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1 Ievads
Krāslavas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir Krāslavas novada domes
izstrādāts dokuments, kas ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai,
valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei.
Tajā analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, stratēģiskā
daļa ar konkrētiem stratēģiskajiem mērķiem un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts investīciju
plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi, tika izvirzīti rādītāji, kas raksturo
izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Izstrādājot jauno attīstības programmu, ir ņemta vērā spēkā esošās Krāslavas novada
attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izvērtējums un īstenošanas prakse, kā arī atbilstība
nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem.
Pamatojums izstrādes uzsākšanai – Krāslavas novada domes 2018.gada 22.februāra
lēmums Nr.4, #5. Dokumenta pirmā redakcija apstiprināta 2019. gada 28. martā (protokols Nr.4,
#10).
Dokuments sastāv no 6 daļām:
•

Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;

•

Stratēģiskā daļa;

•

Rīcības plāns;

•

Investīciju plāns;

•

Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība;

•

Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās.

2 Attīstības programmas uzraudzība
Plānošanas dokumentu uzraudzība ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu
pārbaude. Tās mērķis ir sekmēt lietderīgu un efektīvu attīstības programmas īstenošanas
vadīšanas lēmumu pieņemšanu. Uzraudzība ir pastāvīgs process.
Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir:
•

Identificēt pārmaiņas novada situācijā kopumā un pa nozarēm;

•

Identificēt, vai attīstības programma tiek ieviesta, kā plānots;

•

Demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus;

•

Nodrošināt ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses;

•

Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības;

•

Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
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•

Sekmēt novada pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un
sabiedrības koordinētu darbību pilsētas attīstības jautājumos;

•

Nodrošināt novada attīstības novērtēšanas iespējas.

Galvenās darbības uzraudzības sistēmas ietvaros ir regulāri un sistemātiski vākt, apkopot
un analizēt kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par situāciju novadā un novada pašvaldības
darbību.
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa vada un koordinē attīstības programmas
uzraudzības procesu - regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi. Uzraudzības
procesā iesaistās visas Rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu
atbildīgās pašvaldības struktūrvienības vai institūcijas. Politisko uzraudzību veic pašvaldības
dome un tās izveidotas komitejas.
Attīstības programmas uzraudzības process norisinās divos veidos:
•

ikgadējais novērtējums;

•

novērtējums reizi 3 gados.

Abos gadījumos tiek izstrādāts Uzraudzības ziņojums. Tajā tiek ietverta informācija par
veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumiem un priekšlikumiem
turpmākai rīcībai, kā arī izvērtētjumu par rīcību atbilstību pašvaldības ilgtspējīgās attīstības
stratēģijā 2030 izvirzītajiem mērķiem.

2.1

Ikgadējais novērtējums

Vienlaicīgi ar Krāslavas novada pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata izstrādi tiek veikts
Krāslavas novada attīstības programmas uzraudzības process 3 soļos:
1. tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu;
2. tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati;
3. tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem.
Rezultātā tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas
ieviešanu - norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienā, ietverts
uzraudzības rādītāju apkopojums, izvērtēti ieteikumi turpmākai rīcībai.

2.2 Novērtējums reizi 3 gados
Papildus ikgadēji veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros tiek īstenots Ikšķiles
novada attīstības programmas uzraudzības process reizi 3 gados, veicot sekojošas darbības:
1. tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja;
2. tiek apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji.
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Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantot Attīstības programmas izstrādē izmantoto
aptaujas anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu/jomu pieejamību un kvalitāti, kā
arī vispārējās attīstības tendences un būtiskākās problēmas.
Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums par Attīstības
programmas ieviešanu, norādot Attīstības programmas rādītāju sasniegumus 3 gadu periodā.

2.3 Priekšlikums uzraudzības ziņojuma struktūrai
Uzraudzības ziņojumu veido trīs daļas:
1. Ievads;
2. Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums;
3. Secinājumi un priekšlikumi.

Daļas
nosaukums

Saturs

Ievads

•
•
•

uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis;
laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums sagatavots;
uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie.

Attīstības
programmas
ieviešanas
izvērtējums

•
•

ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem;
izvērtējums par izvirzīto vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu
un uzdevumu sasniegšanu;
rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību;
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.

