību sarakstu pēc
nepieciešamības var mainīt, papildināt.

Jautājums: Kāpēc atsevišķi nodalītas kūdras, būvmateriālu un derīgo izrakteņu atradnes?
Gatis Pāvils: Tiek labots.
Jautājums: Kad notiks ūdens/kanalizācijas sistēmas attīstības darbi, tur kur neizbūvēja 1.kārtā?
Guntars Velcis: 2017.-2018.gadā, 2.kārtā.
Jautājums: Vai ir domāts būvēt daudzdzīvokļu mājas? Vai pašvaldība palielinās dzīvojamo fondu? Jaunieši vēlas braukt šeit un
strādāt, bet viņiem nav kur dzīvot, uzcelt sev mājas bez naudas viņi nevar.

Guntars Velcis: Ja kāds investors nāks un cels, tad būs.
Gatis Pāvils: Rīcībās šāda aktivitāte kopumā ir paredzēta, teritorijas plānojumā vietas būvniecībai ir atzīmētas.
Jautājums: Tiek uzsvērts, ka novadā jāattīsta tūrisma joma. Vai nevajadzētu piesaistīt kādu tūrisma speciālisti?
Guntars Velcis: Pašlaik tāds nav paredzēts. Mēs plānojam, ka jau esošie darbinieki savstarpēji koordinēs rīcības, šādi veidojot
novada tūrisma politiku.

Jautājums: Kāpēc rīcībās iekļauts kara muzejs/miera muzejs?
Guntars Velcis un Emma Cera: Šī ir Jumurdas jauniešu ideja, iespējams, ka to muzeju varēs izvietot Jumurdas muižā.
Jautājums: Kas notiks ar arodvidusskolu, ja tā nonāks pašvaldības pārvaldībā?
Gatis Pāvils: Manuprāt, arodvidusskolu attīstība ir jāplāno vismaz reģionālā līmenī, ja ne pat valsts līmenī, lai starp
arodvidusskolām neveidotos nevajadzīga konkurence. Pašlaik vēl nav pilnībā zināms, kā pakļautībā arodvidusskola būs.

Iecerētais arodvidusskolas profils ir – ekoloģiskā būvniecība. Pašlaik arodvidusskola plāno apjomīgu attīstību, tomēr ļoti
iesakām pirms tam izpētīt, vai būs tāds pieprasījums, lai pamatotu veiktās investīcijas. Sadarbībā ar citām Vidzemes
arodvidusskolām nepieciešams detālāk izvērtēt, kādas nozares / specializācijas būtu jāattīsta.

Jautājums: Kāpēc ieplānots helikoptera laukums?
Guntars Velcis: Šī ir slimnīcas ideja.
Ierosinājumi: Vajadzētu papildināt ilgstpējības rādītājus ar vides kvalitātes rādītājiem. Nepieciešams paredzēt rīcību, lai novadā
atbalstītu uzņēmējdarbības uzsākšanu. Nepieciešams vairāk vērst uzmanību uz preventīviem pasākumiem veselības
uzlabošanai

jauniešiem,

bērnudārzā,

uz

veicināšanas/popularizēšanas/motivēšanas

jaunu

rīcības.

speciālistu

Ieplānot

piesaisti

atkritumu

šai

šķirošanas

jomā.

Veselīga

pakalpojumu

dzīvesveida

attīstību.

Jāveido

velotransporta novietnes, t.sk. pie pašvaldības ēkām. Daudzviet novadā ir pieejams tikai bezvadu internets, nepieciešams
attīstīt interneta pieslēgumus.

Gatis Pāvils: Visi šie ierosinājumi tiks izvērtēti, pēc iespējas uzlabojot attīstības programmu.

Sanāksmes gaitā saņemtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas
dokumentu
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Tiks ņemts vērā

-

(Madonas,
arī

Gaiziņš)

tūrisma jomā
2.

Nepieciešama
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jālikvidē, tas ir vēstures piemineklis.

paredzot

rīcību

arhitekta

plānošanā
4.

Nepieciešams

sakārtot

dīķus

pie

uzbēruma slimnīcas pusē

par

piesaisti

ainavu
darbu

satiksmes infrastruktūru. Tomēr, piesaistot
ainavu
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uzbēruma

varētu
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plānot

atstātās

daļēju

daļas

iekļaujot ciema ainavā.

