Uzraudzības ziņojuma par Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019 izpildi 2018.gadā pielikums Nr.1

2.1. Darbību un pasākumu plāns
Vidējā termiņā realizējamās darbības un pasākumi sadalījumā pa stratēģiskajiem mērķiem, kas var tikt īstenotas arī kā atsevišķi projekti.

SM1 – „Pakalpojumi. Sadarbība. Attīstība”
N.p.k.

Plānotās darbības/pasākuma
nosaukums

1

Semināru un kursu organizēšana Ērgļu
novada pašvaldības un tās iestāžu
speciālistiem

Atbilstība
rīcībai

Aptuvens
Plānotās darbības/pasākuma rezultāts izpildes
termiņš

Plānotais finansējuma avots

Atbildīgā institūcija un
atbildīgā persona

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ESF līdzekļus

2018. gadā pašvaldības darbinieki un iestāžu
speciālisti ir piedalījušies semināros, kvalifikācijas
Ērgļu novada pašvaldības domes
celšanas un apmācību kursos, kurus organizējušas
priekšsēdētājs
citas reģiona vai valsts nozīmes iestādes (ministrijas,
institūcijas), t.sk. arī par ESF līdzekļiem.
Ērgļu novada pašvaldības domes
2018. gadā pašvaldības darbinieki piedalījās un
priekšsēdētājs, pašvaldības
organizēja pieredzes apmaiņas braucienus ar
iestāžu un struktūrvienību
sadarbības pašvaldību Vācijā
vadītāji

R1.1.1.

Paaugstinātas Ērgļu novada pašvaldības
speciālistu zināšanas.

2

Vietēja, reģionāla un starptautiska līmeņa
pieredzes apmaiņas braucienu
organizēšana pašvaldības un tās iestāžu
darbiniekiem

R1.1.2.

Paplašināta novada speciālistu pieredze,
gūtas jaunas zināšanas un idejas darba
organizēšanai.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība ,
piesaistot ESF līdzekļus

3

Informācijas izplatīšanas, sabiedrības
informēšanas veidu attīstība

R1.1.4.

Paplašināti informācijas nodošanas veidi
iedzīvotājiem, iesaistot tos informācijas
izplatīšanas procesā.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ESF līdzekļus

Ērgļu novada pašvaldības
informācijas speciālists

4

Vienots teritorijas plānojums Ērgļu
novadam

R1.1.6.

Izstrādāts vienots teritorijas plānojums
novada attīstībai.

2019

Ērgļu novada pašvaldība

Ērgļu novada pašvaldības
teritorijas plānotājs

R1.2.1.
5

Apmācību semināru un kursu
organizēšana novada izglītības, kultūras
un sporta speciālistiem

R1.2.2.

Veselības uzlabošanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana Ērgļu slimnīcā

R1.3.1.

2019.gadā tiks uzsāksta Ērgļu novada teritorijālā
plānojuma izstrāde

Paaugstināta novada izglītības, kultūras
un sporta speciālistu kvalifikācija.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ESF līdzekļus

2018. gadā pašvaldības darbinieki un iestāžu
speciālisti ir piedalījušies semināros, kvalifikācijas
Ērgļu novada izglītības, kultūras
celšanas un apmācību kursos, kurus organizējušas
un sporta iestāžu vadītāji
citas reģiona vai valsts nozīmes iestādes (ministrijas,
institūcijas), t.sk. arī par ESF līdzekļiem.

Daudzveidīgāku veselības veicināšanas
pakalpojumu pieejamība novada
teritorijā.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ESF līdzekļus

Ērgļu slimnīcas vadītājs, sporta
darba organizatori

R1.2.3.

6

Izpildes/neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums
par laika periodu no 01.01.- 31.12.2018.

N.p.k.

7

Plānotās darbības/pasākuma
nosaukums

Apmācību organizēšana novada sociālā
darba speciālistiem

Aptuvens
Plānotās darbības/pasākuma rezultāts izpildes
termiņš

Plānotais finansējuma avots

Atbildīgā institūcija un
atbildīgā persona

R1.3.2

Izpildītas prasības sociālajiem
darbiniekiem, ko nosaka normatīvie akti,
kā arī paaugstināta sociālo darbinieku
kvalifikācija.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ESF līdzekļus

Ērgļu novada pašvaldības sociālā
dienesta vadītājs

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība, NVO, Ērgļu novada domes
uzņēmēji, ESF līdzekļi
priekšsēdētājs

Atbilstība
rīcībai

8

Sociālās uzņēmējdarbības attīstības
veicināšana

R1.4.1.

