9.pielikums

Priekšlikumi nākošā plānošanas perioda projektiem saistībā ar pašvaldību attīstības programmām
( no Pētījuma par īstenoto projektu ietekmes uz teritorijas attīstību novērtējumu saistībā ar pašvaldību attīstības programmām)
Biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja”
stratēģijas 2014.-2020.gadam indikatīvās
rīcības

Atbilstība novadu attīstības stratēģijai - rīcības
virzieniem/uzdevumiem

Iespējamās projektu idejas novadu attīstības
stratēģijā noteikto rīcības virzienu/uzdevumu
izpildei

1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
1.1. Atbalsts mikro un mazai uzņēmējdarbībai, Apes novads
t.sk. mājražošanai un mājamatniecībai

Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

U27 Vietējās lauksaimniecības
specializācija
U28 Alternatīvās
lauksaimniecības virzienu
attīstība

Mājas apstākļos ražotās biškopības produkcijas
pirmapstrādes modernizācija
Frizieru, skaistumkopšanas salonu inventāra
iegāde
Veselības un skaistuma centra izveide
Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide
U1.1.4 Nodrošināt
Biškopības nozares modernizācija lauku
uzņēmējdarbības atbalstu
saimniecībās
U.1.1.5 Ar tūrismu saistītās
Saimnieciskās darbības modernizācija, izveidojot
uzņēmējdarbības attīstība
augļu dārzus
RV 2.1. – Nelauksaimnieciskā
Iekārtu iegāde žāvējumu produkcijas
biznesa attīstība un darbvietu izgatavošanai, dažādošanai un kvalitātes
radīšana novada teritorijā
uzlabošanai mājas apstākļos
U – Izveidot biznesa
Tēju vai ārstniecības augu žāvēšanas iekārtu
attīstības koordinācijas
iegāde
vienību pašvaldībā
Saimnieciskās darbības dažādošana attīstot
siltumnīcu izveidi
RV 2.2. – Esošās
Dārzeņkopības nozares attīstība
uzņēmējdarbības
Kombinētās lopbarības mājdzīvniekiem (suņiem,
konkurētspējas stiprināšana
kaķiem, trušiem) ražošanas iekārtu iegāde
U – veicināt

Smiltenes
novads

Strenču
novads

lauksaimnieciskās darbības
un lauku tūrisma attīstību,
U – sekmēt vietējo uzņēmēju
atpazīstamību, tai skaitā evidē,
U – sekmēt neliela apjoma
produkcijas ražotāju
sadarbību un produkcijas
noietu
U 1.2.1. Veicināt biznesa un
inovāciju attīstību
U 2.3.1. Attīstīt un
popularizēt novada latviskās
identitātes kultūras zīmolu
VN–1-1 Izveidot štata vietu
pašvaldībā
uzņēmējdarbības atbalstam
VN-2-3 Atbalstīt vietējo
uzņēmumu paplašināšanos
VN-3-1 Izveidot un attīstīt
pievilcīgu
tirgus
vietu
Strenčos
VN-3-2 Sniegt informatīvu
atbalstu mājražotājiem un
citiem maziem saimnieciskās
darbības veicējiem
VN-5-3 Sekmēt tūrisma
pakalpojumu nodrošinošo

Maizes celtuves izveide mājas apstākļos.
Augļu sulu ražošana mājas apstākļos iekārtu
iegāde
Vīnu, sidra ražošanas mājas apstākļos iekārtu
iegāde
Gaļas pārstrādes inventāra, kūpinātavu iegāde
Treileru laukuma izveide/ attīstīšana
Atbalsts amatnieku un mākslinieku darbnīcu
izveidei un/vai attīstībai
Tehnoloģisko iekārtu iegāde, lai jaunieši iegūtu
pirmo pieredzi, lai veicinātu tehnisko profesiju
apguvi
Projektēšanas pakalpojumi (Specializētā
programmu nodrošinājuma iegāde)