Tiks ņemts vērā daļēji, iekļaujot

Objekts ir privātīpašums, pašvaldība var

rīcībās, kuras iniciē partneri.

tikai veicināt tā sakopšanu

Tiks iekļauta rīcība, kas paredz
pašvaldības

teritoriju

labiekārtošanu visā novadā
5.

Nepieciešams sakopt „tanka kalnu” –

agrāko Ērgļu „vizītkarti”

Tiks ņemts vērā daļēji, iekļaujot
rīcībās, kuras iniciē partneri.

Objekts ir privātīpašums, pašvaldība var
tikai veicināt tā sakopšanu

Tiks iekļauta rīcība, kas paredz

sakārtot visas novada ainaviski
nozīmīgās vietas

6.

Iekļaut

aktivitāti,

kas

paredz

mikroražotņu attīstības atbalstu.

Tiks

ņemts

vērā

daļēji,

Ražošanas attīstība ir privātā iniciatīva,
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Tiks ņemts vērā
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robežās

atbalstīt

uzņēmējus,
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to
savu
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-

atradnes
8.

Pašvaldībai

savu dzīvojamo fondu jaunu ģimeņu

Tiks ņemts vērā daļēji, iekļaujot

Dzīvojamo

rīcībās, kuras iniciē partneri.

pašvaldības

piesaistei

platību
tiešā

nodrošināšana
funkcija,

nav
tomēr

pašvaldība var veicināt dzīvojamā fonda
attīstību.

9.

Pašvaldībā

nepieciešams

nodarbināt

Netiks ņemts vērā

tūrisma speciālistu
10.

veidot

esošie

pašvaldības

darbinieki,

plānots uzlabot savstarpējo koordināciju.

Attīstības plānā iekļaut iespēju, ka
pašvaldības

Nelielajā Ērgļu novadā tūrisma politiku var

pārziņā

Tiks ņemts vērā

nonāk

Faktiski

arodvidusskola

šobrīd

nav

pašvaldības pārziņā un nav lēmuma par tās

arodvidusskola

pāriešanu pašvaldības pārziņā. Tomēr, lai
attīstības

plānā

paredzētu

šādu

iespējamību, tiks iekļauta atsevišķa sadaļa,
kas

iekļaus

arodvidusskolas

informāciju
attīstības

nepieciešamajām rīcībām.
11.

Nepieciešams iekļaut vides kvalitātes

par
un

Tiks ņemts vērā

Konkrēti rādītāji tiks izvēlēti un iekļauti pēc

Tiks ņemts vērā

-

rādītājus
12.

iecerēm

publiskās apspriešanas noslēgšanās.

Nepieciešamas

rīcības

uzņēmējdarbības

uzsākšanas

atbalstam
Nepieciešams vairāk vērst uzmanību uz
uzlabošanai

pasākumiem

jauniešiem,

Tiks ņemts vērā

veselības

bērnudārzā,

uz jaunu speciālistu piesaisti šai jomā

14.

Jāieplāno šķirotu atkritumu savākšanas

Tiks ņemts vērā

pakalpojumu attīstība
15.

Jāveido velotransporta novietnes, t.sk.

Tiks ņemts vērā

pie pašvaldības ēkām.
16.

Nepieciešams attīstīt fiksētos Interneta

Tiks ņemts vērā daļēji, iekļaujot

Interneta tīklu attīstība nav pašvaldības

sakarus

rīcībās, kuras iniciē partneri

pārziņā.

Sanāksmes vadītājs
Sanāksmes protokolists

/paraksts/
/paraksts/

G.Velcis
E.Krumholca

11.pielikums

preventīviem
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13.
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attīstības programma

12.pielikums
Sabiedrības un institūciju iebildumi un
priekšlikumi par Ērgļu novada attīstības
programmas 2013. – 2019.gadam
1.redakciju
Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

1.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Nepieciešams attīstīt sadarbību ar
kaimiņu
pašvaldībām
(Madonas,
Vecpiebalgas, Ērgļu, arī Gaiziņš)
tūrisma jomā

Ņemts
vērā

2.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Nepieciešams veidot peldvietu pie
Jumurdas ezera

Ņemts
vērā

3.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Tūrisma attīstība Bākūžkalnā

Ņemts
vērā

Vai baseina un sabiedriskās pirts
būvniecību finansēs pašvaldība?

