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Ievads
Pļaviņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam mērķu, prioritāšu un uzdevumu
izvirzīšana ir tikai daļa no attīstības plānošanas procesa, svarīgs elements programmas
ieviešanā ir plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzība, ar kuras palīdzību var izvērtēt
programmas ieviešanas gaitu.
Lai Pļaviņu novada pašvaldībai būtu iespējams sekot līdzi un novērtēt kā tiek sasniegti izvirzītie
stratēģiskie mērķi un, vai izstrādātās attīstības programmas ieviešanas process atbilst
plānotajam, ir izstrādāta Pļaviņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam
īstenošanas uzraudzības kārtība.
Pļaviņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam īstenošanas uzraudzības kārtība
saturiski veido šādas sadaļas:
- Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība;
- Attīstības izvērtējuma pamatrādītāji;
- Attīstības programmas Uzraudzības ziņojuma struktūra.
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1. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība
Par Pļaviņu novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu
atbildīga ir Pļaviņu novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības procesā ir iesaistītas Pļaviņu novada dome, administrācijas nodaļas,
struktūrvienības, iestādes u.c. (turpmāk tekstā – institūcijas).
Uzraudzības sistēmas procesu vada Pļaviņu novada pašvaldības Izpilddirektors un Attīstības
nodaļas vadītājs, savukārt no iesaistīto institūciju puses attīstības programmas īstenošanas
sistēmas procesā iesaistās amatpersonas, attiecīgo institūciju vadītāji, operacionālā līmenī
veicot uzraudzības īstenošanas procesa darbības. Galvenie veicamie uzdevumi īstenošanas
uzraudzības sistēmas ieviešanā un par to atbildīgās institūcijas ir noteiktas 1. tabulā.
Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras
palīdzību ir iespējams izmērīt teritorijas attīstību, Attīstības programmas īstenošanas
rezultātus un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika posmā.
Veicamie uzdevumi

Atbildīgais

Novada attīstības programmas apstiprināšana,
nepieciešamo izmaiņu ierosināšana un to apstiprināšana

Pļaviņu novada dome

Novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
sistēmas koordinācija un uzraudzība

Pļaviņu
novada
pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītājs

Rīcības plāna ieviešanas nodrošināšana

Regulāra un sistemātiska kvantitatīvas un kvalitatīvas
informācijas vākšana, apkopošana un analizēšana par
novada attīstības tendencēm, kas balstīta uz novada
attīstības programmā noteiktajiem attīstības izvērtējuma
pamatrādītājiem un attīstības programmā noteiktajiem
vidēja termiņa prioritātēm sasniegšanas izvērtējuma
rādītajiem

Politiskajā līmenī - novada dome,
izpildes līmenī - par rīcības plānā
uzskaitīto projektu realizāciju
atbildīgās institūcijas

Visas rīcības plānā norādītās
pašvaldības institūcijas

1.tabula Uzdevumi īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā un par to atbildīgās institūcijas
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Pļaviņu novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmas gala rezultāts būs
ikgadējs pārskats par Pļaviņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam īstenošanu
(turpmāk tekstā – pārskats). Ikgadējā pārskata izstrādes kārtība gada griezumā atspoguļota
2. tabulā.

Rīcība

Izpildes termiņš

Atbildīgā institūcija

Informācijas par rīcības plānā un
investīciju plānā iekļauto
projektu/aktivitāšu īstenošanu
iepriekšējā gadā iesniegšana Attīstības
nodaļai

Ik gadu līdz 15.
februārim

Novada pašvaldības
administrācijas
struktūrvienības, nodaļas,
iestādes un aģentūras

Iesniegtās informācijas pārbaude un, ja
nepieciešams, precizēšana

Ik gadu līdz 28.
februārim

Attīstības nodaļa

Ikgadējā pārskata projekta
sagatavošana un iesniegšana
pašvaldības vadībai

Ik gadu līdz 30.
septembrim

Attīstības nodaļa

Ikgadējā pārskata apstiprināšana

Oktobris

Novada dome

Informācijas par ikgadējo pārskatu
pieejamību sabiedrībai nodrošināšana

Mēneša laikā pēc
pārskata
apstiprināšanas

Sabiedrisko attiecību specialists

Statistiskās informācijas un citu datu,
kas nepieciešami uzraudzības
veikšanai, vākšana un apkopošana
Priekšlikumu attīstības programmas
aktualizācijai un to iesniegšana
pašvaldības vadībai

Pastāvīgi
līdz 1. janvārim

Attīstības nodaļa

Attīstības nodaļa

2.tabula Ikgadējā pārskata izstrādes kārtība
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2. Pļaviņu novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji
Saglabājot plānošanas dokumentu pēctecību un novada turpmāko iespēju izvērtēt novada
attīstības rādītājus ilgtermiņā, Pļaviņu novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam
pārsvarā tiek saglabāti un izmantoti iepriekšējā septiņu gadu perioda attīstības programmā
(2012. – 2018.) noteiktie uzraudzības pamatrādītāji.
Vidējā termiņā sasniedzamie
rezultāti un bāzes rādītāji

