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1. Attīstības programmas īstenošana
Lai veiksmīgi īstenotu Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam, jāievēro šādi
priekšnoteikumi:
 noteikts atbildīgais par novada attīstības programmas ieviešanu;
 organizēti tiek veikta novada attīstības programmas realizācija;
 Novada attīstības programmas realizācija tiek sasaistīta ar Ludzas novada pašvaldības
ikgadējo budžetu.
Attīstības programmas īstenošanu politiskā līmenī nodrošina Ludzas novada pašvaldības domes
vadība un domes komitejas.
Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa vada un koordinē Attīstības
programmas uzraudzības procesu - regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi.
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.

2. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība
Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina
iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā
sasniegto.
2.1.Uzraudzības sistēmas uzdevumi
Ludzas novada attīstības programmu 2018.- 2024.gadam īstenošanu nodrošina Ludzas novada
dome, kas ar rīkojumu izveido attīstības programmas īstenošanas uzraudzības komisiju vai
darba grupu un apstiprina darba grupas vadītāju (atbildīgo par Attīstības programmas
ieviešanu).
Uzraudzības darba grupas kompetencē ir:
 attīstības programmas ieviešanas uzraudzība atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskiem
mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem, investīciju plānam, rīcības plānam un
rezultatīvajiem rādītājiem;
 Rīcību plāna un Investīciju plāna ieviešanas koordinēšana, iesaistot atbildīgos
speciālistus;
 konceptuālu lēmumu pieņemšana un priekšlikumu sniegšana Ludzas novada domei par
attīstības programmas grozījumiem un/vai tās aktualizāciju;
 uzraudzības ziņojuma apstiprināšana;
 sabiedrības, lēmuma pieņēmēju un citu ieinteresēto pušu nodrošināšana ar informāciju
par attīstības programmas īstenošanas gaitu un rezultātiem.
Pašvaldība nodrošina darba grupai tiesības pieprasīt un saņemt uzraudzības ziņojumu
sagatavošanai nepieciešamo informāciju no pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, nodaļām.
Ludzas novada attīstības programmas uzraudzības sistēmas uzdevumi:
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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;
 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 pašvaldības attīstības jautājumos.
Uzraudzības procesā tiek iesaistītas visas rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai
projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības.

2.1. Uzraudzības rādītāji:
Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti uzraudzības
rādītāji:


teritorijas attīstības rādītāji (skatīt 1.tabulu) – nozīmīgākie teritoriju
attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji (piemēram, bezdarba
līmenis; pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas; teritorijas attīstības indekss
u.c.);
darbības rezultātu rādītāji (skatīt 2.tabulu) – veikto darbību novērtējuma
kvantitatīvie rādītāji, saskaņā ar kuriem tiek mērīta pašvaldības
administrācijas darbības efektivitāte Attīstības programmas īstenošanā .



3. Attīstības programmas uzraudzības process
Ludzas novada attīstības programmas uzraudzības process paredz:




informācijas sistēmas izveidi;
ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu;
3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu.

Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa izveido uzraudzības rādītāju
informācijas sistēmu (datu bāzi), kurā regulāri apkopo datus par novada attīstību raksturojošiem
sociālekonomiskajiem rādītājiem un datus par rezultatīvajiem rādītājiem no pašvaldības
struktūrvienībām.
Informācijas sistēmā ietver šādu informāciju par Attīstības programmas uzraudzības rādītājiem:
-

visi attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji (pamata datu bāze);
rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu;
rādītāju sagaidāmā sasniedzamā vērtība, attīstības programmas īstenošanai noslēdzoties;
ikgadējās rādītāju vērtības;
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informācijas avots.

Vismaz vienu reizi gadā iesaistītās institūcijas iesniedz jaunākos datus (par savā kompetencē
esošajām aktivitātēm un pasākumiem) par rādītāju sasniegumiem informācijas sistēmā.

Katru gadu vienlaicīgi ar Ludzas novada pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiek veikts
Attīstības programmas uzraudzības process:
-

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.

Tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojuma par Attīstības programmas ieviešanu
(norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanai, ietverts attīstības rādītāju un
darbības rezultātu rādītāju apkopojums).
Ikgadējā uzraudzības ziņojumā jāietver šāda Attīstības programmas ieviešanas analīze:
-

veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virziens;
noteikto darbības rezultātu rādītāju izpildes tendence;
konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;
secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos
rādītājus.