Ņemts
vērā

Dzelzceļa uzbērums Ērgļos nav
jālikvidē, tas ir vēstures piemineklis.

Ņemts
vērā

Nepieciešams sakārtot
uzbēruma slimnīcas pusē

pie

Ņemts
vērā

7.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Nepieciešams sakopt „tanka kalnu” –
agrāko Ērgļu „vizītkarti”

Ņemts
vērā

8.

Iedzīvotāju
publiskās

Iekļaut
aktivitāti,
kas
paredz
mikroražotņu attīstības atbalstu

Ņemts
vērā

4.

5.

6.

pārstāvji,

dīķus

Ņemts
vērā/
nav ņemts
vērā

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā. Kur iekļautas izmaiņas?

Rīcība
ir
paredzēta
attīstības
programmas
(turpmāk
–
AP)
stratēģiskajā daļā sadaļā 2.3. „Projektu
idejas, kas īstenojamas sadarbībā ar
partneriem” sadaļā „Tūrisms, brīvā laika
pavadīšana”.
Rīcība ir paredzēta AP stratēģiskajā daļā
2.3. „Projektu idejas, kas īstenojamas
sadarbībā ar partneriem” sadaļā
„Infrastruktūra”.
Peldvietu izveide dažādās vietās novadā
apvienota vienā rīcībā.
Rīcība ir paredzēta AP stratēģiskajā daļā
sadaļā 2.3. „Projektu idejas, kas
īstenojamas sadarbībā ar partneriem”
sadaļā „Tūrisms, brīvā laika pavadīšana”.
Rīcība ir izņemta no investīciju plāna un
iekļauta AP stratēģiskajā daļā 2.3.
„Projektu idejas, kas īstenojamas
sadarbībā ar partneriem” sadaļā
„Infrastruktūra”.
Aktivitāte paredz projekta izstrādi.
Projekta izstrādes gaitā iedzīvotāji varēs
izvērtēt dažādus variantus uzbēruma
iekļaušanai Ērgļu kultūrainavā vai tā
nojaukšanai.
Objekts ir privātīpašums, pašvaldība var
tikai veicināt tā sakopšanu.
Priekšlikums ir iekļauts AP stratēģiskajā
daļā 2.3. „Projektu idejas, kas
īstenojamas sadarbībā ar partneriem”
sadaļā „Infrastruktūra” un 2.2. „Darbību
un pasākumu plānā” sadaļā SM2
„Infrastruktūra un vide”.
Objekts ir privātīpašums, pašvaldība var
tikai veicināt tā sakopšanu.
Priekšlikums ir iekļauts AP stratēģiskajā
daļā 2.3. „Projektu idejas, kas
īstenojamas sadarbībā ar partneriem”
sadaļā „Infrastruktūra” un 2.2. „Darbību
un pasākumu plānā” sadaļā SM2
„Infrastruktūra un vide”.
Rīcība ir paredzēta AP stratēģiskajā daļā
2.3. „Projektu idejas, kas īstenojamas

12.pielikums

Iebilduma/
priekšlikuma iesniedzējs

26. lpp

Nr.
p.k.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

sadaļā

Statistikā atsevišķi nenodalīt kūdras,
būvmateriālu un derīgo izrakteņu
atradnes

Ņemts
vērā

Labots pašreizējās situācijas analīzes
sadaļā. Saglabāts dalījums būvmateriālu
un kūdras atradnēs, ņemot vērā šo
materiālu atšķirīgo pielietojumu.

Pašvaldībai nepieciešams palielināt
savu dzīvojamo fondu jaunu ģimeņu
piesaistei

Ņemts
vērā daļēji

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Pašvaldībā nepieciešams nodarbināt
tūrisma speciālistu

Nav ņemts
vērā

Dzīvojamo
platību
nodrošināšana
iedzīvotājiem nav pašvaldības tiešā
funkcija, tāpēc rīcība ir paredzēta AP
stratēģiskajā daļā 2.3. „Projektu idejas,
kas
īstenojamas
sadarbībā
ar
partneriem” sadaļā „Infrastruktūra”.
Nelielajā Ērgļu novadā tūrisma politiku
var veidot esošie pašvaldības darbinieki,
plānots uzlabot savstarpējo koordināciju.

