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1. Rīcības plāna izpilde par 2017.gadu
2. Investīciju plāna izpilde par 2017. gadu
3. Lielvārdes novada pašvaldības īstenotie projekti 2017.gadā

2

Ievads
Lielvārdes
novada attīstības programma 2011.- 2017.gadam (turpmāk – Attīstības
programma) ir apstiprināta ar Lielvārdes novada domes 28.11.2012. lēmumu Nr.6. Attīstības
programma ir vidēja termiņa, 7 gadu, budžeta un veicamo investīciju plānošanas dokuments,
kurā noteikts Lielvārdes novada attīstības virziens, prioritātes un pasākumu kopums šo
prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma izstrādāta, lai nodrošinātu racionālu finanšu
līdzekļu izmantošanu izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai. Dome 2018.gada 30.maijā
pieņēma lēmumu Nr.214 “Par Lielvārdes novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam
darbības termiņa pagarināšanu”, līdz Lielvārdes novada attīstības programmas 2018.2024.gadam apstiprināšanai.
Ikgadējais Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu sagatavots par
2017.gadu.Trīs gadu uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas ieviešanu jāsagatavo
2019.gadā.
Attīstības programmas uzraudzības uzdevumi ir:
 nodrošināt attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu, iezīmējot pārmaiņas
pašvaldībā kopumā un pa jomām;
 nodrošināt pašvaldības attīstības izvērtēšanas iespējas;
 veicināt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un
uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas
sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses
 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības
koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos
Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Domei ir jāveic ikgadējā
uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot informāciju par
Attīstības programmas ieviešanas gaitā sasniegtajiem rezultātiem apkopojot informāciju par
rīcības un investīciju plānu izpildes progresu, veiktās darbības mērķu un uzdevumu
sasniegšanas virzienā, konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums kā arī secinājumi un
ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus. Ikgadējo attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības ziņojumu izstrādā vienlaicīgi ar pašvaldības gada
publisko pārskatu.
Dome 31.01.2018. pieņēma lēmumu Nr.5 “Par „Lielvārdes novada attīstības programmas
2011.-2017.gadam” aktualizētā (2017.-2019.gadam) Rīcības plāna un Investīciju plāna
apstiprināšanu”, aktualizējot Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā ietverto
uzdevumu izpildes termiņus, atbildīgās struktūrvienības un veicot citas izmaiņas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas
izpildi 2017.gadā, kas ietver:
1. Informāciju par Rīcības plāna uzdevumu izpildi 2017.gadā, tostarp konstatētās novirzes no
plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumiem, kuru
sākuma vai izpildes termiņš ir norādīts 2017.gads, kā arī ja uzdevums tika noteikts kā regulāri
veicams.
2. Informāciju par Investīciju plāna izpildi 2017.gadā, tostarp, novirzes no plānotā un to
paskaidrojums (2.pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumiem, kuru sākuma vai
izpildes termiņš ir norādīts 2017.gads, kā arī, ja uzdevums tika noteikts kā regulāri veicams.
3. 2017.gadā īstenoto projektu tabula (3.pielikums).
Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Attīstības plānošanas un īpašumu pārvaldības nodaļa
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Secinājumi un priekšlikumi
Secinājumi
Lielvārdes novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība – veselīga,
labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz
daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību.
Lielvārdes novada Attīstības programma ir stratēģiskais vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā ir noteikti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan
iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka, lai virzītos
uz iepriekš minētā vispārējā mērķa sasniegšanu.
