
 
1.pielikums 
aktualizēts ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes  26.03.2020. lēmumu Nr.1 

 
 

 Rīcības plāns 2020.-2021.gadam 
 
 

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finanšu resursi un avoti 

1.prioritāte: Izglītotas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana 

RV1.1. Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība 

U1.1.1. Uzlabot izglītības 
iestāžu materiāltehnisko 
bāzi 

Pilnveidot PII materiāltehnisko bāzi un 
metodiskos materiālus 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Materiāli tehniskās bāzes papildināšana 
vispārējās izglītības iestādēs 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Izglītības iestāžu sporta tehniskās bāzes 
uzlabošana 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.1.2. Uzlabot izglītības 
iestāžu infrastruktūru 

PII teritorijas labiekārtošana un 
rekonstrukcija 

VND, PII vadītāji 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Renovēt vai izbūvēt izglītības iestāžu 
stadionus 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Vispārējo  izglītības iestāžu 
rekonstrukcija un energoefektivitātes 
uzlabošana 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Novada izglītības iestāžu apkārtnes 
labiekārtošana (laukumi, celiņi, 
apzaļumošana) 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.1.3. Veicināt 
pedagogu kvalifikācijas 
celšanu un izglītības 
iestāžu sadarbību 

Sadarbības veidošana starp novada 
izglītības iestādēm 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Pedagogu motivācijas sistēmas izveide 
un ieviešana 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji, 

NVO 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



 
 

 Pedagogu kvalifikācijas celšana un 
pārkvalifikācijas atbalstīšana 

VND, izglītības 
iestādes vadītāji, 

NVO 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Izglītības iestāžu darbinieku regulāru 
apspiežu nodrošināšana ar izglītības 
metodiķi 

Izglītības iestādes, 
metodiķi izglītības 
un kultūras jomā, 

VND 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

U1.1.4. Attīstīt pieejamu 
un daudzveidīgu 
izglītības sistēmu 

Diennakts PII grupas izveide VND, PII vadītāji 2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Izveidot profesionālā virziena izglītības 
programmu 

VND, Izglītības 
iestādes 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Skolēnu transporta pieejamības 
efektivizēšana 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Paplašināt dzīvojamo fondu jaunu 
izglītības darbinieku piesaistei 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.1.5. Paplašināt 
interešu izglītības un 
mūžizglītības iespējas 

Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana 

VND, Mūzikas 
skolas vadītājs 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Interešu izglītības materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 

VND, Mūzikas 
skolas vadītājs, 
Kultūras namu 

vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Interešu izglītības piedāvājuma 
palielināšana 

VND, NVO, 
izglītības iestādes 

2020.-2021. Pašvaldības budžets 

Jauniešu centru materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Atbalstīt jauniešu iniciatīvas VND, NVO Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 



 
 

    fondu līdzekļi 

Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, fondu līdzekļi 

Veicināt starpnozaru sadarbību VND, Vecpiebalgas 
novada iestādes, 

NVO 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, fondu līdzekļi 

RV1.2.Kvalitatīvi un daudzveidīgi kultūras pakalpojumi 

U1.2.1. Pilnveidot un 
attīstīt kultūras iestāžu 
infrastruktūru 

Novada tautas namu un kultūras namu, 
brīvdabas estrāžu renovācija 

VND , tautas nama 
vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Kultūras iestāžu materiāltehniskā 
aprīkojuma iegāde 

VND , tautas nama 
vadītāji, bibliotēku 
vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Bibliotēku aprīkošana VND , bibliotēku 
vadītāji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū VND , bibliotēku 
vadītāji 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

Memoriālo muzeju ēku 
restaurēšana/uzturēšana 

VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

„Orisāres” krātuves mikroklimata 
regulēšanas sistēmas izveidošana 

VND 2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.2.2. Veicināt tradīciju 
saglabāšanu un 
pašdarbības attīstību 

Saglabāt un atjaunot nemateriālo 
kultūras mantojumu 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Papildināt amatierkolektīvu materiālo 
bāzi 

VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Esošo kultūras tradīciju bagātināšana un 
jaunu attīstīšana 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

RV1.3. Attīstīti un pieejami sociālās aprūpes un veselības pakalpojumi 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

U1.3.1. Attīstīt un uzlabot 
sociālo pakalpojumu 
pieejamību un dažādību 

 

 

 
 

Dienas centra Taurenes pagastā 
pilnveidošana 

VND, sociālais 
dienests 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



 