AP iekļaut iespēju, ka pašvaldības
pārziņā nonāk arodvidusskola

Ņemts
vērā

13.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Nepieciešams iekļaut vides kvalitātes
rādītājus

Ņemts
vērā daļēji

14.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Nepieciešamas
uzņēmējdarbības
atbalstam

rīcības
uzsākšanas

Ņemts
vērā

Nepieciešams vairāk vērst uzmanību
uz
preventīviem
pasākumiem
veselības uzlabošanai jauniešiem,
bērnudārzā, uz jaunu speciālistu
piesaisti šai jomā

Daļēji
ņemts
vērā

10.

11.

12.

15.

16.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Jāieplāno
šķirotu
atkritumu
savākšanas pakalpojumu attīstība

Ņemts
vērā

17.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

Jāveido velotransporta novietnes, t.sk.
pie pašvaldības ēkām.

Tiks ņemts
vērā

18.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas

Nepieciešams
attīstīt
interneta sakarus

Ņemts
vērā

fiksētos

Uz
AP
izstrādes
brīdi
Ērgļu
arodvidusskola ir valsts pārziņā un nav
lēmuma par tās pāriešanu pašvaldības
pārziņā. Tomēr, lai attīstības plānā
paredzētu
šādu
iespējamību, AP
stratēģiskajā daļā ir iekļauta atsevišķa
sadaļa (2.4.), kurā ir iekļauta informācija
par arodvidusskolas attīstības iecerēm un
nepieciešamajām rīcībām.
Iekļauts rādītājs „Ogres upes kvalitāte”,
kas paredz, ka ūdens kvalitāte upē
nepasliktinās. Citu rādītāju iekļaušana
nav mērķtiecīga, jo to monitoringam
nepieciešama jauna infrastruktūra, kas
pie esošā labā vides stāvokļa novadā nav
aktuāli.
AP stratēģiskajā daļā ir iekļautas vairākas
darbības uzņēmējdarbības atbalstam,
piemēram, konsultāciju, apmācību un
informatīvā atbalsta nodrošināšana
uzņēmējdarbības attīstīšanai, u.c.
Preventīvie
veselības
uzlabošanas
pasākumu jauniešiem nav atsevišķi
izdalīti, bet ir paredzētu citu projektu un
rīcību ietvaros, piemēram, projekts
„Jauniešu interešu un atpūtas vietas
izveide Jumurdas pagasta Saieta ēkā”,
jaunu aktīvās atpūtas objektu izveide
novadā, u.c.
Priekšlikums ir iekļauts AP stratēģiskajā
daļā 2.3. „Projektu idejas, kas
īstenojamas sadarbībā ar partneriem”
sadaļā „Infrastruktūra” un 2.2. „Darbību
un pasākumu plānā” sadaļā SM2
„Infrastruktūra un vide”.
Priekšlikums ir iekļauts AP stratēģiskajā
daļā 2.3. „Projektu idejas, kas
īstenojamas sadarbībā ar partneriem”
sadaļā „Infrastruktūra” un 2.2. „Darbību
un pasākumu plānā” sadaļā SM2
„Infrastruktūra un vide”.
Interneta tīklu attīstība nav pašvaldības
pārziņā, tāpēc rīcība ir paredzēta AP
stratēģiskajā daļā 2.3. „Projektu idejas,

12.pielikums

sadarbībā ar partneriem”
„Uzņēmējdarbība”.

27. lpp

9.

apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

21.

22.

23.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.

Nepieciešams iekļaut aktivitāti, kas
paredz
Jumurdā
rekonstruēt
ūdensvadu un veidot kanalizācijas
sistēmu

Nav ņemts
vērā

Nepieciešams asfaltēt ceļu uz Jumurdu

Ņemts
vērā

Nepieciešamas ceļu norādes, norādes
uz objektiem

Ņemts
vērā

Nepieciešams
uzņēmējdarbības uzsākšanai

atbalsts

Ņemts
vērā

Sk. priekšlikumu/pamatojumu nr.14.