Valkas
novads

1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts

Apes novads
Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

Smiltenes
novads
Strenču
novads

uzņēmumu veidošanos
M12/U4 Veicināt
daudzveidīgu pakalpojumu
pieejamības attīstību
M12/U6 Veicināt tūrisma
infrastruktūras attīstību
M6/U1 Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību
RV8
Uzņēmējdarbības Ekspertu atbalsta programma
attīstības veicināšana
komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei
Karjeras izglītības punkta izveidošana
U.1.1 Nodrošināt
Ekspertu atbalsta programma biznesa plānu
uzņēmējdarbības
izstrādei
konsultāciju pieejamību
U1.1.4 Nodrošināt
uzņēmējdarbības atbalstu
RV 2.1. – Nelauksaimnieciskā
biznesa attīstība un darbvietu
radīšana novada teritorijā
U – Izveidot biznesa
attīstības koordinācijas
vienību pašvaldībā
U 1.2.1. Veicināt biznesa un
inovāciju attīstību
VN–1-1 Izveidot štata vietu
pašvaldībā
uzņēmējdarbības atbalstam
VN-3-2 Sniegt informatīvu

Valkas
novads

1.3. Īsās piegādes ķēdes, sadarbība

Apes novads
Beverīnas
novads
Burtnieku
novads

atbalstu mājražotājiem un
citiem maziem saimnieciskās
darbības veicējiem
VN-5-3 Sekmēt tūrisma
pakalpojumu nodrošinošo
uzņēmumu veidošanos
VN-6-2 Popularizēt
uzņēmējdarbību iedzīvotāju
vidū
M1/U9 Veicināt mūžizglītības
pieejamību
M6/U2 Radīt labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbības uzsākšanai
RV8 Uzņēmējdarbības
Zāles pļaušanas pakalpojumu sniegšanas
attīstības veicināšana
tehnikas iegāde
Amatnieku sadarbībai nepieciešamās
U1.1.4 Nodrošināt
infrastruktūras izveide un iekārtu un
uzņēmējdarbības atbalstu
instrumentu iegāde
Sadarbība starp ražotājiem, kooperatīvu
RV 2.1. – Esošās
attīstība
uzņēmējdarbības
Malkas sagatavošanas iekārtu (gabalošanas,
konkurētspējas stiprināšana
skaldīšanas) iegāde
U – Veicināt novada
Iekārtu iegāde ēku energoefektivitātes
uzņēmēju sadarbību un
veicināšanas pasākumu īstenošanai
kopīgu piedāvājumu radīšanu
(energoaudits)
un attīstību
Mazdārziņu apstrādes tehnikas iegāde novada
U – Sekmēt neliela apjoma
maznodrošināto ģimeņu atbalstam
produkcijas ražotāju

Smiltenes
novads

Strenču
novads

1.4. Elastīgās darba formas izveidošana

Valkas
novads
Apes novads
Beverīnas
novads
Burtnieku
novads
Smiltenes
novads
Strenču
novads
Valkas

sadarbību un produkcijas
noietu
U 1.2.1. Veicināt biznesa un
inovāciju attīstību
U 2.3.1. Attīstīt un
popularizēt novada latviskās
identitātes kultūras zīmolu
VN-2-3 Atbalstīt vietējo
uzņēmumu paplašināšanos
VN-3-2 Sniegt informatīvu
atbalstu mājražotājiem un
citiem maziem saimnieciskās
darbības veicējiem
M6/U1 Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību
RV8 Uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana
U1.1.4 Nodrošināt
uzņēmējdarbības atbalstu
RV 2.2. – Esošās
uzņēmējdarbības
konkurētspējas stiprināšana
U 1.2.1. Veicināt biznesa un
inovāciju attīstību
VN-3 Mazā un mikro biznesa
attīstība
M6/U1 Veicināt

Bīstamo un nevēlamo koku zāģēšanas un
kopšanas inventāra iegāde
Dārza un teritoriju kopšanas tehniskā atbalsta
nodrošinājuma iegāde
Minitraktora aprīkojuma nodrošinājums
tehnikas pakalpojumu sniegšanai
Inventāra iegāde sniega tīrīšanas pakalpojuma
sniegšanai
Tehniskie pakalpojumi (Pļaušana,
greiderēšana, appļaušana)
Tiešās tirdzniecības atbalsts un
popularizēšana

Attālinātās nodarbinātības veicināšana

novads
1.5. Dažādas apmācības, piem., jaunas Apes novads
tehnoloģijas,
mārketings
(+praktiskās
apmācības, pieredzes apmaiņa saimniecībās)

Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

Smiltenes
novads

Strenču
novads

uzņēmējdarbības attīstību
RV8 Uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana
U24 Mārketinga aktivitātes
U26 Darbaspēka
nodrošinājums
U.1.1 Nodrošināt
uzņēmējdarbības
konsultāciju pieejamību
U1.1.4 Nodrošināt
uzņēmējdarbības atbalstu
RV 2.1. – Nelauksaimnieciskā
biznesa attīstība un darbvietu
radīšana novada teritorijā
U – Veicināt novada
bezdarbnieku, īpaši ilgstošo
bezdarbnieku integrāciju
darba tirgū
U 1.2.1. Veicināt biznesa un
inovāciju attīstību
U 2.1.3. Nodrošināt
mūžizglītības iespējas
VN-6-1
Sekmēt
biznesa
iniciatīvas
un
uzņēmējdarbības
iemaņu
attīstību izglītības iestādēs
VN-6-2 Popularizēt

Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem
un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un
produktivitātes veicināšanai
Apmācības, piem., par likumdošanu PVD
jomā, nodokļu likumdošanu, iepirkumu
likumdošanu, grāmatvedības dokumentu
kārtošanu, dokumentāciju, kas nepieciešama
pastāvīgai un/vai izbraukuma tirdzniecībai,
cenu kalkulāciju un pašizmaksas aprēķiniem,
marketinga pasākumu organizāciju

Valkas
novads

1.6. Zemnieku/ražotāju tirdziņi( kopdarbības Apes novads
projekti)
Beverīnas
novads
Burtnieku
novads

Smiltenes
novads
Strenču

uzņēmējdarbību iedzīvotāju
vidū
M1/U9 Veicināt mūžizglītības
pieejamību
M6/U1 Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību
RV8 Uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana
U24 Mārketinga aktivitātes
U1.1.4 Nodrošināt
uzņēmējdarbības atbalstu

Tirdzniecības nojumes izveide ar tirdzniecības
galdiem un soliem
Aprīkojuma iegāde lauku labumu tirdziņiem

RV 2.2. – Esošās
uzņēmējdarbības
konkurētspējas stiprināšana
U – Veicināt novada
uzņēmēju sadarbību un
kopīgu piedāvājumu radīšanu
un attīstību
U – Sekmēt neliela apjoma
produkcijas ražotāju
sadarbību un produkcijas
noietu
U 2.3.1. Attīstīt un
popularizēt novada latviskās
identitātes kultūras zīmolu
VN-3-1 Izveidot un attīstīt

Tirdzniecības
vietas
izveide
vietējo
mājražotāju
un
amatnieku
ražojumu
realizācijai, šo iekļaušana tūrisma maršrutos
un reklāmas materiālos

Mobilās izstāžu iekārtu iegāde

novads
Valkas
novads

1.7. Atbalsts zīmolu izveidošanai

Apes novads

Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

pievilcīgu tirgus vietu
Strenčos
M12/U1 Veicināt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstību
M12/U4 Veicināt
daudzveidīgu pakalpojumu
pieejamības attīstību
M12/U6 Veicināt tūrisma
infrastruktūras attīstību
M6/U1
Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību
RV8 Uzņēmējdarbības
Vietējā produkta atpazīstamības veicināšana
attīstības veicināšana
novadā
U24 Mārketinga aktivitātes
Vienota stila
māju
norāžu
zīmju
U.1.1.3 Nodrošināt teritorijas uzstādīšana
mārketingu
U1.1.4 Nodrošināt
Vietējā produkta zīmola izstrāde
uzņēmējdarbības atbalstu
RV 2.2. – Esošās
Partnerībā ražotās produkcijas atpazīstamības
uzņēmējdarbības
veicināšana,
nodrošinot
iesaiņošanas
konkurētspējas stiprināšana
pakalpojumu attīstību
U – sekmēt vietējo uzņēmēju
atpazīstamību, tai skaitā evidē

Smiltenes
novads

U 1.2.2. Veicināt jaunu
produktu, pakalpojumu
izstrādi un mārketingu
U 2.3.1. Attīstīt un
popularizēt novada latviskās
identitātes kultūras zīmolu

