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Ievads
Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam (turpmāk arī – Attīstības
programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas
novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un
tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada
ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Plānošanas dokuments
kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto pušu interešu
aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība ir viena no
piecām plānošanas dokumenta sadaļām (Attēls 1), kas ietver informāciju par
uzraudzības sistēmu, uzraudzības rādītājiem, uzraudzības pārskatiem, kā arī attīstības
programmas ieviešanas un aktualizēšanas procesu. Uzraudzības sistēma palīdz izvērtēt
attīstības programmā plānoto novada attīstību, īstenošanas rezultātus, to iznākumus
un ietekmi, kas radīta ilgākā laika griezumā.

Esošās
situācijas
raksturojums

Stratēģiskā
daļa

Rīcības
plāns

Investīciju
plāns

Īstenošanas
uzraudzības
un
novērtēšanas
kārtība

ATTĒLS 1. Preiļu novada attīstības programmas 2022.–2029. gadam struktūra
Dokumentu izstrādājusi Preiļu novada pašvaldība (ar Preiļu novada domes 2020. gada
29. decembra rīkojumu Nr. 4-6/140 apstiprināta darba (vadības) grupa) sadarbībā ar
vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.
Vāka noformējumam izmantoti fotoattēli no Preiļu un Riebiņu novada pašvaldības
arhīva.
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1. Uzraudzības sistēma
Attīstības programmas uzraudzības sistēmas mērķis ir nodrošināt iespēju izvērtēt Preiļu
novada teritorijas attīstību, kas palīdz sekot līdzi tam, vai norisinās virzība uz stratēģisko
uzstādījumu sasniegšanu. Par uzraudzības sistēmas ieviešanu atbildīgā ir pašvaldības
Attīstības daļa.
Vienlaicīgi uzraudzības sistēmai jānodrošina attīstības plānošanas procesa
caurspīdīgums, lai sabiedrība un visas attīstības plānošanā iesaistītas puses varētu
sekot līdzi šī dokumenta ieviešanas progresam. Uzraudzības sistēmas elementi ir:
1) Uzraudzības rādītāji (datu bāze),
2) Uzraudzības pārskati (ikgadējs uzraudzības ziņojums un 3 gadu pārskata
ziņojums),
3) Dokumenta ieviešanas process,
4) Dokumenta aktualizācijas process.
nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot
pārmaiņas pašvaldības situācijā kopumā un pa jomām (nozarēm)
identificēt, vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit, kā plānots

parādīt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus

UZRAUDZĪBAS
SISTĒMAS UZDEVUMI

nodrošināt ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas
sasniegumiem sabiedrību, vietējos politiķus un citas ieinteresētās puses
identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības
attīstību un kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu
pieņemšanu to risināšanai
pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību

sekmēt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un
sabiedrības koordinētu darbību pašvaldību attīstības jautājumos

ATTĒLS 2. Uzraudzības sistēmas uzdevumi
Lai nodrošinātu sekmīgu dokumenta ieviešanu, jābūt skaidram lomu sadalījumam, kā
arī visām ieviešanas procesā iesaistītajām pusēm jābūt informētām par ieviešanas un
uzraudzības procesu. Lai tiktu nodrošināts tas, ka attīstības programma ir ikdienas
darbā lietots dokuments, kas tiek pastāvīgi (ar noteiktu periodiskumu) aktualizēts,
uzraudzības sistēma paredz kārtību, kādā dokuments tiek aktualizēts. Dokumenta
atsevišķu sadaļu aktualizācija ir nozīmīga, ņemot vērā gan uzraudzības rādītājus, gan
vietējās, reģionālas un starptautiskas tendences – tas nodrošina sekmīgāku stratēģisko
uzstādījumu sasniegšanu (skat. Attīstības programmas Stratēģisko daļu).
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2. Uzraudzības rādītāji
Uzraudzības rādītāji tiek izmantoti, lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības
novērtēšanai. Uzraudzības sistēmu veido trīs veida rādītāji:

Teritorijas
attīstības rādītāji

Nozīmīgākie
teritoriju attīstību
raksturojošie
sociālekonomiskie
rādītāji, kas noteikti
arī Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā

Darbības
rezultātu rādītāji

Politikas
rezultātu rādītāji

Veikto darbību
novērtējuma
kvantitatīvie rādītāji,
saskaņā ar kuriem
tiek mērīta
pašvaldības
administrācijas
darbības
efektivitāte
attīstības
programmas
īstenošanā

Veikto darbību
novērtējuma
kvalitatīvie rādītāji,
kas tiek iegūti veicot
iedzīvotāju un
uzņēmēju aptauju
un saskaņā ar
kuriem tiek
novērtēta
pašvaldības
administrācijas
darbības
efektivitāte
attīstības
programmas
īstenošanā

Kombinējot šo rādītāju analīzi, iespējams nodrošināt sekmīgu dokumenta ieviešanas
uzraudzības procesu.
Rādītājus pašvaldība var papildināt pēc nepieciešamības, veicot uzraudzības
pārskatu sagatavošanu.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas sasaisti,
uzraudzībā tiek izmantoti vieni un tie paši rādītāji. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
uzraudzība tiek veikta kopīgi ar attīstības programmas uzraudzību.
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2.1. Teritorijas attīstības rādītāji
Nr.
p.k.