Nepieciešams
nodarbinātību

jauniešu

Ņemts
vērā

Priekšlikums ir iekļauts AP stratēģiskās
daļas 2.2. „Darbību un pasākumu plānā”
sadaļā SM1 „Pakalpojumi. Sadarbība.
Attīstība” un daļā 2.3. „Projektu idejas,
kas
īstenojamas
sadarbībā
ar
partneriem” sadaļā „Uzņēmējdarbība”.
Autobusu pieturvietas atrodas VAS
„Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, tāpēc rīcība
ir paredzēta AP stratēģiskajā daļā 2.3.
„Projektu idejas, kas īstenojamas
sadarbībā ar partneriem” sadaļā
„Infrastruktūra”.
Priekšlikums ir iekļauts AP stratēģiskās
daļas 2.2. „Darbību un pasākumu plānā”
sadaļā SM1 „Pakalpojumi. Sadarbība.
Attīstība”.

veicināt

24.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.

Autobusu
nojumes

nepieciešamas

Ņemts
vērā

25.

Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.

Nepieciešams plānot tūrisma attīstību
novadā

Ņemts
vērā

Nepieciešama
asfaltēšana

ielu

Ņemts
vērā

Priekšlikums ir iekļauts AP investīciju
plānā – projekts „Jumurdas pagasta
centrālo ielu asfaltēšana”

pieejas

Ņemts
vērā

28.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

Pie ilgtspējīgas attīstības rādītājiem
(1.6. nodaļa) pievienot – kopienas
apmierinātība ar dzīvi (var tikt mērīta,
kā subjektīvais vērtējums 1 (ļoti
neapmierināts)
–
10
(ļoti
apmierināts)).

Nav ņemts
vērā

29.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

Ilgtspējīgas
attīstības
rādītājus
papildināt ar vēl vienu – „Vides
kvalitāte”.

Nav ņemts
vērā

Daudzas
ūdenskrātuves
atrodas
privātpersonu īpašumā, tāpēc rīcība ir
paredzēta AP stratēģiskajā daļā 2.3.
„Projektu idejas, kas īstenojamas
sadarbībā ar partneriem” sadaļā
„Infrastruktūra”.
Ērgļu novadā nav adaptēta vienota
metodika šāda rādītāja iegūšanai.
Ilgtspējīgas attīstības rādītāji iekļauj
detālāku novada iedzīvotāju viedokļa
apkopojumu, kas ļauj uzreiz izprast
apmierinātības un neapmierinātības
iemeslus.
„Vides kvalitāte” ir plaši definējams
jēdziens, kas atšķirīgās auditorijās tiek
definēts
atšķirīgi.
Nav
vienotas
metodikas šī atšķirīgi definētā lieluma
novērtēšanai. Pašlaik attīstības rādītāji

26.

27.

pieturās

Jumurdas

Nepieciešams
uzlabot
ugunsdzēsības dīķiem

12.pielikums

20.

kas
īstenojamas
sadarbībā
ar
partneriem” sadaļā „Infrastruktūra”.
Nepieciešamie
ūdensvada
rekonstrukcijas darbi ir nelieli un tos var
iekļaut kā paša novada finansētus
projektus. Pirms kanalizācijas sistēmas
attīstības nepieciešams novērtēt tās
ekonomisko pamatotību.
Ceļš atrodas VAS „Latvijas Valsts ceļi”
pārziņā, tāpēc rīcība ir paredzēta AP
stratēģiskajā daļā 2.3. „Projektu idejas,
kas
īstenojamas
sadarbībā
ar
partneriem” sadaļā „Infrastruktūra”.
Priekšlikums ir iekļauts AP investīciju
plānā – projekts „Vienotu norāžu,
informācijas
stendu
izveide
un
uzstādīšana”

28. lpp

19.

sanāksme
Ērgļos
06.03.2012.
Iedzīvotāju pārstāvji,
publiskās
apspriešanas
sanāksme
Jumurdā
06.03.2012.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