Rezultāta
bāzes vērtība

Rīcību
Attīstības
īstenošanas
tendence
rezultatīvie
2017
rādītāji
2025
VTP Moderna un pieejama uzņēmējdarbības un tūrisma telpa

Uzņēmumu skaita pieaugums

102

115

Vidējā (bruto) atalgojuma lielums
mēnesī
Bezdarba rādītāji samazināties

802

950

6.4 %

5.8 %

Pieaugošs tūristu skaits Pļaviņu novadā

6 400

8000

Energoefektivitāte pašvaldībās iestāžu
ēkās

20 %

70 %

Datu
ieguves
avoti

Uzņēmumu skaits
pieaug
Vidējais atalgojums
novadā pieaug
Nodarbinātība pieaug,
bezdarbnieku skaits
samazinās
Pieaug tūristu skaits
novadā
Energoefektivitāte
pašvaldības ēkās
palielinās

Lursoft, CSP

Labiekārtota Daugavas
promenāde, pilsētas
parki, zaļās zonas un
bērnu laukumi
Sakopta novada
ainava, nesakoptā
zeme izmantota
lauksaimniecības
attīstībai un ienākumu
palielināšanai.
Pieaug tūrisma
iespējas novada
visiem, ienākumu
palielināšanās
vietējiem uzņēmējiem
Novada ielas asfaltētas
un grantētas, galveno
ielu atjaunošana un
rekonstrukcija
Teritorijas attīstības
indekss pieaug

Pašvaldība

CSP
NVA
Pļaviņu TIC
Pašvaldība

VTP2 Pievilcīga dzīves vide
Labiekārtota pilsētas zaļā teritorija

Daļēji labiekārtota
pilsētas teritorija

Labiekārtota
pilsētas teritorija

Neizmantoto lauksaimniecības zemju
platības samazinājums

20 %

15 %

Tūrisma maršrutu attīstība un izstrāde

1 tūrisma
maršruts

5 izstrādāti
tūrisma maršruti

Sakārtota ielu infrastruktūra

16 %

25 % no novada
ielām asfaltētas
un rekonstruētas

Teritorijas attīstības indekss

-0.534

Pieaug

LAD

Pļaviņu TIC

Pašvaldība

VRAA

VTP3 Atbildīga, vesela un radoša sabiedrība
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Iedzīvotāju skaits

5371

Nodrošināti plaša spektra kvalitatīvi
kultūras, aktīvās atpūtas un sporta
pakalpojumi

Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi
nepieciešamie sociālie un veselības
aprūpes pakalpojumi

Kvalitatīva, informāciju saturoša, ērta
lietošanā novada domes mājas lapa

Efektīva pārvalde

5300

Stabils iedzīvotāju
skaits

CSP, PMLP

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pasākumiem
(2018 ar kultūras
pasākumiem
apmierināti 59 %,
ar sporta
pasākumiem 75
%)
Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pakalpojumiem
(2018 ar
sociālajiem
pakalpojumiem
apmierināti 63 %,
ar veselības
pakalpojumiem 55
%)
56 % iedzīvotāju
iegūst informāciju
no mājas lapas

Ar kultūras
pasākumiem
apmierināti 85 %,
ar sporta
pasākumiem 90
%)

Iedzīvotāju
apmierinātība pieaug,
viesu skaits pieaug

Aptaujas
anketa

Ar sociālajiem
pakalpojumiem
apmierināti 80%,
ar veselības
pakalpojumiem
65%

Iedzīvotāju
apmierinātība pieaug

Aptaujas
anketa

85 % iedzīvotāju
iegūst informāciju
no mājas lapas

Iedzīvotāji izmanto
mājas lapu kā galveno
informācijas avotu

Aptaujas
anketa,
Pašvaldība

Nav datu

55 % iedzīvotāji ir
pamierināti ar
pašvaldības darbu

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pašvaldības darbu
pieaug

Aptaujas
anketa

3. Attīstības programmas Uzraudzības ziņojuma struktūra
•
•

•
•
•

Ievads - tiek aprakstīts ikgadējā Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika
periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un
sagatavošanā iesaistītās nodaļas, darbinieki un institūcijas;
Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums - ieviešanas process un sadarbība ar
sociālajiem partneriem, izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību
sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību,
Investīciju plāna šī dokumenta 2. punktā (Uzraudzības rādītāji) izvērtējums, kas ietver
pārskatu par finanšu izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu;
Tematiskais izvērtējums - atsevišķu nozaru vai tematisko jautājumu izvērtējums
Secinājumi - galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai, secinājumi
par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti, šī sadaļa ietver
priekšlikumus Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai;
Izmantotie informācijas avoti.
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Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, Pļaviņu novada dome pieņem
lēmumu par Attīstības programmas grozījumiem un/vai to aktualizāciju. Uzraudzības
ziņojums var tikt izmantots novada budžeta plānošanai un publiskā pārskata
sagatavošanai.
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