Rādītājs

1.

Teritorijas
attīstības
indekss

2.

3.

4.

5.

Iedzīvotāju
skaits gada
sākumā
Ieturētā
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
summa (pēc
darba ņēmēja
deklarētās
adreses) uz 1
iedzīvotāju, EUR
Iedzīvotāju
skaita izmaiņas
migrācijas
rezultātā
Vismaz 18
gadus vecu
iedzīvotāju ar
augstāko
izglītību
īpatsvars, %

Līdz 2030.
g. sasniedzamais
rezultāts

Līdz 2040.
g. sasniedzamais
rezultāts

Datu
avots

2020.

-0,912 Aglonas nov.,
-0,266 Preiļu nov.,
-0,528 Riebiņu nov.,
0,226 Vārkavas nov.

Pozitīvs

Pozitīvs

VRAA

Visi

2021.

16755

Saglabājas

Saglabājas

Oficiālās
statistikas
portāls

Visi

2019.

416,86

Pieaug par
40% pret
bāzes gadu

Pieaug par
60% pret
bāzes gadu

RAIM

SM1,
SM3

2019.

-263

Uzlabojas
līdz -150
gadā

Uzlabojas
līdz -50
gadā

RAIM

SM3

2020.

18,9 Aglonas nov.,
22,8 Preiļu nov.,
15,7 Riebiņu nov.,
17,2 Vārkavas nov.

Pieaug par
1 procentpunktiem
pret bāzes
gadu

Pieaug par
2 procentpunktiem
pret bāzes
gadu

Oficiālās
statistikas
portāls

Bāzes
gads

Bāzes

Visi

Mērķis

indikators1

6.

Bibliotēku skaits

SM3

2021.

22

Saglabājas

Saglabājas

Pašvaldība

7.

Bezdarba
līmenis, %

SM1

2021.

9,2%

<7%

<6%

NVA

8.

Visu pensiju
vidējais
piešķirtais
apmērs, EUR

SM1

2019.

258,35

Pieaug par
20% pret
bāzes gadu

Pieaug par
20% pret
bāzes gadu

RAIM,
VSAA

SM1

2020.

25,4 Aglonas nov.,
32,5 Preiļu nov.,
27,3 Riebiņu nov.,
27,0 Vārkavas nov.

Pieaug

Pieaug

Oficiālās
statistikas
portāls

SM1

2019.

358

Pieaug

Pieaug

RAIM, VID

9.

10.

Darba ņēmēju
īpatsvars pēc
deklarētās
adreses, kam
mēneša vidējie
ienākumi ir virs
1000 EUR, %
Uzņēmuma
ienākuma
nodokļa
maksātāju
skaits

1

Apvienotā Preiļu novadā ietilpst viens no četriem bijušā Aglonas novada pagastiem, tāpēc vairākus bāzes indikatorus
uz stratēģijas izstrādes brīdi 2021. gada rudenī aprēķināt nav iespējams, jo statistikas dati lielākoties pieejami novadu
nevis pagastu griezumā. Sagatavojot pārskatus par stratēģijas un attīstības programmas īstenošanu, bāzes indikatori ir
precizējami.
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Nr.
p.k.

Rādītājs

Bāzes indikators1

Līdz 2030.
g. sasniedzamais
rezultāts

Līdz 2040.
g. sasniedzamais
rezultāts

Datu
avots

2018.

5,2

Saglabājas

Saglabājas

BLIS datu
bāze

SM2

2021.

n/a

Vismaz 5
projekti
katru gadu

Vismaz 5
projekti
katru gadu

Pašvaldības dati

SM2

2021.

Nav

Vismaz 2
mobilitātes
punkti

Vismaz 4
mobilitātes
punkti

Pašvaldības dati

SM2

2019.

76 Aglonas nov.,
99 Preiļu nov.,
120 Riebiņu nov.,
28 Vārkavas nov.

Kopējais
pieaugums
par 10%
pret bāzes
gadu

Kopējais
pieaugums
par 20%
pret bāzes
gadu

Oficiālās
statistikas
portāls

SM4

2021.