Telpas ar krīzes centra funkciju 
pilnveidošana Dzērbenē  
 

VND, sociālais 
dienests 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Jaunu sociālo māju izveide un esošo 
rekonstrukcija 

VND, sociālais 
dienests 

2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.3.2. Attīstīt veselības 
pakalpojumus 

Feldšerpunktu telpu un infrastruktūras 
nodrošināšana 

VND, veselības 
aprūpes iestādes 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Medicīnas pakalpojumu klāsta 
palielināšana 

VND, ārsti 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

RV.1.4. Sporta un aktīvās atpūtas pieejamības uzlabošana 

U1.4.1. Uzlabot un 
attīstīt sporta 
infrastruktūru un 
aprīkojumu 

Sporta materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.4.2. Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana un 
saturīga brīva laika 
pavadīšanas iespēju 
nodrošināšana 
iedzīvotajiem 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, 
sporta pasākumu organizēšana 

VND , Kultūras 
iestāžu pārstāvji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Regulāru vietējās sporta dzīves 
pasākumu organizēšana, vietējie 
čempionāti 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Novada sporta svētki VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U1.4.3. Atbalstīt 
sasniegumu un 
profesionālo sportu 

Sporta infrastruktūras nodrošināšana 
treniņiem un sacensībām, augstu 
sasniegumu sporta un profesionālā 
sporta popularizēšana 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

 Bērnu un jauniešu iesaistīšana 
kvalitatīvās un mērķtiecīgās sporta 
nodarbībās un iespējami labvēlīgu 
nodarbību apstākļu nodrošināšana 
 
 
 
 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



2.prioritāte: Tehniskās infrastruktūras attīstība 
RV2.1. Ceļa infrastruktūras attīstība 

U2.1.1. Uzlabot un 
attīstīt transporta 
infrastruktūru un 
satiksmes drošību 

Valsts autoceļu rekonstrukcijas 
veicināšana un interešu pārstāvēšana 
valstiskā līmenī 

VAS LVC, VND 2020.-2021. Valsts budžeta līdzekļi, fondu līdzekļi 

Pašvaldības ceļu, piebraucamo ceļu un 
ielu rekonstrukcija 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Nodrošināt autoceļu uzturēšanu 
braukšanai atbilstošā kvalitātē 

VND Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

Veloceliņu un gājēju celiņu sistēmas 
attīstība 

VND 2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana novada nomales 
teritorijās un reisu laiku efektivizēšana 

VND, VPR 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Satiksmes drošības uzlabojumu 
ieviešana (guļošie policisti, gājēju 
pārejas, u.c.) 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Ielu apgaismojuma izveide un 
uzlabošana visos pagastu centros 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Novada tiltu renovācija un atjaunošana VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Stāvlaukumu labiekārtošana un izveide 
novada apmeklētākajās vietās 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U2.1.2. Uzlabot 
sabiedriskā transporta 
pieejamību 

Pieskaņot sabiedriskā transporta 
kursēšanas laikus iedzīvotāju vajadzībām 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi 

Nodrošināt iespēju izmantot pašvaldības 
autotransportu 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



 

 

 

 
 

RV.2.2. Sakārtota vides infrastruktūra  

U2.2.1. Nodrošināt Ūdenssaimniecību attīstības projektu VND 2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
ūdenssaimniecības izstrāde un ieviešana Dzērbenes 

pagastā 
  fondu līdzekļi 

sistēmu attīstību     

U2.2.2.Ainavisko vērtību Vides aizsardzības prasībām atbilstošas VND, 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
saglabāšana atkritumu apsaimniekošanas Saimnieciskie  fondu līdzekļi 

 infrastruktūras uzturēšana dienesti, SIA   

  „ZAAO”   

 Otrreizēji izmantojamo atkritumu VND, 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
 savākšana, ieviešot dalītās vākšanas Saimnieciskie  fondu līdzekļi 
 sistēmu dienesti, SIA   

  „ZAAO”   

 Ūdensobjektu un to tuvākās apkārtnes VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
 apsaimniekošana un labiekārtošana   fondu līdzekļi 

U2.2.3.Nodrošināt Siltumtrašu uzturēšana VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
centralizētās    fondu līdzekļi 
siltumapgādes sistēmu     

attīstību     

RV2.3: Labiekārtotas un saglabātas sabiedriskas nozīmes teritorijas un objekti 

U2.3.1. Sekmēt Sakārtot un veidot daudzveidīgu un VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
kultūrvēsturisko objektu interesantu novada kultūrvēsturisko vidi   fondu līdzekļi 

atjaunošanu un Atjaunot un sakopt kultūrvēsturisko VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
uzturēšanu mantojumu (muzeji, arhitektūras   fondu līdzekļi 

 pieminekļi, Lodes-Apšu baznīca, u.c.)    