Reizi 3 gados papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros tiek
veikts Attīstības programmas uzraudzības process, kurā:
-

veikta novada iedzīvotāju aptauja;
apkopoti iegūtie teritorijas attīstības un darbību rezultātu rādītāji;
iekļauta informācija par atbilstību Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (IAS)
izvirzītajiem mērķiem.

Par iedzīvotāju aptaujas anketas pamatu var izmantot novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādē izmantoto anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti, kā arī vispārējās attīstības tendences un būtiskākās problēmas (ieteikumi).
Izstrādājot 3 gadu uzraudzības ziņojumu par Attīstības programmas ieviešanu, tiek veikta
padziļināta analīze par Attīstības programmas noteiktajiem rādītājiem.
Trīs gadu uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta Attīstības programmas īstenošanas
progresa analīze:
-

veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virziens;
konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;
izvērtējums par atbilstību Ludzas novada IAS izvirzītajiem mērķiem;
secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos
rādītājus.
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4. Attīstības programmas aktualizācija
Attīstības programmas darbības termiņš ir 7 gadi. 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).
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PIELIKUMI
1.tabula
Ludzas novada teritorijas attīstības rezultāti
Rādītājs
Pastāvīgo iedzīvotāju
skaits
Demogrāfiskās slodzes
līmenis
Bezdarba līmenis
Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa apmērs uz
vienu iedzīvotāju
Teritorijas attīstības
indekss (vienības)
Ekonomiski aktīvās
statistikas vienības
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Bāzes gads

Pašreizējā
vērtība
bāzes gadā

2024. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu avots

01.07.2017.

13733

Nesamazinās

CSP, PMLP

01.01.2017.

540

520

CSP

01.06.2017.

18,1%

Samazinās

CSP, NVA

01.01.2017.

332,67
EUR

pieaug

2016
01.01.2017.

-1,020
684

Valsts kase

-0,5

VRAA

Nesamazinās

CSP
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2. tabula
Ludzas novada darbības rādītāji
Rādītājs
Izglītojamo skaits PII
Izglītojamo skaits
vispārējās izglītības
iestādēs
Profesionālās ievirzes
izglītībā iesaistīto skaits
Interešu izglītībā iesaistīto
skaits
Pašvaldības apmaksāto
darba vietu skaits vasarā
skolēnu nodarbinātības
projektā
Kultūras iestāžu skaits
Amatiermākslas
kolektīvos un pulciņos
iesaistījušos skaits
Ģimenes ārstu skaits
Trūcīgo personu skaits
Asfaltēts ceļu segums uz
pašvaldību:
ceļiem
ielām
Centralizētās
ūdensapgādes sistēmas
patērētāju skaits
Centralizētās kanalizācijas
sistēmas patērētāju skaits
Radies sadzīves atkritumu
daudzums:
šķiroto
nešķiroto
Bezdarba līmenis
Nodarbināto skaits
Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis vidēji uz vienu
iedzīvotāju gadā
Pašvaldības budžeta:
ieņēmumi
izdevumi
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Bāzes gads

2017./2018.
māc.g.
2017./2018.
māc.g.

Pašreizējā
vērtība
bāzes gadā
492

2024. gadā
sasniedzamais
rezultāts
Nesamazinās

1294

Nesamazinās

Datu avots
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati

Nesamazinās

Pašvaldības dati

990
684

Nesamazinās

Pašvaldības dati

84

Palielinās

Pašvaldības dati

01.07.2017.
01.01.2017.

23
435

Nesamazinās
Nesamazinās

Pašvaldības dati
Pašvaldības dati

01.07.2017.
2016.
01.01.2017.

12
1 690

Nesamazinās
Samazinās

Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati

1.24%
57.35%

2%
65%

2017./2018.
māc.g.
2017./2018.
māc.g.
01.09.2017.

LVĢMC

01.01.2017.
9 241

10 150

7 546

8 100

LVĢMC

01.01.2017.

LVĢMC

01.01.2017.

31.05.2017
01.01.2017.
01.01.2017.

43%
57%
18.1%
1912
150

60%
40%
Samazinās
2 300
Palielinās

332.67 EUR

Pieaug

NVA
CSP
VID
Pašvaldības dati

2016

Pašvaldības dati

2016
12 633 686
EUR
12 001 974

Pieaug
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Apkalpoto tūristu skaits
Viesu uzturēšanās ilgums
naktsmītnēs (diennaktis)
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2016
2016

EUR
45 000 EUR
1,5

55 000 EUR
2
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Pašvaldības dati
Pašvaldības dati