Strenču
novads
Valkas
novads

VN-3 Mazā un mikro biznesa
attīstība
M6/U1 Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību

2. Attīstības iniciatīvas
2.1. Kvalitatīvas dzīves telpas radīšana Apes novads
U5 Kultūras iestāžu
(piemēram, brīvais laiks, kultūra, sports)
infrastruktūras sakārtošana
un modernizācija
U8 Sporta infrastruktūras
saglabāšana un
pilnveidošana
Beverīnas
U4.1.1 Kultūras aktivitāšu
novads
veikšanai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
U5.3.1 Izveidot un
labiekārtot aktīvās atpūtas
infrastruktūru
Burtnieku
RV 1.4. – Novada integrētās
novads
kultūras un aktīvās atpūtas
telpas attīstība

Rotaļu laukumu izveide
Estrādes atjaunošana
Atpūtas uz ūdens infrastruktūras izveide
un/vai attīstība (Peldvietas, ģērbtuves, laivu
noma)
Vēstures/senlietu muzeja attīstība
Tūrisma informācijas stenda izveide
Radošās darbnīcas izveidošana (pīšana,
aušana, keramika, adīšana, auduma
apgleznošana, stikla apgleznošana,
kokapstrāde, fotostudija, gleznošana,
kulinārija utt. Inventāra iegāde)
Bērnu radošās darbnīcas izveide

Smiltenes
novads

U – atjaunot un attīstīt
sportam un aktīvai atpūtai
nepieciešamo infrastruktūru,
U – pilnveidot infrastruktūru
brīvā laika pavadīšanai brīvā
dabā,
U – atjaunot un paplašināt
kultūras pasākumu norisei
nepieciešamo infrastruktūru
un materiāli tehnisko
nodrošinājumu
RV 2.3. – Tūrisma potenciāla
attīstība novada teritorijā
U – radīt jaunus tūrisma
produktus un veicināt to
popularizēšanu
U – iesaistīt novada ietvaros
esošos ūdens resursus
tūrisma aktivitātēs
U 2.3.2. Organizē
tradicionālās kultūras
pasākumu un nodrošināt to
pieejamību plašam
iedzīvotāju lokam
U 3.3.1. Atjaunot un izveidot
tūrisma un aktīvās atpūtas
infrastruktūru
U 3.3.2. Uzlabot un attīstīt

Mūzikas instrumentu iegāde
Bibliotēku telpas, kas vienlaikus tiek
izmantotas arī dažādiem tematiskiem
pasākumiem, aprīkošana ar jauniem
datoriem, multifunkcionālajām iekārtām,
projektoriem un ekrāniem, skeneriem,
videokamerām, diktofoniem, TV un DVD
atskaņotāju, kā arī nepieciešamām mēbelēm
Vasaras bērnu un jauniešu nometnēm
paredzētā aprīkojuma iegāde
Apskaņošanas aparatūras iegāde
Āra trenažieri
Hokeja laukuma izveide/pārbūve
Tenisa laukuma izveide/pārbūve
Nūjošanas inventāra, velosipēdu, āra
trenažieru iegāde
Sporta laukuma ar tribīnēm un soliņiem
izveide/pilnveidošana/pārbūve
Slēpošanas inventāra iegāde
Izgaismotas slēpošanas trases izveide
Strītbola laukuma izveide/rekonstrukcija
Elektronisko tablo iegāde novada sporta
zālēm
Orientēšanās sporta attīstības inventāra

Strenču
novads

sporta infrastruktūru un
aprīkojumu
U 3.3.5. Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru un
tehnisko aprīkojumu
DZV-3-1 Pilnveidot esošo un
paplašināt kultūras
infrastruktūru
DZV-3-4 Nodrošināt
modernus un ērtus
bibliotēku pakalpojumus
iedzīvotājiem
DZV-4-1 Uzturēt, atjaunot un
efektīvi izmantot esošo
sporta, aktīvās atpūtas un
citas brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūru
VN-5-2 Nodrošināt un
atbalstīt tūrisma
infrastruktūras paplašināšanu
VN-7-1 Pilnveidot dabas,
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un izmantošanu
tūrismam Sedas purvā
VN-7-3 Sekmēt daudzveidīga
un pievilcīga Sedas aktīvās
zaļās atpūtas parka
piedāvājuma veidošanu

iegāde
Trenažieru zāles un/vai fitnesa telpu
iekārtošana
Estrādes izveide un/vai labiekārtošana
Laivu nomu izveide
Hokeja laukuma – slidotavas izveide
Apgaismotas slēpošanas trases izveide
Šaušanas poligonu izveide
Atbalsts jāšanas sporta un reiki terapijas
infrastruktūras izveidei/attīstībai
Trenažieru un vingrošanas aprīkojuma iegāde