Attīstības programmā noteiktas 6 vidējā termiņa prioritātes un mērķi:
1. Izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana,
pielāgošana un daudzveidīga piedāvājuma nodrošināšana un infrastruktūras attīstība
iedzīvotāju vajadzībām un interesēm
1.1. Izglītības, kultūras, sporta pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
1.2. Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
1.3. Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
2. Dzīvojamā fonda un publisko ēku apsaimniekošanas uzlabošana, labiekārtošana un attīstība
2.1. Mājokļu, publisko ēku kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
2.2. Novada sasniedzamības un iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšana
3. Infrastruktūras uzlabošana un attīstība
3.1. Efektīva resursu saglabāšana un izmantošana ilgtspējīgai attīstībai
4. Novada popularizēšana, atraktīva tūrisma piedāvājuma izveide, tūrisma piesaiste
4.1. Tūrisma, pakalpojuma mārketinga un novada atpazīstamība veicināšana un nodrošināšana
5. Vides saglabāšana un ilgtspējīga attīstība
5.1. Vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamo instrumentu izveide un prasmju un
iemaņu izkopšana
6. Uzņēmējdarbības vides attīstība un efektīva brīvo teritoriju un ēku izmantošana
uzņēmējdarbības veikšanai, piesaistot investorus un veidojot jaunas darba vietas novada
iedzīvotājiem
6.1. Ražošanas un pakalpojumu attīstība
Attīstības programmas īstenošana notiek gan projektu, gan citu pasākumu un rīcību veidā, ko
īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes, struktūrvienības un uzņēmumi. Šajā procesā
iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens iedzīvotājs, lai novadu kopīgiem spēkiem veidotu tādu,
kurā visiem būtu patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.
Ir uzsāktas vai turpinās rīcības, kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi.
Nav uzsāktas rīcības, kuru darbību paredzēts nodrošināt ne tikai ar pašvaldības līdzekļiem, bet
arī piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības fondu vai citu finansētāju līdzekļus. To uzsākšana
paredzēta turpmākajos gados.
Ir samazinājies rīcību skaits, kam definēts izpildes laiks, jo tās ir izpildītas, vai daļēji veiktas,
bet palielinājies rīcību skaits, kas jāturpina veikt pastāvīgi.
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Virzību uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu izpildi
apliecina Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna uzdevumu izpilde (2.pielikums)
2017.gadā, īstenoto projektu skaits 2017.gadā (3.pielikums).
Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir rīcībām, kas saistītas ar mērķi:
izglītota, sabiedriski aktīva, sociāli nodrošināta un ģimeniska sabiedrība, jo uzdevumu izpildes
rezultatīvie rādītāji uzrāda pozitīvu tendenci.
Nepietiekama virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir vērojama rīcībām, kas saistītas ar
pašvaldību ielu un ceļu infrastruktūras un ēku infrastruktūras sakārtošanu, būtu nepieciešams
likt lielāku uzsvaru uz ielu un autoceļu segumu atjaunošanu, pašvaldības īpašumu sakārtošanu.
Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2018.gada sākumā, daļai no Rīcības plānā un
Investīciju plānā iekļauto 2017.gada uzdevumiem ir pārcelti izpildes termiņi. Galvenie šādas
rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem un politiskiem lēmumiem,
novirzēm no plānotā laika grafika Eiropas Savienības aktivitāšu uzsaukumos to īstenošanas
uzsākšanai, kā arī objektīvām novirzēm no laika grafika projektēšanas un būvdarbu
pakalpojumiem.
Kopumā paveikto uzdevumu rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta
līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu
sasniegšanu.
Priekšlikumi
Rīcības un investīciju plāna aktualizācijas gadījumā jāprecizē noteiktie Attīstības programmas
uzraudzības rādītāji – atbilstoši esošajai situācijai.
No Rīcības plāna un Investīciju plāna izņemt jau īstenotās aktivitātes, uzsāktās aktivitātes
precizēt.
Turpināt un pabeigt pasākumus, kas ir uzsākti iepriekšējos gados.
Plānot uzdevumus un pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem.
Turpināt apgūt un ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondus un iesaistīties valsts
līdzfinansētos projektos.
Ar 2019. gada rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu visiem plānotajiem projektiem pirms
to projektēšanas noteikt projekta īstenošanai plānoto pašvaldības finansējumu.
Izstrādājot trīs gadu Uzraudzības ziņojumu, 2019. gadā veikt novada iedzīvotāju un uzņēmēju
aptauju.
Aktualizēt Attīstības programmas uzraudzības indikatorus uz 31.12.2018.
Apvienot ikgadējā Uzraudzības ziņojuma izstrādi ar Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
un budžeta projekta izstrādi kārtējam gadam, tādējādi samazinot Domes struktūrvienību
administratīvo slogu.
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