Apine,

31.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

32.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

33.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

Pie vidēja termiņa prioritātes „VTP1.4.
Atbalsts
uzņēmējdarbības
attīstīšanai”, kā rīcības pievienot:
1) Aicināt novada uzņēmējus izveidot
konsultatīvo padomi, lai uzņēmēji
spētu efektīvāk aizstāvēt savas
intereses un saskaņoti darboties
kopīgu mērķu vārdā, kā arī lai
nodrošinātu nepārtraukta dialoga
esamību ar pašvaldību;
2) Atbalsta instrumentu apzināšana un
pielietošana
uzņēmējdarbības
uzsākšanas veicināšanai (tas var
izpausties visvienkāršākajā variantā,
kā telpas un datora nodrošināšana
idejas
attīstībai,
informatīvs,
konsultatīvs
atbalsts,
atlaides
nekustamajam
īpašumam,
organizatoriski augstākā formā –
vietējā ideju kausa organizēšana,
biznesa inkubatora nodrošināšana,
mentoru programmas īstenošana);
3) Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības
attīstību
(pašvaldība
sniedz
organizatorisku,
konsultatīvu
vai
finansiālu atbalstu sev vēlamas
uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas ir ne
tikai bizness, bet arī sociāls
pakalpojums);
4) Līdzfinansēt un/vai organizēt
eksporta speciālistu konsultācijas
vietējiem
uzņēmumiem,
sniegt
atbalstu produkcijas realizēšanas tirgu
atrašanā vietējiem uzņēmumiem.
Pārveidot rīcību „R1.4.3.: Sekmēt
investoru piesaisti novadam” uz
„Sekmēt investoru piesaisti novadam,
īstenot ieinteresēto pušu savešanas
kopā funkciju”.
Pie prioritātes „VTP1.5. Tūrisma
pakalpojumu attīstīšana”, kā rīcības
pievienot:
1) Izveidot tūrisma speciālista pozīciju
pašvaldībā;
2) Uzņēmēju konsultatīvās padomes
ietvaros rosināt izveidot tūrisma
uzņēmēju komiteju, kas radītu
priekšnosacījumus efektīvākai tūrisma
pakalpojumu piedāvātāju kooperācijai
un interešu aizstāvībai;
3) Attīstīt, paplašināt Ērgļu novada
interneta
mājaslapu
tūrisma
mārketinga nolūkos.
Pie prioritātes „VTP1.6. Atbalsts
nevalstisko organizāciju iniciatīvām”,
kā rīcības pievienot:
1) Aicināt katru sabiedrības interešu
grupu
veidot
savu
biedrību,
konsultatīvo padomi, lai efektīvāk
attīstītu savus mērķus, sadarbojoties

Daļēji
ņemts
vērā

Daļēji
ņemts
vērā

Daļēji
ņemts
vērā

Iekļauta rīcība, kas paredz investoru
piesaistes plāna izstrādi, ietverot arī
instrukcijas investora un uzņēmēja kopā
savešanai.
1)

2)
3)

Nav
iekļauts

1)

Šobrīd nav iekļauts. Pirms
izšķirties
par
nodokļu
maksātāju
apmaksāto
darbinieku skaita palielināšanu,
nepieciešams īstenot rīcību
Nr.15. – tūrisma attīstības
plāna izstrāde.
Iekļauts, kā jauna rīcība.
Iekļauts kā jauna rīcība.

Nav iekļauts. Nelielā pašvaldībā
nav racionāli veidot lielu skaitu
konsultatīvo padomju, jo,
pieredze rāda, ka pat lielās
pašvaldībās eksistē viena –
divas konsultatīvās padomes,
kuras parasti pēc sākuma

12.pielikums

Lilija
07.03.2012.

29. lpp

30.

ietver dažādus vides kvalitātes aspektus,
tos iekļaujot gan politikas, gan darbības
rezultātu indikatoros.
1) Rīcība iekļauta gan pašvaldības,
gan partneru rīcību sarakstos;
2) Daļa no idejas ir iekļauta, taču
daļa (inkubators, konkrēts
atbalsts ar telpām utml.)
pagaidām netiek detalizēts
atstājot
šo
prerogatīvu
uzņēmēju
konsultatīvajai
padomei.
Attīstības
programmu vēlams koriģēt.
3) Rīcība iekļauta;
4) Rīcība iekļauta.

ĒRGĻU NOVADA
attīstības programma

Lilija
07.03.2012.

Apine,

35.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

36.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

37.

Lilija
07.03.2012.

