1. Pielikums
Alūksnes novada domes 23.12.2021. lēmumam Nr. 367
“Par Alūksnes novada attīstības programmas
2022.-2027. gadam 2.0 redakcijas apstiprināšanu”

ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2027.GADAM STRATĒĢISKĀ MATRICA
Prioritātes 2030

Prioritātes 2027

Rīcības virzieni 2027

Uzdevumi 2027

Stratēģiskais virziens: EKONOMIKA
U.1.1. Pilnveidot pašvaldības uzņēmējdarbības
atbalsta mehānismus
U.1.2. Atbalstīt un rosināt jaunu uzņēmumu
veidošanos vai esošu ienākšanu novadā
RV.1. 1. Pilnveidot uzņēmējdarbības vidi novadā

IAP.1. Konkurētspējīga
un droša uzņēmējdarbība

VTP.1. Attīstīta,
konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide

U.1.3. Sekmēt jauniešu uzņēmējspēju veidošanos
un iesaisti nodarbinātībā
U.1.4. Veicināt atpazīstamību un identitātes
veidošanos, sekmēt uzņēmēju savstarpēju
sadarbību
U.1.5. Attīstīt uzņēmējdarbības veicināšanai
nepieciešamo infrastruktūru
U.1.6. Sekmēt digitālo risinājumu izmantošanu

RV.1. 2. Rosināt ilgtspējīgu tautsaimniecības
modeļu un digitālo risinājumu ieviešanu

U.1.7. Rosināt aprites ekonomikas principu
ieviešanu uzņēmējdarbībā
U.1.8. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību

RV.1.3. Pilnvērtīgi izmantot tūrisma potenciālu

U.1.9. Stiprināt pašvaldības sadarbību ar
uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm
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U.1.10. Dažādot tūrisma piedāvājumu, attīstot
veidojot papildinošus rekreācijas, labjūtes un
ilgtspējīga tūrisma virzienus

Stratēģiskais virziens: CILVĒKS
RV.2.1. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas brīvā laika
pavadīšanai ikvienam iedzīvotājam

RV.2.2. Nodrošināt kvalitatīvu, daudzveidīgu
veselības aprūpes un sociālās palīdzības pieejamību

IAP.2. Izglītoti radoši,
veseli un materiāli
nodrošināti iedzīvotāji

VTP.2. Iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošana

RV.2.3. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida
attīstību

RV.2.4. Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu
izglītības piedāvājumu

RV.2.5. Veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības
sistēmas un resursu pārvaldīšanu

U.2.1. Nodrošināt veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu pieejamību
U.2.2. Veicināt saturīgu un aktīvu brīvā laika
pavadīšanas iespēju pieejamību
U.2.3. Sniegt atbalstu mūsdienīgas veselības
aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju
nodrošināšanā
U.2.4. Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu
sociālo palīdzību un uzlabot tās pieejamību
U.2.5. Uzlabot un attīstīt sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūru, aprīkojumu un pieejamību
U.2.6. Sekmēt sabiedrības līdzdalību fizisko
aktivitāšu un veselības veicināšanas pasākumu
radīšanā un iesaisti tajos
U.2.7. Atbalstīt sporta tradīciju saglabāšanu un
jaunu tradīciju ieviešanu
U.2.8. Veicināt jaunu talantu un augstu
sasniegumu sporta attīstību
U.2.9. Stiprināt izglītības iestāžu nodrošinājumu
ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības
īstenošanai nepieciešamajiem resursiem, mācību
vidi un infrastruktūru
U.2.10. Nodrošināt pilnveidotā mācību satura un
pieejas efektīvu īstenošanu
U.2.11. Pilnveidot izglītības sistēmas dalībnieku
funkcijas un atbildību sistēmas efektīvai
funkcionēšanai
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U.2.12. Stiprināt iestāžu vadības stratēģiskās un
līderības kapacitāti pārmaiņu vadībā, "mācīšanās
organizācijas" pieejas īstenošanā
U.2.13. Veidot demogrāfiskajai situācijai un jaunā
mācību satura ieviešanas prasībām atbilstošu
izglītības iestāžu tīklu, lai katram izglītojamam
nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību
U.2.14. Nodrošināt ar augsti kvalificētiem,
kompetentiem un uz izcilību orientētiem
pedagogiem
U.2.15. Palielināt pieaugušo izglītības
piedāvājumu un sekmēt iedzīvotāju iesaisti

RV.2.6. Sniegt atbalstu ikviena izaugsmei

RV.2.7. Attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu
kultūras pakalpojumu piedāvājumu