2.2. Dabas un kultūras objektu sakārtošana

Valkas
novads

M2/U2 Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru
M2/U4 Iegādāties
nepieciešamo aprīkojumu un
labiekārtot kultūras iestāžu
apkārtējo teritoriju
M2/ U5 Attīstīt un pilnveidot
muzeju darbību
M3/U2 Veidot jaunus sporta
laukumus

Apes novads

U20 Kultūrvēsturiskā
mantojuma un dabas
teritoriju attīstība
U21 Publiskās ārtelpas
sakopšana un uzturēšana
U.2.2.4 Teritorijas
labiekārtošana

Beverīnas
novads
Burtnieku
novads

RV 1.4. – Novada integrētās
kultūras un aktīvās atpūtas
telpas attīstība
U – atjaunot un paplašināt
kultūras pasākumu norisei
nepieciešamo infrastruktūru
un
materiāli
tehnisko
nodrošinājumu
RV 3.5. – Dabas, ainavas

Dīķu sakārtošana
Dabas takas izveide/ pilnveidošana
Estrādes rekonstrukcija
Apbedīšanas vietu, kapsētu sakārtošana
Baznīcas sakopšana un tās apkārtējo teritoriju
sakārtošana
Kultūrvēsturisko ēku atjaunošana
Nelielu arhitektonisko elementu atjaunošana
Piemiņas vietu, istabu un ekspozīciju vēsturē
nozīmīgām personībām

Smiltenes
novads

Strenču
novads

resursu un kultūras vērtību
ilgtspējīga un racionāla
apsaimniekošana
U – veicināt aizsargājamo
dabas teritoriju ilgtspējīgu
attīstību,
U – izvērtēt novada
ainaviskās vērtības, izstrādāt
pamatojumu ainavu telpu
pārvaldībai un
apsaimniekošanai
U 1.4.1. Izkopt Vidzemei
raksturīgo dabas ainavu un
kultūrainavu, saglabāt
bioloģisko daudzveidību
U 3.2.2. Labiekārtot parku,
skvēru, kapsētu un ūdeņu
publiskās zonas
U 3.3.4. Sekmēt
kultūrvēsturisko objektu
atjaunošanu un uzturēšanu
U3.3.5. Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru un
tehnisko aprīkojumu
DZV-3-1 Pilnveidot esošo un
paplašināt
kultūras
infrastruktūru
DZV-3-4 Atbalstīt kultūras

Valkas
novads

2.3. Maza apmēra infrastruktūra

Apes novads
Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

mantojuma saglabāšanu
VN-7-2 Sekmēt
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un izmantošanu
tūrismam Sedā
M2/U5 Attīstīt un pilnveidot
muzeju darbību
M14/U1 Saglabāt, paplašināt
un ilgtspējīgi izmantot
novada dabas kapitālu
M14/U2 Integrēt dabas
kapitāla izmantošanas
sektoru citos sektoros
U21
Publiskās
ārtelpas Sabiedriskās tualetes izbūve/pārbūve
sakopšana un uzturēšana
Gājēju tiltiņa izbūve
Mobīlās izstāžu iekārtu iegāde
U2.1.1 Tehniskās
Semināru-konferenču telpas labiekārtošana
infrastruktūras attīstības
Vienotu norāžu tūrisma un vides objektiem,
sekmēšana
informācijas stendu ar informāciju un
U.2.2.4 Teritorijas
teritorijas kartēm uzstādīšana
labiekārtošana
RV – Novada integrētās
Atpūtas vietu labiekārtošana
kultūras un aktīvās atpūtas
telpas attīstība
U – atjaunot un attīstīt
sportam un aktīvai atpūtai
nepieciešamo infrastruktūru
un tehnisko nodrošinājumu