Apine,

Pie prioritātes „VTP2.1. Transporta
infrastruktūras sakārtošana”, kā rīcību
pievienot: 1) Veicināt velotransporta
izmantošanas drošību un ērtumu,
izvietojot mūsdienīgas velonovietnes
pie
svarīgākajām
pakalpojumu
sniegšanas vietām novadā.
Pie prioritātes „VTP2.2. Kanalizācijas,
ūdensapgādes siltumapgādes sistēmas
sakārtošana un energoefektivitātes
paaugstināšana”, pārveidot rīcību
„R2.2.3.:
Uzlabot
atkritumu
apsaimniekošanu”
uz
„Uzlabot
atkritumu
apsaimniekošanu
un
nodrošināt
atkritumu
šķirošanas
iespējas”.
1.8. nodaļā pie rezultatīvajiem
rādītājiem būtu jāpievieno sekojoši
indikatori:
1)
bioloģiskās
lauksaimniecības
platības,
%
no
kopējās
lauksaimniecības platības, ar mērķi
palielināt;
2) piešķirto ekosertifikātu skaits, ar
mērķi palielināt;
3) apmierinātība ar dzīvi, subjektīvais
vērtējums (1 (ļoti neapmierināts) – 10
(ļoti apmierināts));
4) zaļā publiskā iepirkuma īpatsvars,
%.
2.2. nodaļa. Manuprāt, plānotais
pasākuma „Konsultāciju, apmācību un
informatīvā atbalsta nodrošināšana
uzņēmējdarbības attīstīšanai” izpildes
uzsākšanas laiks – 2015.gads ir stipri
novēlots, jo ir iespējams īstenot
dažādus organizatoriskus pasākumus,
sniegt administratīvu atbalstu bez

Nav
iekļauts

Nav
iekļauts

Daļēji
iekļauts

Termins „atkritumu apsaimniekošana”
ietver visas darbības, kas var tikt veiktas
ar atkritumiem. Ir iekļautas darbības
atkritumu šķirošanas attīstībai.

1)
2)

3)
4)

Iekļauts

Iekļauts. Diemžēl nav pieejami
dati par pašreizējo platību.
Nav iekļauts. Nepieciešama
iekšēja vienošanās, par kuru
ekosertifikātu ir runa, jābūt
pārliecībai, ka šis sertifikāts
eksistēs arī nākotnē.
Nav iekļauts, nav veikta
sākotnējā aptauja.
Ir iekļauts.

Ieviešanas termiņš – 2012.gads

12.pielikums

34.

perioda
kļūst
neaktīvas.
Pašreizējās rīcības jau veicina
nevalstisko
organizāciju
aktivitātes, šādu padomju
veidošana nav ierobežota.
2) Nav iekļauts. Pašlaik nav
identificētas jomas, kuras
novadā
varētu
deleģēt
nevalstiskajām organizācijām,
taču šāda rīcība ir iespējama
nākotnē.
3) Nav iekļauts, jo novadā nav
izveidotas
konsultatīvās
padomes.
Šāda
attiecību
formalizācija ir iespējama
nākotnē, īstenojot rīcības Nr.
21. un 22.
4) Pašlaik nav iekļauts. Ja šāda
iniciatīva nāks no iedzīvotājiem
vai
sabiedriskajām
organizācijām, to nākotnē
jāiekļauj rīcības plānā, pašlaik
vēl
jāiedzīvina
apkaimju
princips
pat
ļoti
lielās
pašvaldībās (Rīga, Jūrmala).
Patreizējās rīcības 2.1.1. un 2.1.2. iekļauj
arī
velotransporta
attīstībai
nepieciešamās aktivitātes. Ir iekļautas arī
darbības velotransporta attīstībai.

30. lpp

ar pašvaldību;
2) Deleģēt organizatoriskas funkcijas
nevalstiskajām
organizācijām,
īstenojot maksimālu subsidiaritātes
principu,
sabiedrības
iesaisti
(vajadzības gadījumā arī piešķirot
finansiālu atbalstu);
3) Izstrādāt formu, kā nākotnē
organizēt
regulāras
pašvaldības
tikšanās ar interešu biedrībām,
savstarpēja dialoga un sadarbības
veidošanai;
4) Lokālās teritorijās izvirzīt kopienas
„vecākos”, kas regulāri sazinās ar
domi, informējot par situāciju
konkrētajā teritorijā, nepieciešamiem
uzlabojumiem un to interesēm.
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Deleģējot funkcijas biedrībām veikt
dažādas organizatoriskas funkcijas,
domei nebūtu jāalgo kāds speciālists,
kas nodarbotos ar konkrētajiem
jautājumiem, un turklāt nerodas
situācija, ka kāds no malas iejaucas jau
esošā
struktūrā,
radot
neapmierinātību nozarē iesaistītajos
iedzīvotājos. Tas ir veids kā ne tikai
attīstīt ļoti augstas attīstības pakāpes
subsidiaritāti, bet arī veids, kā veicināt
nemateriālu
labklājību,
stiprinot
sociālās
saites
un
sabiedrības
aktivitāti.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi,
publiskā pirts un veļas mazgātuve ir
potenciālās sociālās uzņēmējdarbības
jomas.
Pašvaldība
var
sniegt
nekustamā īpašuma atlaides tiem, kas
ar to nodarbojas. Turklāt iespēju
robežās var apsvērt cilvēku ar īpašām
vajadzībām nodarbināšanu.