U.2.16. Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju
visos izglītības līmeņos
U.2.17. Attīstīt koordinētu, uz jauniešu
vajadzībām balstītu jaunatnes darba tīklojumu un
politiku
U.2.18. Pilnveidot un īstenot neformālās izglītības
programmas un aktivitātes atbilstoši jauniešu
vecumam un interesēm
U.2.19. Veicināt jauniešu izpratni iekļaujošas
sabiedrības, psihoemocionālās un fiziskās
veselības, kā arī vides jautājumos
U.2.20. Pilnveidot un dažādot pašvaldības
kultūras iestāžu pakalpojumu un pasākumu klāstu
U.2.21. Atbalstīt amatiermākslas darbību un
veicināt attīstību
U.2.22. Nodrošināt Dziesmu un deju svētku
procesa un novada tradīciju noturību
U.2.23. Atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma
un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību un
tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību
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Stratēģiskais virziens: VIDE

RV.3.1. Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām

RV.3.2. Uzlabot sasniedzamību un mobilitātes
iespējas

U.3.1. Veicināt pašvaldības institūciju, iedzīvotāju
un infrastruktūras pielāgošanos un izturēt spēju
pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem
U.3.2. Nodrošināt iedzīvotāju drošību un veselību
dažādu klimata risku iestāšanās gadījumā
U.3.3. Monitorēt, uzkrāt datus un apkopot
informāciju par citiem identificētajiem klimata
izmaiņu riskiem novadā
U.3.4. Uzlabot sasniedzamībai nepieciešamo
infrastruktūru un mobilitātes iespējas
U.3.5. Attīstīt un labiekārtot publisko ārtelpu

IAP.3. Droša, dabiska un
pieejama vide dzīvošanai,
darbam un atpūtai

VTP.3. Pieejama, labiekārtota
un droša dzīves telpa un gudra
dabas resursu apsaimniekošana

RV.3.3. Nodrošināt sakārtotas un pieejamas
publiskās infrastruktūras un vides veidošanos un
uzturēšanu novadā

U.3.6. Uzturēt un uzlabot inženiertehnisko
infrastruktūru novada teritorijā
U.3.7. Veikt energoefektivitātes pasākumus

RV.3.4. Nodrošināt jaunu mājokļu pieejamību

RV.3.5. Nodrošināt atbalsta pieejamību ģimenēm

U.3.8. Attīstīt modernu dzīvojamo fondu
U.3.9. Veicināt un uzlabot atbalsta pasākumu
pieejamību ģimenēm un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem un jauniešiem
U.3.10. Radīt un attīstīt labvēlīgas vides un
infrastruktūras pieejamību ģimenēm ar bērniem
U.3.11. Veidot atbalsta sistēmu ģimenēm

RV.3.6. Attīstīt kultūrvides pieejamību novadā

U.3.12. Attīstīt bibliotēkas infrastruktūru un
pakalpojumus
U.3.13. Attīstīt valsts akreditēto novada muzeju
infrastruktūru un unikalitāti
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U.3.14. Nodrošināt līdzsvarotu kultūras iestāžu
tīklu un pakalpojumu pieejamību katrā novada
teritoriālajā vienībā

Stratēģiskais virziens: PĀRVALDĪBA
U.4.1. Paaugstināt darbinieku kvalifikācijas un
kompetences atbilstoši mūsdienu prasībām
RV.4.1. Paaugstināt pašvaldības pārvaldības
efektivitāti

U.4.2. Ieviest jaunus digitālos rīkus pašvaldības
darbā
U.4.3. Paaugstināt iedzīvotāju uzticēšanos
lēmējvarai
U.4.4. Stiprināt sadarbību ar pašvaldībām un
citām institūcijām
U.4.5. Ieviest digitālos e-pakalpojumus

IAP.4. Efektīva publiskā
pārvalde

VTP.4. Efektīva publiskā
pārvaldība un kvalitatīvu
pakalpojumu pieejamība

RV.4.2. Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un
pieejamiem pakalpojumiem

RV.4.3. Uzlabot sabiedrības līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un stiprināt piederības sajūtu novadam

U.4.6. Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un to
pieejamību ikvienam iedzīvotājam
U.4.7. Pilnveidot informācijas pieejamību par
pašvaldības pakalpojumiem
U.4.8. Pilnveidot atbalsta mehānismus speciālistu
piesaistei
U.4.9. Veicināt kopienu veidošanos un
pašiniciatīvas izaugsmi, sekmēt kopienu iesaisti
brīvprātīgajā darbā
U.4.10. Veicināt un aktivizēt iedzīvotāju iesaisti
lēmumu pieņemšanā
U.4.11. Stiprināt iedzīvotāju pašapziņu un
piederību novadam
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U.4.12. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un
formālajām sabiedrības grupām (nevalstiskajām
organizācijām) un iedzīvotāju kopienām
U.4.13. Atbalstīt formālo sabiedrības grupu
(nevalstisko organizāciju) un kopienu
pašiniciatīvas

