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Krāslavas novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam. V daļa

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.
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:
1. Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
2. Stratēģiskā daļa;
3. Rīcības plāns;
4. Investīciju plāns;
5. Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība;
6. Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās.

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;
 Sekmēt novada pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības
koordinētu darbību pilsētas attīstības jautājumos;
 Nodrošināt pilsētas attīstības novērtēšanas iespējas.
Galvenās darbības uzraudzības sistēmas ietvaros ir regulāri un sistemātiski vākt, apkopot un
analizēt kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par situāciju pilsētā un pilsētas pašvaldības
darbību.
Attīstības programma jāņem vērā, apstiprinot ikgadējo pašvaldības budžetu un pilsētas
nodaļām un struktūrvienībām izstrādājot gada darba plānus. Izstrādājot Krāslavas novada
attīstības programmu, tika izvirzīti rādītāji, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu.
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Attīstības programmas uzraudzība notiek šādos posmos:
 dati / indikatori no domes nodaļām, aģentūrām, iestādēm, valsts institūcijām.
Dati tiek vākti regulāri un apkopoti. Par konkrētajiem datiem atbildīga ir attiecīgā nodaļa,
struktūrvienība. Datus apkopo Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa.
 atskaite par rīcības programmas/investīciju plāna izpildi.
Katra Krāslavas novada domes nodaļa, struktūrvienība, kārtējā gada sākumā sniedz atskaiti
Krāslavas novada domei par padarīto / nepadarīto.
Pārskata ziņojums par attīstības programmas ieviešanu tiek iekļauts ikgadējā Krāslavas
novada domes gada pārskatā un vadības ziņojumā.
Krāslavas novada attīstības programmas attīstības programmu pārskata reizi 2 gados,
savukārt investīciju plānu pārskata katru gadu vismaz reizi gadā – kopā ar budžeta sastādīšanu
vai pēc nepieciešamības.

1.1.

Krāslavas novada vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
Rādītājs

Bāzes gads

Pašreizējā
vērtība
bāzes gadā

2025. gadā
sasniedzamais
rezultāts

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.

16184
439

16 000
420

1224

1200

PMLP
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati

522

520

130

150

1800

1800

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
apmeklētāju skaits

2018

36194

36 000

KN dati

Tautas namu radošo
kolektīvu dalībnieku skaits

2018

562

560

KN dati
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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”

2018

969

1000

SIA “Krāslavas
nami”

2018

19 450 t

20 000 t

SIA“Krāslavas
nami”

Krāslavā)

Centralizētās kanalizācijas
sistēmas patērētāju skaits
(objekti Krāslavā)

Radies nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzums

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
2018
Iedzīvotāju ienākuma
362
380
Pašvaldības dati
nodoklis vidēji uz vienu
iedzīvotāju gadā
18 200 000
2018
18 001 557
Pašvaldības budžeta:
Pašvaldības dati
18 200 000
18 110 065
ieņēmumi
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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

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
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