 Attīstīt pašvaldības īpašumā esošo VND , zemju 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
 kultūras mantojumu, veicināt tā īpašnieki,  fondu līdzekļi 
 izmantošanu publiskās   

  pārvaldes   

  iestādes, NVO   

U2.3.2. Īstenot  VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
aizsargājamo dabas Apsaimniekošanas   fondu līdzekļi 
objektu pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamām    

 



 

 

 

 
 

apsaimniekošanu dabas teritorijām (Natura 2000)    

Novada ainavisko vērtību apzināšana un 
apsaimniekošanas priekšlikumu izstrāde 

VND, pagastu 
pārvaldes, zemes 
īpašnieki, 
peldvietu ierīkotāji 
vai 
apsaimniekotāji, 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U2.3.3. Labiekārtot 
parku, skvēru, kapsētu 
un ūdeņu publiskās 
zonas 

Novada parku, skvēru, atpūtas vietu , 
t.sk. pie ūdens, labiekārtošana 

VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Peldvietu labiekārtošana un 
paplašināšana 

VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Gaujmalas dabas takas labiekārtošana VND, NVO 2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Kapsētu sakārtošana VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

RV2.4. Dzīvojamā fonda attīstība un pieejamības nodrošināšana 

U2.4.1. Uzlabot esošā 
dzīvojamā fonda 
tehnisko stāvokli un 
paaugstināt 
energoefektivitāti 

Dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes uzlabošana 

VND, privātā 
iniciatīva 

2020. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Uzlabot esošā pašvaldības dzīvojamā 
fonda tehnisko stāvokli 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U2.4.2. Veicināt jauna 
dzīvojamā fonda 
attīstību 

Dzīvojamās mājas būvniecībai 
nepieciešamo atļauju izdošana 
(plānošanas un arhitektūras uzdevumi, 
būvatļaujas), ēku pieņemšana 
ekspluatācijā 

Būvvalde, 
VND 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U2.4.3. Attīstīt sociālo 
dzīvojamo fondu 

Paplašināt esošo sociālo dzīvojamo 
fondu 

VND, sociālais 
dienests 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

3.prioritāte: Daudzpusīgas ekonomikas veicināšana, sekmējot novada konkurētspēju 



 

 

 

 
 

RV3.1. Pilnveidota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 

U3.1.1. Pilnveidot 
publiskos pakalpojumus 
un iesaistīt iedzīvotājus 
to izmantošanā 

Vienas pieturas aģentūras ieviešana 
pašvaldības pakalpojumu jomā 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

E-pakalpojumu attīstība pašvaldībā, 
apmācības u.c. 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U3.1.2. Stiprināt 
pašvaldības un to 
iestāžu kapacitāti 

Pašvaldības darbinieku kapacitātes 
paaugstināšana 

VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Projektu sagatavošana finansējuma 
piesaistei, projektu īstenošana 

VND, NVO 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 
uzlabošana 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Uzlabot pašvaldības infrastruktūras 
materiāltehnisko bāzi 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Pilnveidot Saimnieciska dienesta 
organizatorisko struktūru 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U3.1.3. Attīstīt 
pašvaldības, valsts 
institūciju, NVO un 
privāto sadarbību un 
partnerību 

Attīstīt starptautisko sadarbību VND Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Attīstīt sadarbību ar apkārtējām 
pašvaldībām 

VND Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Veicināt NVO sektora aktivitāti un 
atbalstīt to iniciatīvas 

VND, NVO Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Iesaistīt novada iedzīvotājus un 
uzņēmējus pašvaldības domes lēmumu 
apspriešanā un izvērtēšanā 

VND Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Novada avīzes un interneta mājas lapas 
pilnveidošana un regulāra aktualizēšana 

VND Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

RV3.2. Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana 

U3.2.1. Veicināt 
uzņēmējdarbības vides 
attīstību 

Nekustamā īpašuma nodokļu un nomas 
maksas atlaižu piešķiršana uzņēmējiem 

VND, uzņēmēji 2020.-2021. Pašvaldības budžets, fondu līdzekļi 



 

