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4.1. UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 

 

Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Daugavpils novada 

pašvaldība. Uzraudzības galvenais uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Daugavpils novada attīstības 

programmas īstenošanu un tās atbilstību esošai situācijai un tālākās attīstības tendencēm. 

Uzraudzības procesā tiek iesaistītas visas rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai 

projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un institūcijas. 

 

Attīstības programmas uzraudzības procesa uzdevumi  

 nodrošināt novada attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, identificējot 

pārmaiņas novadā kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt novada attīstības novērtēšanas iespējas; 

 nodrošināt sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par attīstības 

programmas īstenošanas sasniegumiem; 

 identificēt problēmas un iespējas, kas saistītas ar novada attīstību, un kurām nepieciešams 

veltīt papildus izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai; 

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

 veicināt novada struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības koordinētu 

darbību novada attīstības jautājumos. 

 

Daugavpils novada attīstības programmas uzraudzības process paredz:  

 informatīvās datu bāzes izveidi;  

 ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu;  

 3 gadu pārskata uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu. 

 

Ikgadējā uzraudzības ziņojums 

Katru gadu vienlaicīgi ar novada pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiek apkopoti dati par 

īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu. 

 

Ikgadējā uzraudzības ziņojumā jāietver: 

 veiktās darbības uzdevumu izpilde sasniegšanas virzienā;  

 uzraudzības rādītāju apkopojums. 

 

Daugavpils novada teritorijas attīstības uzraudzība notiek pēc pamatrādītājiem, ar kuru 

palīdzību ir iespējams novērtēt Daugavpils novada attīstību kopumā. Ikgadēja izvērtēšana un 

uzskaite ļaus salīdzināt Daugavpils novada attīstību ar citiem Latvijas novadiem.  

 

Trīs gadu pārskata uzraudzības ziņojuma izstrāde 

Trīs gadu pārskata uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek ar mērķi analizēt Attīstības 

programmas rādītāju sasniegumus (par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem) trīs gadu 

periodā, t.sk. novērtējot sasniegto darbības rezultātu un politikas rezultātu ietekmi uz novada 

attīstības rādītājiem. Trīs gadu pārskata uzraudzības ziņojumu sagatavo, ņemot vērā novada 

iedzīvotāju aptaujas rezultātus. 

 

Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma iespējamā struktūra: 

 Ievads: ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums 

sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie; 
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 Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums: izvērtējums par izvirzīto 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; 

 Secinājumi un priekšlikumi: galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai,   

secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti, rekomendācijas 

Attīstības programmas aktualizācijai. 

 

  

N.p.k. Veicamais uzdevums Atbildīgais 

1. Daugavpils novada attīstības programmas 

apstiprināšana, t.sk. aktualizēto redakciju 

apstiprināšana  

Daugavpils novada dome 

2. Daugavpils novada attīstības programmas 

īstenošanas procesa vadība 

Politiskajā līmeni - Daugavpils novada 

dome; 

Izpildes līmenī -  Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektors 

3. Rīcības plāna un Investīciju plāna ieviešanas 

nodrošināšana 

Politiskajā līmeni - Daugavpils novada 

dome; 

Izpildes līmenī -  Daugavpils novada 

pašvaldības izpilddirektors, kā arī 

Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa un Rīcības plānā un Investīciju 

plānā norādītās atbildīgās personas, 

nodaļas, iestādes u.c. 

4. Daugavpils novada attīstības programmas 

īstenošanas uzraudzības sistēmas izveide, 

uzraudzības procesa nodrošināšana, vadīšana 

un koordinācija, kas ietver šādus galvenos 

veicamos darbus: 

 izveidot informatīvo datu bāzi, 

iekļaujot tajā Attīstības programmā 

definēto uzraudzības rādītājus; 

 regulāri vākt  informāciju par     

novada attīstības tendencēm, kas  

balstīta uz Daugavpils novada      

attīstības programmā noteiktajiem 

prioritātēm un uzraudzības rādītājiem; 

 pieprasīt un apkopot nepieciešamo 

informāciju Attīstības programmas        

rezultatīvajiem rādītājiem; 