•
•
•

Secinājumi un
priekšlikumi

galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai;
secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu
izpēti;
• rekomendācijas Attīstības programmas grozījumiem un/vai
aktualizācijai;
• priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai.
Tabula 2.3.1 Priekšlikums attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūrai
•
•
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3 Attīstības programmas aktualizācija
Attīstības programmas darbības termiņš ir septiņi gadi, tāpēc ir jāparedz tās regulāra
aktualizācija. Par Attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību lemj, pamatojoties uz
uzraudzības ziņojumiem un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu.
Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības
budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu apstiprina ar pašvaldības
domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4 Krāslavas novada vidējā termiņā sasniedzamie rezultatīvie
rādītāji
Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti
uzraudzības rādītāji pa prioritātēm, kas iekļauj gan teritorijas attīstības rādītājus, gan darbības
rezultātu rādītājus (skatīt 3.1.tabulu) – piemēram, pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas;
bezdarba līmenis; teritorijas attīstības indekss u.c., skolēnu skaits izglītības iestādēs; sporta
pasākumu skaits, kultūras pasākumu skaits u.c.).
Rādītājs

Bāzes gads

Pašreizējā
vērtība
bāzes gadā

2025. gadā
sasniedzamais
rezultāts

16184
439

16 000
420

1224

1200

522

520

130

150

1800

1800

Pašvaldības dati

Datu avots

VP1: Kvalitatīvu pakalpojumu attīstība dažādām mērķa grupām mūsdienu prasībām atbilstošā
infrastruktūrā, cilvēkresursu attīstība

Iedzīvotāju skaits
Izglītojamo skaits PII

2018
2018./2019.
māc.g.
2018./2019.
māc.g.

Izglītojamo skaits
vispārējās izglītības
iestādēs
Profesionālās ievirzes
2018./2019.
izglītībā iesaistīto skaits
māc.g.
Profesionālās izglītības
2018./2019.
māc.g.
iestāžu audzēkņu skaits
Interešu izglītībā iesaistīto 2018./2019.
skaits
māc.g.

PMLP
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
RVT dati

Kultūras iestāžu organizēto
kultūras un sporta pasākumu
skaits

2018

338

335

KN dati

Kultūras iestāžu organizēto
kultūras un sporta pasākumu

2018

36194

36 000

KN dati
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apmeklētāju skaits
Tautas namu radošo
kolektīvu dalībnieku skaits

2018

562

560

KN dati

Bibliotēku lietotāju skaits

2018

5047

5050

KNCB dati

Bibliotēku apmeklējumu
skaits

2018

66944

66950

KNCB dati

Bibliotēku organizēto
pasākumu skaits

2018

124

125

KNCB dati

Biedrību un nodibinājumu
skaits
Veselības veicināšanas
pasākumos iesaistīto
iedzīvotāju skaits
Trūcīgo personu skaits

2018

91

93

Lursoft

2018

2000

3000

Pašvaldības dati

1253
1100
Pašvaldības dati
VTP2: Tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes attīstība
2018
Asfaltēts/ divkāršās
1.07 %
1,5%

apstrādes ceļu segums
uz pašvaldību:
ceļiem
ielām
Centralizētās
ūdensapgādes sistēmas
patērētāju skaits (objekti

2018

65,38 %

70 %

Pašvaldības dati

2018

1625

1700

SIA “Krāslavas
nami”

Centralizētās kanalizācijas
sistēmas patērētāju skaits

2018

969

1000

SIA “Krāslavas
nami”

Radies nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzums

2018

19 450 t

20 000 t

SIA“Krāslavas
nami”

Krāslavā)

(objekti Krāslavā)

Pašvaldības dati
2018
Siltināto daudzdzīvokļu
0
3
māju skaits
Pašvaldības dati
2018
Attīstīto/ labiekārtoto
0
3
dabas teritoriju skaits
VTP3 Uzņēmējdarbības sekmēšana, cilvēkresursu attīstība
Teritorijas attīstības
2018
–1,123
-1,05
RAIM
indekss
Bezdarba līmenis
2018
12,3%
11,00%
NVA, RAIM
Uzņēmumu skaits
2018
698
700
Lursoft
Nodarbināto un
2017
4210
4400
Centrālās
pašnodarbināto skaits
statistikas birojs
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Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis vidēji uz vienu
iedzīvotāju gadā
Pašvaldības budžeta:
ieņēmumi
izdevumi
Degradēto teritoriju
samazinājums SAM 5.6.2.
ietvaros, ha
Piesaistīto privāto
investīciju apjoms,
milj.EUR, SAM 5.6.2.
ietvaros
Radīto darba vietu skaits
SAM 5.6.2. ietvaros
Apkalpoto tūristu skaits
Viesu uzturēšanās ilgums
naktsmītnēs (diennaktis)
Lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība, ha

2018

362

380

Pašvaldības dati

2018

18 001 557
18 110 065

18 200 000
18 200 000

Pašvaldības dati

2018

0

10

Pašvaldības dati

2018

0

5

Pašvaldības dati

2018

0

50

Pašvaldības dati

2018
2018

38 324

Pašvaldības dati

1,5

40 000
2

2018

46 117,00

50 000

Lauku atbalsta
dienests

Pašvaldības dati

Tabula 3.1 Krāslavas novada vidējā termiņā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji

Iedzīvotāju aptaujās papildus tiek novērtēta arī pašvaldības administrācijas darbības
efektivitāte Attīstības programmas īstenošanā (piemēram, apmierinātība ar vispārējās izglītības
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti; kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības
un kvalitātes novērtējums u.c.).
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