 

 

 
 

 Uzņēmēju  motivēšana  piedalīties 
regulārās tikšanās un  novada 
sakārtošanā 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

 

Atbalsts dabas resursu pārstrādes 
iniciatīvām  un  uzņēmējdarbības 
attīstībai šajā jomā 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Veicināt mazās un vidējās 
uzņēmējdarbības attīstību novadā 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Koprades telpas izveide VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Pievadceļu rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības attīstībai 

VND Pastāvīgi Pašvaldības budžets, fondu līdzekļi 

U3.2.2. Nodrošināt 
informatīvu atbalstu 
uzņēmējiem 

„Investīciju kataloga” izveide par 
dažādiem ekonomiskajai darbībai 
izmantojamiem objektiem novadā 
(zeme, ēkas, būves) 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, fondu līdzekļi 

Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem 
par ES struktūrfondu līdzfinansējuma 
iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un 
konkurētspējas celšanā 

VND, TIC, 
uzņēmēji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U3.2.3. Atbalstīt tūrisma 
uzņēmējdarbību 

Nodrošināt TIC darbības  attīstību, 
nodrošinot sadarbību ar vietējiem 
tūrisma uzņēmējiem 

VND, privātais 
sektors, NVO 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

Dalība tūrisma gadatirgos VND, privātais 
sektors, NVO 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets 

RV3.3. Tūrisma attīstība 

U3.3.1. Tūrisma 
infrastruktūras izveide 
un uzlabošana 

Kultūrvēsturisko un tūrisma objektu, 
lauku sētu norāžu zīmju un informatīvo 
stendu izgatavošana un uzstādīšana 
Vecpiebalgas novadā 

VND, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Jaunu velo maršrutu 
izstrāde, pasākumu organizēšana 

VND, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



 

 

 

 
 

 Pilnveidot dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma apskates objektus, tos 
labiekārtojot un nodrošinot to 
saglabāšanu 

VND, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

 

U3.3.2. Tūrisma 
produktu un 
pakalpojumu izveide un 
attīstība 

Jaunu tūrisma produktu veidošanas un 
attīstības sekmēšana 

Novada 
pašvaldība, TIC 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Ezeru tūrisma infrastruktūras attīstība VND, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Tūrisma, dažādu sporta un aktīvās 
atpūtas trašu/taku izveide 

TIC, VND, 
Pašvaldības 
iestādes, uzņēmēji 

2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Veidot sadarbību starp tūrisma 
uzņēmumiem, organizācijām, pašvaldību 

VND, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Nodrošināt aktuālu tūrisma informāciju 
par vietējo tūrisma piedāvājumu 

VND, NVO, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U3.3.3. Mārketinga 
attīstība 

Veidot, uzturēt un kopt tradīcijām 
bagātu un pievilcīgu novada tēlu 

VND, NVO, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Zīmola  izveide par Vecpiebalgas novadu 
un tajā esošajiem apskates objektiem 
(suvenīri, bukleti, u.c.) 

VND, NVO, TIC 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

RV3.4. Cilvēkresursu nodarbinātība, konkurētspēja un attīstība 

U3.4.1. Nodarbinātības 
iespēju dažādošana 
novadā 

Stimulēt un atbalstīt sociālo grupu 
iedzīvotāju izglītošanu, informēšanu un 
prasmju apguvi, aktivizējot tos sociālai 
un ekonomiskai darbībai, tai skaitā 
iesaistot sociāli mazaizsargātās 
iedzīvotāju grupas 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Izstrādāt un pilnveidot mācību 
programmas, nodrošinot to kvalitāti 
atbilstoši tirgus prasībām 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



 

 

 

 
 

U3.4.2. Veicināt 
iedzīvotāju 
nodarbinātību un 
integrāciju darba tirgū 

Projektu piesaistīšana VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Prakses vietu izveide uzņēmumos 
jauniešiem, ar ES fondu atbalstu 

VND, uzņēmēji 2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

U3.4.3. Atbalstīt un 
veicināt iedzīvotāju 
iniciatīvu 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

Informēt iedzīvotājus par 
sociālekonomisko attīstību novadā 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Paaugstināt pašvaldības darbinieku 
profesionālās prasmes un iemaņas 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

Veicināt pašvaldības sociālo, izglītības, 
kultūras un citu pakalpojumu jomu 
konkurētspēju 

VND 2020.-2021. Pašvaldības budžets, valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 



 

 

 

 