4

Saglabājas

Saglabājas

Pašvaldības dati

Mērķis

Bāzes
gads

11.

Īpaši
aizsargājamo
dabas teritoriju
īpatsvars no
kopējās
teritorijas
platības, %

SM2

12.

Īstenoto
publiskās
infrastruktūras
un publiskās
ārtelpas
attīstības
projektu skaits

13.

Mobilitātes
punkti

14.

Valsts un
pašvaldības
autoceļu un
ielu garums ar
asfaltbetona
segumu, km

15.

Klientu
apkalpošanas
punktu/centru
skaits

2.2. Darbības rezultātu rādītāji
Nr.

Rādītājs

Bāzes
vērtība 2021.
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Prognozētā attīstības
tendence un rādītāja
vērtība 2028. gadā

Datu avots

VTP1 – Ekonomiskās aktivitātes paaugstināšana un vietas potenciāla vieda izmantošana
1.

Ekonomiski aktīvo tirgus
vienību skaits

Tiks precizēts

Palielinās, par 25%

Oficiālās
statistikas
portāls

2.

Reģistrēto uzņēmumu skaits

Tiks precizēts

Palielinās, par 15%

Lursoft

3.

Aktīvo uzņēmumu skaits

Tiks precizēts

Palielinās

Lursoft

4.

Individuālo komersantu un
komercsabiedrību skaits uz
1000 iedzīvotājiem

Tiks precizēts

Palielinās

Oficiālās
statistikas
portāls

5.

Reģistrēto ilgstošo
bezdarbnieku skaits
attiecībā pret visiem
reģistrētajiem
bezdarbniekiem

Tiks precizēts

Samazinās, par 45%

Nodarbinātības
valsts
aģentūra
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Nr.

Rādītājs

Bāzes
vērtība 2021.
gadā

6.

Reģistrēto ilgstošo
bezdarbnieku skaits

7.

8.

Prognozētā attīstības
tendence un rādītāja
vērtība 2028. gadā

Datu avots

Tiks precizēts

Samazinās

Nodarbinātības
valsts
aģentūra

Strādājošo mēneša vidējā
bruto darba samaksa &

Tiks precizēts

Palielinās, par 65%

Oficiālās
statistikas
portāls

Jauni sociālās darbības
uzņēmumi
Organizētie amatnieku
tirdziņi gadā
Amatnieku centrs

Tiks precizēts

3

Pašvaldība

Tiks precizēts

7 gadā

Pašvaldība

0

1 izveidots

Pašvaldība

11.

Mājražotāju un
amatnieku skaits

Tiks precizēts

70

Lursoft,
VID,
pašvaldība

12.

Tūristu skaits TIC

Tiks precizēts

Palielinās par 30%

Pašvaldība, TIC

13.

Jaunizveidoti tūrisma
produkti (gadā)

Tiks precizēts

5
jauni
produkti

Pašvaldība, TIC

14.

Atjaunota Preiļu pils (m2)

Tiks precizēts

1551 m2

Pašvaldība

15.

Atjaunots Preiļu muižas
komplekss (ēku skaits) un
parks (ha)
Apmeklētāju skaits tūrisma
objektos
Novada budžets

Tiks precizēts

4 ēkas, 25 ha

Pašvaldība

Tiks precizēts

Palielinās

TIC

Tiks precizēts

Palielinās

Pašvaldība

18.

Izveidoto skolēnu mācību
uzņēmumu skaits tekošajā
mācību gadā

Tiks precizēts

Palielinās

Pašvaldība

19.

Uzskaitē
esošais
transportlīdzekļu skaits

Tiks precizēts

Palielinās

CSDD

9.
10.

16.
17.

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

tūrisma

VTP2 – Droša, pieejama un labiekārtota dzīves telpa
20.

Rekonstruēto pagastu ceļu
garums, km

Tiks precizēts

Pieaugums 3 % gadā

Oficiālās
statistikas
portāls,
pašvaldība

21.

Veloceļu
novadā

(km)

Tiks precizēts

10 km

Pašvaldība

22.

Jaunu
autostāvvietu
laukumu izbūve

un

Tiks precizēts

4900 m2

Pašvaldība

23.

Energoefektivitātes
pasākumi
sabiedriskajām
ēkām

Tiks precizēts

90% no ēkām

Pašvaldība

24.

Reģistrēto ceļu satiksmes
negadījumu skaits

Tiks precizēts

Samazinājums
par
50% tāpat kā valstī
kopumā

CSDD

garums
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Nr.

Rādītājs

Bāzes
vērtība 2021.
gadā

25.