Konsultatīvais atbalsts un pašvaldības
iepirkumi ar mērķi sekmēt sociālās
uzņēmējdarbības attīstību, šādi veicinot
uzņēmējdarbības garu un samazinot
nepieciešamību pēc sociālā atbalsta
pasākumiem.

9

Jauniešu nodarbinātības veicināšana

R1.4.1.

Informācijas apkopošana un izplatīšana
par darba meklētājiem un darba
ņēmējiem novadā

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
uzņēmēji

Ērgļu novada lauku attīstības
speciālists, jauniešu lietu
speciālists

10

Izglītības iestāžu sadarbība ar
zinātniekiem

R1.2.1.

Sadarbībā ar zinātniekiem skolēni realizē
inovatīvus projektus.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,

Ērgļu vidusskolas direktors

11

Sadarbība ar uzņēmējiem un to
izveidotajām organizācijām

Pašvaldība palīdz izvērtēt idejas,
sagatavot investīciju piesaistes plānu un
organizē citas aktivitātes
uzņēmējdarbības attīstībai.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība, LIAA

Ērgļu novada lauku attīstības
speciālists

2019

Ērgļu novada pašvaldība,
uzņēmēji, LIAA

Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

R1.4.2.
R1.4.3.

Izpildes/neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums
par laika periodu no 01.01.- 31.12.2018.

12

Investoru piesaistes plāna izstrāde
novadam

R1.4.3.

Izstrādāts investoru piesaistes plāns
novadam, lai attīstītu uzņēmējdarbību un
radītu jaunas darba vietas. Plāna ietvaros
iekļauts arī rīcību un atbildības
sadalījuma plāns potenciālo investoru un
uzņēmēju kontaktu dibināšanai.

13

Tūrisma pakalpojumu attīstība novadā

R1.5.4.

Tūrisma nozarē darbojošos cilvēku
apmācība, pašvaldības darbinieku
koordinācija tūrisma attīstībai

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
nozares uzņēmēji,ELFLA

Ērgļu novada pašvaldības
informācijas speciālists

2018.gadā notika tūrisma pakalpojumu sniedzēju
tikšanās, patstāvīga informācijas apmaiņa.

14

Dalība tūrisma izstādēs, konferencēs,
popularizējot novada tūrisma
pakalpojumus

R1.5.4.

Atpazīstami Ērgļu novadā sniegtie
tūrisma pakalpojumi.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
Ērgļu novada pašvaldības
nozares uzņēmēji, ELFLA, LIAA informācijas speciālists

2018.gadā pašvaldība piedalījās "Balttour 2018"
izstādē projekta „Green Railways” ietvaros

N.p.k.

15

Plānotās darbības/pasākuma
nosaukums

Ērgļu novada mājaslapas pilnveidošana
novada tūrisma mārketinga vajadzībām

16

Nevalstisko organizāciju projektu
konkursu organizēšana, konsultatīvā un
cita atbalsta sniegšana

17

Ērgļu viduslaiku pilsdrupu konservācijas
un labiekārtošanas darbi. Atsegšanas un
konservācijas darbi Ērgļu pilsdrupu
korpusu sienām. Arheoloģiskais slēdziens
par pilsdrupu izpētes darbiem. Pastaigu
takas ierīkošana pilsdrupu teritorijā.
Pilsdrupu pagrabā izveidots ekspozīcijas
makets par Livonijas un viduslaiku piļu
pastāvēšanu.

Aptuvens
Plānotās darbības/pasākuma rezultāts izpildes
termiņš

Plānotais finansējuma avots

Atbildīgā institūcija un
atbildīgā persona

R1.5.4.

Novada vizītkartes internetā –
mājaslapas – pilnveidošana un
papildināšana, sniedzot informāciju par
novada interesantajām vietām un tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem.

Ērgļu novada pašvaldība,
nozares uzņēmēji

Ērgļu novada pašvaldības
informācijas speciālists

R1.6.2.