 gatavot uzraudzības ziņojumu 

(ikgadējā, trīs gadu)  par Daugavpils 

novada attīstības programmas 

īstenošanu;  

 gatavot ieteikumus Attīstības 

programmas aktualizācijai; 

 gatavot Attīstības programmas   

Daugavpils novada domes Attīstības 

nodaļa 
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aktualizēto redakciju izskatīšanai 

novada domes sēdē; 

 organizēt darba grupu sanāksmes par 

Attīstības programmas uzraudzības 

jautājumiem, kurās piedalās Rīcības 

plānā un Investīciju  plānā norādītās    

atbildīgās personas.     

5. Sabiedrības informēšana par Daugavpils 

novada attīstības programmas īstenošanas 

rezultātiem. 

Daugavpils novada domes lietu 

pārvaldes informācijas un sabiedrisko 

attiecību daļa sadarbībā ar Daugavpils 

novada domes Attīstības nodaļu 

 

 

4.2.UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 

 

Kvalitatīvāka rezultāta sasniegšanai šajā sadaļā minēto Daugavpils novada attīstības 

programmas īstenošanas uzraudzības kopumu periodiski jāpārskata - jāizslēdz mazāk noderīgus 

vai izmaksu ziņā neattaisnojami dārgus rādītājus un jāpapildina ar jauniem rādītājiem, kuri 

veicinātu objektīva attīstības programmas īstenošanas procesa izvērtēšanas rezultāta iegūšanu.  

 

4.2.1.Daugavpils novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji 

 

N.p.k. Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Rādītāja 

vērtība 

bāzes 

gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2018.gadā 

Datu 

avots 

1. 
Teritorijas attīstības 

indeksa (TAI) rangs 
2012. 

81.vieta 

(starp 110 

novadiem) 

  VRAA 

2. TAI vērtība 2012. -0,576    VRAA 

3. Iedzīvotāju skaits 2012. 27528    PLMP 

4. Iedzīvotāju 

dabiskais pieaugums 
2012. -337   PLMP 

5. Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis uz 

vienu iedzīvotāju 

pašvaldības budžetā 

2011. 134,4    VRAA 

6. 
Bezdarba līmenis, % 2012. 

13  

 
  NVA 

7. Reģistrēto 

uzņēmumu skaits uz 

1000 iedzīvotājiem 

2012. 39    UR 

8. Demogrāfiskā 

slodze 
2012. 509    VRAA 

9. Individuālo 

komersantu un 

komercdarbību skaits 

2010. 7,2    VRAA 
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uz 1000 iedzīvotājiem 

10. Ekonomiski 

aktīvo statistisko 

vienību skaits 

2010. 1104    VRAA 
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4.2.2.Vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu tabula vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai 

 

N.p.k Rādītājs 2012. 2013. … 

Tendence 

salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

periodu 

(,,)  

Plānotais 

ilgtermiņa  

attīstības 

virziens 

Datu avots 

VP1: Novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšana 

 Izglītojamo skaits vispārējas 

pamatizglītības un vispārējās 

vidējas izglītības iestādes 

  
  

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Pamatskolas absolventu 

īpatsvars, kas turpina izglītību 

Daugavpils novada vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs 

  

  

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Vidusskolu absolventu 

īpatsvars, kas turpina izglītību 

Daugavpils reģiona 

profesionālajās un augstākās 

izglītības iestādēs 

  

  

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Rekonstruēto/renovēto izglītības 

iestāžu skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Sporta pasākumu dalībnieku 

skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Jauniešu pasākumu skaits 

   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Jauniešu pasākumu dalībnieku 

skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 
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Jauniešu atbalstam izmantotie 

finanšu līdzekļi, LVL 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Aktīvu NVO skaits 

   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Audžuģimeņu skaits 

   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku 

skaits 
   

 NVA 

 
Riska ģimeņu skaits 

   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Profesionālās izglītības 

piedāvājuma skaits novadā 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Iedzīvotāju skaits, kuriem ir 

piešķirts trūcīgas personas statuss 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 