Ar
energoefektīvu
apgaismojumu nodrošināto
ielu garums

26.

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Prognozētā attīstības
tendence un rādītāja
vērtība 2028. gadā

Datu avots

Tiks precizēts

Pieaugums par 45%

Pašvaldība

Ar
novērošanas
ierīču
aprīkotas izglītības iestādes
vai izglītojamo skaits, uz
kuriem attiecinās veiktie
drošības uzlabojumi

0

Nodrošinātas
visas
novada
izglītības
iestādes

Pašvaldība,
izglītības
iestādes

27.

Modernizēto un pārbūvēto
katlu māju skaits novada
teritorijā

0

2

Pašvaldība,
Preiļu saimnieks

28.

Brīvpieejas interneta punktu
pieejamība

50 % esošo
interneta
punktu
infrastruktūra
ir novecojusi

100%
modernizēta
esošo
interneta
pieejas
punktu
infrastruktūra

Pašvaldība

29.

Otrreizējo izejvielu šķirošanas
un
šķiroto
atkritumu
pieņemšanas
laukuma
izveide

Nav

Ir

Pašvaldība

30.

Atkritumu
savākšanas/
šķirošanas punktu skaits

Tiks precizēts

Palielinās, par 50%

VARAM

31.

Valsts ceļi ar asfaltbetona
segumu

Tiks precizēts

Pieaug

Oficiālās
statistikas
portāls

32.

Pašvaldības ceļi un ielas ar
asfaltbetona segumu, km

Tiks precizēts

Pieaug

Oficiālās
statistikas
portāls

33.

Pašvaldības
realizēto
sociālās
un
tehniskās
infrastruktūras projektu skaits
gadā

Tiks precizēts

Pieaug

Pašvaldība

34.

Noslēgto rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu skaits

Tiks precizēts

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

35.

Izsniegto speciālo atļauju
(licenču)
komercdarbībai
zvejniecībā skaits

Tiks precizēts

Nemainīgs
pieaug

vai

Pašvaldība

36.

Virsmas ūdeņu kvalitātes
rādītāji (50 m no n/ū izplūdes,
mg/l)

Tiks precizēts

Uzlabojas

37.

Mājsaimniecību daļa, kurām
ir
līgums
ar
atkritumu
apsaimniekotāju

Tiks precizēts

SIA „Krāslavas
ūdens”/BIOR
Pašvaldība,
atkritumu
apsaimniekotājs

VTP3 – Izglītota, radoša, vesela un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība
38.

Bērnu un jauniešu (0 –18 g.)
skaits novadā

Tiks precizēts

Nesamazinās

9

Oficiālās
statistikas

Nr.

Rādītājs

Bāzes
vērtība 2021.
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Prognozētā attīstības
tendence un rādītāja
vērtība 2028. gadā

Datu avots

portāls,
pašvaldība
Skolēnu skaits
vispārizglītojošajās izglītības
iestādēs
Skolēnu skaits profesionālās
ievirzes iestādēs
Izglītības iestāžu skaits
novadā
Augstskolās iestājušos
vidusskolu absolventu skaits

Tiks precizēts

Nesamazinās

IZM, pašvaldība

Tiks precizēts

Palielinās, par 5%

IZM, pašvaldība

Tiks precizēts

Nesamazinās

IZM, pašvaldība

Tiks precizēts

Nesamazinās

Pašvaldība,
izglītības
iestādes

43.

Vidusskolas eksāmenu
nokārtojošo īpatsvars, %

Tiks precizēts

Palielinās, par 10%

IZM,
pašvaldība,
izglītības
iestādes

44.

Vidusskolu vietas Latvijas
vidusskolu reitingā
Bērnu un jauniešu skaits
interešu izglītībā

Labāko 25 reitingā

Skolureitings.lv

Tiks precizēts

Palielinās, par 10%

Pašvaldība

39.

40.
41.
42.

45.
46.

Trūcīgo ģimeņu skaits

Tiks precizēts

Samazinās par 5%

Sociālais
dienests

47.

Trūcīgo personu skaits

Tiks precizēts

Samazinās par 5%

Sociālais
dienests

48.

Sociālo pakalpojumu
saņēmēju skaits

Tiks precizēts

Samazinās par 5%

Sociālais
dienests

49.

Iedzīvotāju mirstība

Tiks precizēts

Samazinās par 5%

Oficiālās
statistikas
portāls

50.

Bibliotēkas pakalpojumu
lietotāju skaits

Tiks precizēts

Saglabājas
pieaug

vai

Preiļu novada
galvenā
bibliotēka

51.

Bibliotēkas apmeklētāju
skaits

Tiks precizēts

Saglabājas
pieaug

vai

Preiļu novada
galvenā
bibliotēka

52.