Daļēji
iekļauts

Iekļauta
rīcība
par
sociālo
uzņēmējdarbību, rezultatīvais rādītājs
par zaļo iepirkumu. Citāda iejaukšanās
publiskā iepirkuma nosacījumos ir
uzskatāma par riskantu. Iekļauta rīcība
par nekustamā īpašuma nodokļa
politikas izstrādi.

Daļēji
iekļauts

Detālākas
rīcības
uzņēmējdarbības
atbalstam ir attīstāmas, izveidojot
novada uzņēmēju konsultatīvo padomi
un kopīgi vienojoties par prioritārajiem
pasākumiem
uzņēmējdarbības
veicināšanai novadā. Pašlaik iekļautas
vispārīgāka rakstura rīcības, kuras, tās
īstenojot, var tikt detalizētas: „Jauniešu
nodarbinātības
veicināšana”,
„Konsultāciju, apmācību un informatīvā
atbalsta nodrošināšana uzņēmējdarbības
attīstīšanai” u.c.
Tieši šī iemesla dēļ patreizējais rīcības
plāns tiecas pēc iespējas saglabāt esošo
domes ierēdņu skaitu, nevis to palielināt.
Tomēr nelielā pašvaldībā konkrētai
funkciju nodošanai ir nepieciešams
apzināt personu, kas šīs funkcijas ir
gatava uzņemties. To paredz esošās
rīcības, t.sk. „Novada nevalstisko
organizāciju projektu konkursa nolikuma
izstrāde”, „Konsultatīvā un cita veida
atbalsta
sniegšana
nevalstiskajām
organizācijām”.

Daļēji
iekļauts

Daļēji
iekļauts

Ir
iekļautas
rīcības
sociālās
uzņēmējdarbības
atbalstam
un
nekustamā īpašuma nodokļa politikas
izstrādei.

31. lpp

38.

būtiskiem finansiāliem ieguldījumiem.
Uzņēmējdarbības veicināšana ir pārāk
būtisks un problemātisks jautājums
novadā, lai to atliktu uz vēlāku laiku.
Citādi var rasties situācija, ka novads
būs ieguldījis laiku un finansiālos
resursus infrastruktūras, iestāžu,
pakalpojumu
uzlabošanā,
bet
darbavietu trūkuma dēļ nebūs vairs
iedzīvotāju, kas to varētu pilnvērtīgi
izmantot. Bezdarbs ir daudz spēcīgāks
faktors tam, lai veicinātu iedzīvotāju
aizbraukšanu,
nekā,
piemēram,
nesakārtotas ietves.
Programmā ir pārlieku maz apskatīti
veidi, kā pašvaldība tikai ar
organizatorisku, konsultatīvu palīdzību
var veicināt labklājības pieaugumu
novadā un veicināt novadam vēlamas
uzņēmējdarbības attīstīšanos. Pastāv
dažādi instrumenti, kā pašvaldība to
var ietekmēt – atbalsts caur publisko
iepirkumu,
nekustamā
īpašuma
nodokļa atlaides.
Lielisks
veids,
kā
veicināt
uzņēmējdarbību, ir rīkot konkursus,
kur balvā var būt nauda, vajadzīgie
resursi, atbalsts caur publisko
iepirkumu vai tikšanās ar investoriem,
biznesa inkubatoru nodrošināšana,
mentoru programmas utt. Veicot šos
pasākumus, pašvaldība var par
kritēriju izvirzīt atbilstību novada
attīstības vīzijai.

12.pielikums

attīstības programma