Smiltenes
novads

Strenču
novads

Valkas
novads

2.4. Sociālās vides uzlabošana

Apes novads

U 3.2.2. Labiekārtot parku,
skvēru, kapsētu un ūdeņu
publiskās zonas
U 3.3.1. Atjaunot un izveidot
tūrisma un aktīvās atpūtas
infrastruktūru
U 3.3.2. Uzlabot un attīstīt
sporta infrastruktūru un
aprīkojumu
DZV-4-1 Uzturēt, atjaunot un
efektīvi izmantot esošo
sporta, aktīvās atpūtas un
citas brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūru
DZV-14-1 Veidot ģimenei
pievilcīgu mājokļa apkārtni
VN-5-2 Nodrošināt un
atbalstīt tūrisma
infrastruktūras paplašināšanu
M8/U3 Palielināt atkritumu
šķirošanas iespējas
M8/U5 Veikt kapu
labiekārtošanas darbus
M8/U7 Uzstādīt vienotas
norādes zīmes, afišu stendus
U15

Sociālo

apstākļu Dienas sociālā pakalpojumu centra izveide vai

uzlabošana
Beverīnas
novads

Burtnieku
novads

Smiltenes
novads

U.5.1.1 Sociālās aprūpes
infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība
U.6.1.2 Uzlabot pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti
RV 1.3. – Sociālo
pakalpojumu kompleksa
attīstīšana
U – pilnveidot novada
iedzīvotājiem un citiem
klientiem pieejamo sociālo
pakalpojumu klāstu un
kvalitāti,
U – pilnveidot un modernizēt
sociālo pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo
infrastruktūru
U 2.4.1. Attīstīt alternatīvos
sociālos pakalpojumus
U 2.4.3. Nodrošināt sociālo
pakalpojumu attīstību
dažādām mērķa grupām
U 3.3.7. Uzlabot sociālo
pakalpojumu un veselības
aprūpes pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūru un

darbības uzlabošana
Higiēnas centru izveidošana
Alternatīva krīzes centra izveidošana
Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes
pakalpojums
Zupas virtuves izveide (jāvienojas par projekta
pakalpojumu pēctecību)
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra
izveide

Strenču
novads

Valkas
novads

2.5. Tradīciju saglabāšana

tehnisko aprīkojumu
DZV-6-1 Operatīvi, savlaicīgi
un efektīvi nodrošināt
pilsētas iedzīvotājus ar
sociālajiem pakalpojumiem
un sociālo palīdzību
DZV-6-4 Attīstīt alternatīvās
aprūpes pakalpojumus
DZV-6-5 Nodrošināt sociālā
atbalsta pasākumus novada
ģimenēm ar bērniem
M11/U1 Attīstīt un
paplašināt esošos sociālos
pakalpojumus
M1/U2 Izveidot jaunus
alternatīvo pakalpojumu un
rehabilitācijas centrus

Apes novads

U7 Kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana

Beverīnas
novads

U4.1.2 Kultūrvides
saglabāšana un
pilnveidošana
RV 1.4. – Novada integrētas
kultūras un aktīvas atpūtas
telpas attīstība
U – atjaunot un paplašināt

Burtnieku
novads

Tautas tērpu iegāde
Politiski represēto piemiņas vietu izveide
Seno amatniecības prasmju saglabāšana un
pakalpojumu attīstība novadā
Novadpētniecības istabas izveide/
pilnveidošana
Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide

Smiltenes
novads

Strenču
novads

Valkas
novads

kultūras pasākumu norisei
nepieciešamo infrastruktūru
un materiāli tehnisko
nodrošinājumu
U 2.3.1. Attīstīt un
popularizēt novada latviskās
identitātes kultūras zīmolu
U 2.3.2. Organizēt
tradicionālās kultūras
pasākumu un nodrošināt to
pieejamību plašam
iedzīvotāju lokam
U 2.3.3. Veicināt tradīciju
saglabāšanu pašdarbības
attīstību
DZV-3-4 Atbalstīt kultūras
mantojuma saglabāšanu
DZV-18-1 Palielināt
Plostnieku svētku
atpazīstamību un
apmeklētību
M13/U1 Apzināt un veicināt
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu
M13/U2 Veicināt
kultūrtūrisma attīstību