Bibliotēku krājums, skaits

Tiks precizēts

Saglabājas
pieaug

vai

Preiļu novada
galvenā
bibliotēka

53.

Amatiermākslas kolektīvu
skaits

63

Saglabājas
pieaug

vai

Pašvaldība

54.

Amatiermākslas kolektīvos
iesaistīto skaits

Tiks precizēts

Saglabājas
pieaug

vai

Pašvaldība

55.

Pašvaldības muzeju
apmeklētāju skaits
Profesionālās mākslas izstāžu
skaits
Profesionālās mūzikas
pasākumu skaits

Tiks precizēts

Palielinās, par 25%

Pašvaldība

Tiks precizēts

6 izstādes gadā

Kultūras centrs

Tiks precizēts

4 koncerti gadā

Kultūras centrs

56.
57.
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Nr.

Rādītājs

Bāzes
vērtība 2021.
gadā

59.

Meistardarbnīcu un plenēru
skaits
Nemateriāla kultūras
mantojuma ekspozīciju
skaits

60.

Pasākumu skaits kultūras
namos

58.

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Prognozētā attīstības
tendence un rādītāja
vērtība 2028. gadā

Datu avots

Tiks precizēts

4 plenēri gadā

Kultūras centrs

Tiks precizēts

Palielinās, izveidota 1
ekspozīcija
par
novada nemateriālo
kultūras mantojumu

Muzeji

Tiks precizēts

Saglabājas
pieaug

Kultūras centrs

vai

VTP4 – Progresīva, stratēģiska un uz daudzpusēju sadarbību vērsta vietējā pārvaldība
61.

Pašvaldības mājas lapas
apmeklētāju skaits mēnesī

Tiks precizēts

Palielinās
gadā

par

30%

Pašvaldība

62.

Pašvaldības sekotāju skaits
sociālajos tīklos

Tiks precizēts

Palielinās
gadā

par

30%

Pašvaldība

63.

Pieejamo
skaits

e-pakalpojumu

Tiks precizēts

Palielinās, izveidoti 30
jauni e-pakalpojumi

Pašvaldība

64.

Pašvaldības IKT resursu bāzes
kvalitāte

Tiks precizēts

Palielinās, atjaunoti
80%
pašvaldības
administrācijas
un
iestāžu datortehnikas

Pašvaldība

65.

E-pakalpojumu izmantotāju
skaits

Tiks precizēts

Palielinās, 75%
novada
iedzīvotājiem

Pašvaldība

no

2.3. Politikas rezultātu rādītāji
2021. gada sākumā Attīstības programmas izstrādes ietvaros veiktajā apvienotā Preiļu
novada iedzīvotāju aptaujā netika lūgts novērtēt pakalpojumu un jomu pieejamību
un kvalitāti, tāpēc ieteicams veikt 2022. gadā atkārtotu jaunā Preiļu novada
iedzīvotāju aptauju, kurā noskaidrot iedzīvotāju viedokli par politikas rezultātu tabulā
apkopotajām jomām, lai būtu iespējams veikt sabiedrības apmierinātības vērtējumu
visā attīstības programmas darbības periodā.
Politikas rezultātu rādītāju saraksts sastādīts pēctecīgi Aglonas novada attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam, kuras ietvaros tika vērtēti iedzīvotāju apmierinātība
ar pakalpojumiem. Veicot iedzīvotāju anketēšanu 2022. gadā ieteicams pārskatīt
politikas rezultātu rādītāju sarakstu un veikt precizējumus pēc nepieciešamības, tai
skaitā, apvienot jomas vai pakalpojumu pieejamības un kvalitātes vērtējumu vienā
jautājumā.
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Nr.
p.k.

Vērtētā joma

Bāzes
indikators
2022. gadā 2

1.

Uzņēmumu attīstības iespējas

VTP1

-

2.

Darba vietu pieejamība novada teritorijā

VTP1

-

3.

Sadzīves
pakalpojumu
pieejamība
(sabiedriskā ēdināšana, veikali, bankas, u.c.)

VTP1

-

4.

Sadzīves pakalpojumu kvalitāte (sabiedriskā
ēdināšana, veikali, bankas, u.c.)

VTP1

-

5.

Aktīvās atpūtas iespējas

VTP1

-

6.

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi

VTP2

-

7.

Sabiedriskā transporta maršruti

VTP2

-

8.

Sabiedriskā transporta reisu skaits

VTP2

-

9.

Sabiedriskā
kvalitāte

transporta

pakalpojumu

VTP2

-

10.

Centralizētās
pieejamība

kanalizācijas

pakalpojumu

VTP2

-

11.