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām
novada attīstībai svarīgu projektu ideju
realizēšanā un sabiedriskās aktivitātes
veicināšanā.

Ērgļu novada pašvaldība,
uzņēmēji, NVO

Ērgļu novada pašvaldība finansiāli atbalstīja, EUR
605,00, biedrības "Zivju gani" organizēto vienas
Ērgļu novada pašvaldības domes dienas izglītojoša pasākuma par aktīvā tūrisma
priekšsēdētājs
tematiku "Turisma salidojums", kas
norisinājās 2018. gada 8. septembrī bijušās Ērgļu
dzelzceļa stacijas teritorijā

R1.2.2.

Ērgļu viduslaiku pilsdrupu konservācijas
un labiekārtošanas darbi. Veikti
atsegšanas un konservācijas darbi Ērgļu
pilsdrupu korpusu sienām. Arheologiski
izpētīta pilsdrupu teritorija. Ierīkota
pilsdrupu teritorijā pastaigu taka.
Pilsdrupu pagrabā izveidots ekspozīcijas
makets par Livonijas un viduslaiku piļu
pastāvēšanu.

Atbilstība
rīcībai

pastāvīgi

pastāvīgi

2019.

Ērgļu novada pašvaldība, Valsts
finansējums (VKPAI), fondu
Pašvaldības SIA “Ergļu slimnīca”
līdzekļi (SAM5.5.1., LEADER),
valdes locekle
privātais finansējums
(mērķtiecīgi ziedojumi

Izpildes/neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums
par laika periodu no 01.01.- 31.12.2018.

2018.gada biedrība Ērgļu sirdis īstenoja LEADER
projektu ar pašvaldības līdzfinasējumu EUR 9508,31
“Ērgļu pils
parka teritorijas labiekārtošana”, kuras laikā tika
izveidota lapene un jauns apskates objekts - sargsuņi.

SM2 – „Infrastruktūra un vide”
N.p.k.

Plānotās rīcības nosaukums

1

Bijušās dzelzceļa līnijas trasējuma zemju
rezervācijas saglabāšana

2

Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu
attīstība, kā prioritāti nosakot
uzņēmējdarbības veicināšanai nozīmīgās
teritorijas.

3

Zivju resursu pavairošana publiskajās
ūdenstilpēs, piedaloties projektu
konkursos Zivju fonda pasākuma
ietvaros; piedalīšanās projektu konkursos
par Ogres upes apsaimniekošanas
pasākumu veikšanu.

Atbilstība
rīcības
virzieniem

R2.1.2.

R2.2.1.

Plānotās rīcības rezultāts

Aptuvens
izpildes
termiņš

Plānotais finansējuma avots

Atbildīgā institūcija un
kontaktpersona

Nekustamie īpašumi ir vērtīgs resurss
potenciālai jaunu transporta trašu
attīstībai un tie jāsaglabā publiskajā
valdījumā.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība

Ērgļu novada būvvalde

Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu
pilnveide un attīstība atbilstoši
iedzīvotāju un vides kvalitātes prasībām.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ERAF līdzekļus

Ērgļu novada pašvaldības
izpilddirektors, SIA “Ūdas”
valdes loceklis

Izpildes/neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums
par laika periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Ērgļu novada pašvaldība ir iesaistījusies divos VTA
īstenotajos starptautiskajos projektos, kuros ir paredz
bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu
Vidzemē, izveidojot kopīgu velo/kājāmgājēju
maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa
līnijām. Projekta plānotās aktivitātes ietver bijušo
dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un piemērošanu
nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu
uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa
infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju,
velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas
aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā,
kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta
popularizēšanai.

R1.4.1., 4.3

R2.3.4.

Lielāki zivju resursi bubliskajās
ūdenstilpēs.

pastāvīgi

Ērgļu novada pašvaldība,
piesaistot ESF līdzekļus

Ērgļu novada pašvaldības
izpilddirektors, deputāts Māris
Olte

2018.gadā Ērgļu novada pašvaldības piešķira
līdzfinansējumu EUR 1770 biedrībai “Zivju gani”
projektam “Alatu un strauta
foreļu nārsta vietu kopšana Ogres upē Ērgļu novadā”,
lai segtu lašveidīgo zivju biotopu
kartēšanu un ihtiofaunas izpēti.