Ūdensapgādes
un
pakalpojumu kvalitāte

kanalizācijas

VTP2

-

12.

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamība

VTP2

-

13.

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu
kvalitāte

VTP2

-

14.

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu
pieejamība

VTP2

-

15.

Ielu apgaismojums

VTP2

-

16.

Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis

VTP2

-

17.

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas, u.tml.

VTP2

-

18.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
kvalitāte

VTP2

-

19.

Vides sakoptība

VTP2

-

20.

Vides pieejamības nodrošināšana
publiskām ēkām un publiskajā ārtelpā

pie

VTP2

-

21.

Namu
apsaimniekošanas
kvalitāte

pakalpojumu

VTP2

-

22.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības
pakalpojumu pieejamība

iestāžu

VTP3

-

23.

Pašvaldības pirmsskolas
pakalpojumu kvalitāte

iestāžu

VTP3

-

(pieejamība un kvalitāte)

izglītības

2

Vēlamais
rādītājs 2025.
un 2028. gadā

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

Vidēja
termiņa
prioritāte

Pozitīvā vērtējuma rādītājs aprēķināms, ņemot vērā to respondentu skaitu, kuri konkrēto jomu novērtējuši apmierinoši
un drīzāk apmierinoši, pret to respondentu skaitu, kuri snieguši novērtējumu par jomu (atbildot ar „apmierina”, „drīzāk
apmierina”, „drīzāk neapmierina” vai „neapmierina” jeb neskaitot tos respondentus, kuri nav snieguši vērtējumu par
jomu, izvēloties atbildi „nav viedokļa / neizmantoju”).

12

Nr.
p.k.

Vērtētā joma

Vidēja
termiņa
prioritāte

Bāzes
indikators
2022. gadā 2

24.

Pašvaldības vispārējās izglītības
pakalpojumu pieejamība

iestāžu

VTP3

-

25.

Pašvaldības vispārējās
pakalpojumu kvalitāte

iestāžu

VTP3

-

26.

Izglītības pieejamība bērniem ar īpašām
vajadzībām

VTP3

-

27.

Interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte
bērniem
un
jauniešiem,
piemēram,
dejošanas, sporta u.c. nodarbības

VTP3

-

28.

Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība
bērniem
un
jauniešiem,
piemēram,
dejošanas, sporta u.c. nodarbības

VTP3

-

29.

Interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte
pieaugušajiem,
piemēram,
dejošanas,
sporta u.c. nodarbības

VTP3

-

30.

Pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāte

VTP3

-

31.

Pieaugušo izglītības iespējas

VTP3

-

32.

Skolēnu pārvadājumu kvalitāte

VTP3

-

33.

Skolēnu pārvadājumu transports un maršruti

VTP3

-

34.

Sporta pasākumu kvalitāte

VTP3

-

35.

Sporta pasākumu bērniem un jauniešiem
pieejamība

VTP3

-

36.

Sporta
pasākumu
pieejamība

VTP3

-

37.

Aktīvās atpūtas iespēju pieejamība

VTP3

-

38.

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumu
piedāvājuma kvalitāte

VTP3

-

39.

Kultūras pasākumu pieejamība

VTP3

-

40.

Kultūras pasākumu kvalitāte

VTP3

-

41.

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

VTP3

-

42.

Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte

VTP3

-

43.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

VTP3

-

44.

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte

VTP3

-

45.

Sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāte

VTP3

-

46.

Sociālās
palīdzības
pieejamība

VTP3

-

47.

Pašvaldības pakalpojumu kvalitāte

VTP4

-

48.

Komunikācija ar pašvaldību

VTP4

-

49.

Pašvaldības darba novērtējums

VTP4

-

(pieejamība un kvalitāte)

izglītības

pieaugušajiem

un

pakalpojumu
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Vēlamais
rādītājs 2025.
un 2028. gadā

3. Uzraudzības process
Uzraudzības pārskats tiek sagatavots ikgadēji, bet reizi trīs gados tiek sagatavots trīs
gadu uzraudzības ziņojums. Uzraudzības process paredz:
KATRU GADU
(vienlaicīgi ar Preiļu
novada pašvaldības
publiskā pārskata
izstrādi tiek veikts
Attīstības
programmas
uzraudzības process)
IKGADĒJAIS

ZIŅOJUMS
IETVER:

(Attīstības
programmas
analīze)

Tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām
(pasākumi/aktivitātes) saskaņā ar Rīcības plānu
Tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati
Tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem

Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienu
Noteikto darbības rezultātu rādītāju izpildes tendenci
Informāciju par veiktajiem ieguldījumiem attīstības projektu
ieviešanā
Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums
Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi
pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus

REIZI TRIJOS GADOS
(papildus katru gadu
veicamajām
darbībām
uzraudzības procesa
laikā tiek veikts)

Tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja
(Par iedzīvotāju aptaujas anketas pamatu var izmantot
Aglonas attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē
izmantoto anketas paraugu)
Apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji
Iekļauta informācija par atbilstību Preiļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem

TRĪS GADU UZRAUDZĪBAS
ZIŅOJUMS

(tiek veikta
padziļināta analīze
par Attīstības
programmas
noteiktajiem
rādītājiem, ietverot arī
politikas rezultātu
rādītājus)

Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virziens
Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums
Izvērtējums par atbilstību Preiļu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem
Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi
pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus
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Ikgadējā pārskata sagatavošanas laika grafiks:
Atbildīgā
institūcija

1.cet.

2.cet.

Preiļu novada
pašvaldības
Attīstības daļa

(1)
Pārskatu
datu
analīze
un
nepieciešamības
gadījumā
rakstiska
papildu
datu
pieprasīšana
no
pašvaldības
struktūrvienībām
un
iestādēm

Ikgadējā pārskata „Pārskats
par Preiļu novada attīstības
programmas
2022.-2029.
gadam
īstenošanu”
sagatavošana, ziņošana par
rezultātiem Preiļu novada
domei, rezultātu publicēšana
Preiļu novada tīmekļa vietnē
www.preili.lv

Preiļu novada
pašvaldības
struktūrvienības
un iestādes

(2)
Pārskatu
sagatavošana
un
iesniegšana
Attīstības
daļai

Preiļu novada
dome

3.cet.

4.cet.

(4) Sistemātiska
datu vākšana
un
apkopošana

(5)Pārskata apstiprināšana,
nepieciešamības gadījumā
lēmuma pieņemšana par
grozījumiem
Attīstības
programmā un/vai Rīcības
plānā

Priekšlikums attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūrai:
Ievads
•
•

•

Ziņojuma
sagatavošanas
mērķis
Laika periods, par
kādu uzraudzības
ziņojums
sagatavots
Uzraudzības
ziņojuma struktūra
un sagatavošanā
iesaistītie

Ieviešanas izvērtējums
•
•
•
•

•

•

Vispārīgs
novada
attīstības
raksturojums
(balsoties
uz
uzraudzības rādītāju analīzi)
Atbilstība ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem
Vidēja
termiņa
prioritāšu
izvērtējums
Investīciju plāna izvērtējums, kas
ietver pārskatu par finanšu
izlietojumu un prognozes sasaistē
ar pašvaldības budžetu
Rīcības plāna un Investīciju plāna
īstenošanas
izvērtējums,
kas
ietver, kā šo plānu īstenošana
tiek tuvināta novada ilgtermiņa
mērķu sasniegšanai
Ieviešanas process un sadarbība
ar sociālajiem partneriem

Secinājumi un priekšlikumi
•
•

•

•

Galvenās problēmas
un iespējas novada
turpmākai attīstībai;
Secinājumi
par
nepieciešamo
problēmu risināšanu
vai padziļinātu izpēti;
Secinājumi
par
uzraudzības
rādītājiem, mērķiem
un uzdevumiem
Priekšlikumi attīstības
programmas
aktualizēšanai, rīcības
plāna aktualizēšanai,
kā arī uzraudzības
sistēmas
pilnveidošanai

Preiļu novada Attīstības programmas 2022. - 2029. gadam 3 gadu uzraudzības ziņojums
struktūras ziņā neatšķiras no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj
informācija, analīze un secinājumi par trim gadiem.
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4. Attīstības programmas ieviešana
Noteikts atbildīgais par attīstības programmas ieviešanu

Attīstības programmas realizācija tiek veikta organizēti

Attīstības programmas īstenošana notiek saskaņā ar Preiļu novada
pašvaldības ikgadējo budžetu

Preiļu novada pašvaldības dome un domes komitejas nodrošina
attīstības programmas realizāciju politiskajā līmenī
VEIKSMĪGAS PREIĻU
NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS
PRIEKŠNOTEIKUMI

Pašvaldības Attīstības daļa vada un koordinē attīstības programmas
uzraudzības procesu (regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu
pārbaudi)

Uzraudzības procesā iesaistās visas pašvaldības struktūrvienības vai
institūcijas, kuras Rīcības plānā norādītas kā atbildīgās par aktivitāšu
izpildi vai projektu īstenošanu

Visas iesaistītās puses katra gada nogalē (vai pēc nepieciešamības)
nodrošina informāciju par rīcību izpildi un nepieciešamajiem datiem,
kas nepieciešami sekmīgai īstenošanas uzraudzībai

Mēneša laikā pēc attīstības programmas stāšanās spēkā abu
pašvaldību par Attīstības programmu atbildīgās struktūrvienības
organizē sanāksmi ar dokumenta ieviešanā iesaistītajām pusēm,
iepazīstinot ar tālāku sadarbību dokumenta ieviešanā un uzraudzībā.
Koordinētas darbības nolūkā šādu sanāksmi vēlams rīkot ikgadēji

Svarīga ir sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu
pašvaldībā, kas plašāk skaidrota metodiskajā materiālā. Tiešu sasaisti starp Attīstības
programmas Rīcības plānu, Investīciju plānu un budžetu nodrošina divas darbības – no
16

vienas puses, resursu piešķiršana attīstības plānošanas dokumentos plānotajiem
pasākumiem un projektiem, bet no otras – budžeta plānošana un budžeta izdevumu
pamatošana ar Attīstības programmas rīcības virzieniem un uzdevumiem. 3
Pašvaldību budžeta pieprasījumos, tai skaitā no struktūrvienībām un iestādēm,
apstiprinātajās budžeta tāmēs vēlams norādīt precīzu sasaisti ar attīstības plānošanas
dokumentiem, lai ir iespējams identificēt, kādi rezultāti tiks sasniegti, izlietojot konkrētā
gada budžeta finanšu līdzekļus. 4
Rīcības plāna izpildes uzraudzībai ieteicams izmantot modificētu luksofora metodi, kur
tabula tiek papildināta ar nepieciešamajām kolonnām un katrai Rīcības plāna rīcībai
par to atbildīgie darbinieki, struktūrvienības atzīmē izpildi un nepieciešamības
gadījumā sniedz paskaidrojumus pēc principa:
•
•
•
•

Sarkans – netiek pildīts,
Dzeltens – tiek pildīts nepietiekami,
Zaļš – tiek pildīts,
Zils – darbs pabeigts / uzdevums izpildīts, vairs nav aktuāls. 5

Pasākumiem/darbībām, kas plānoti, bet netiek pildīti, sniedzams skaidrojums – kāpēc,
un priekšlikums – ko darīt. 6
Savukārt Investīciju plāna uzraudzībai ieteicams ar informāciju strādāt MS Excel vidē,
kur informāciju iespējams ērti kārtot, filtrēt. Ieteicams Investīciju plāna uzraudzības
vajadzībām tabulu papildināt ar kolonnām par faktiskajiem izdevumiem tekošajā
gadā un ieviešanas progresu:
•
•
•
•

plānots/ sagatavošanā,
realizācijā,
pabeigts,
cits.

3

Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī, 2016

4

Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī, 2016

5

Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī, 2016

6

Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī, 2016
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5. Attīstības programmas aktualizācija
Attīstības programmas darbības termiņš ir 7 gadi, līdz ar to ir jāparedz tās regulāra
aktualizācija. Par nepieciešamību aktualizēt Attīstības programmu tiek lemts,
pamatojoties uz uzraudzības ziņojumiem (t.sk. ietverto informāciju par īstenotajām
rīcībām un projektiem, secinājumiem, ieteikumiem), un kārtējam gadam apstiprināto
pašvaldības budžetu.
Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā vai pēc
nepieciešamības, nodrošinot sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu. Īstenojot
Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju, pašvaldības uzdevums
nepieciešamības gadījumā ir veikt alternatīvu risinājumu analīzi, nodrošinot to, ka tiek
nodrošināta ekonomiski pamatotu un efektīvu risinājumu īstenošana izvirzīto uzdevumu
izpildē.
Ja tiek veiktas izmaiņas attīstības programmas Stratēģiskajā daļā, nepieciešams
pašvaldības domes lēmums par attīstības programmas aktualizāciju, kā arī jānodrošina
publiskās apspriešanas process (saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.628. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem).
Attīstības programmas aktualizācijas rezultātā, neatkarīgi no tā, kurā attīstības
programmas ieviešanas gadā tā tiek veikta, netiek mainīts attīstības programmas gala
termiņš.
Saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628. Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 4. punktu, teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei par informatīvu materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu
pašreizējās situācijas raksturojumu. Līdz ar to Attīstības programmas un IAS izstrādes
vajadzībām sagatavotie pašreizējās situācijas raksturojuma sējuma var tikt aktualizēti
pēc vajadzības. Tos papildus ievietošanai pie Attīstības programmas materiāliem
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), ievieto kā atsevišķu
dokumentu (projektu). Pašreizējās situācijas raksturojumu var izmantot citu teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vajadzībām.
Aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu un
ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un publisko Valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (www.geolatvija.lv).
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