Bērnu skaits, kuriem sniegti 

ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumi 

  
 


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Novadā pieejamo mūžizglītības 

programmu skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

VP2: Kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā 

 
Novada pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi 
   

 
Valsts kase, Daugavpils 

novada pašvaldība 

 
Novada pašvaldības speciālā 

budžeta ieņēmumi 
   


Valsts kase, Daugavpils 

novada pašvaldība 

 
Novada pašvaldības ienākumi no 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
   


Valsts kase, Daugavpils 

novada pašvaldība 

 
Novada pašvaldības ienākumi no 

īpašuma nodokļa 
   


Valsts kase, Daugavpils 

novada pašvaldība 
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Novada pašvaldības ienākumi no 

nenodokļu ieņēmumiem 
   


Valsts kase, Daugavpils 

novada pašvaldība 

 

Darbinieku skaits pašvaldības 

administrācijā, kuru izglītības 

līmenis atbilst amata aprakstā 

minētajām prasībām, % 

  

 

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 

Novada pašvaldības pārstāvju 

organizētu tikšanos ar 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem 

skaits 

  

 


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Novada pašvaldības piedāvāto e-

pakalpojumu skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 
Vidējais  novada  mājaslapas  

apmeklētāju skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Interneta pieejas punktu skaits 

novadā 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldībā 

 Savākto sadzīves atkritumu 

daudzums gadā, m
3
 

     Valsts vides dienests 

 Ciemu skaits ar īstenotājiem 

ūdenssaimniecības attīstības 

projektiem 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Centralizētai ūdensapgādes 

sistēmai pieslēgto patērētāju 

skaits novadā 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Centralizētai kanalizācijas 

sistēmai pieslēgto patērētāju 

skaits novadā 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Ciemu skaits ar rekonstruētiem 

un/vai no jauna izbūvētiem 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 
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centralizētās siltumapgādes 

sistēmām 

 Vidējais siltumapgādes 

pakalpojumu tarifs novadā 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Vidējais ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifs novadā 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Vidējais kanalizācijas 

pakalpojumu tarifs novadā 

     Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Sakoptu kapsētu skaits novadā      Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

skaits, kur tika/tiek realizēts 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts 

    
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Sporta pasākumu skaits    
 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Publiski pieejamo sporta objektu 

skaits 

   
 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Atpūtas un rekreācijas vietu skaits    
 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Novada iedzīvotājiem pieejamo 

ģimenes ārstu skaits 

   

 

Valsts obligātās 

apdrošināšanas veselības 

aģentūra  

 Feldšeru punktu skaits 

  
 

 

Valsts obligātās 

apdrošināšanas veselības 

aģentūra  

 Sociālo pakalpojumu saņēmēju 

skaits 
    

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 
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 Sociālai palīdzībai izmantotie 

finanšu līdzekļi, LVL 
    

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Rekonstruēto/renovēto sociālo 

pakalpojumu objektu skaits 
    

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 No jauna izveidoto sociālo 

pakalpojumu skaits, visa periodā 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Avārijas stāvoklī esošo 

pašvaldības autoceļu īpatsvars 

Daugavpils novadā 

     

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Ceļu satiksmes negadījumu 

skaits 

     CSDD 

 Veloceliņu kopējais garums 

novadā (km) 

   
 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Ciemu daudzums ar ielas 

apgaismojumu 

   
 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Noziedzīgu nodarījumu skaits 

novadā 

   
 CSP 

 Reģistrēto ugunsgrēku skaits      VUGD 

 Vidējais sabiedriskā transporta 

reisu skaits novada pagastu 

centros diennakts laikā 

   

 

Latgales plānošanas 

reģions, Daugavpils 

novada pašvaldība 

 Sabiedriskā transporta maršrutu 

garums (km) 

   

 

Latgales plānošanas 

reģions, Daugavpils 

novada pašvaldība 

VP3 Novada ekonomiskā potenciāla izmantošanas efektivitātes celšana 

 Mikrouzņēmumu skaits      CSP 

 Mazo uzņēmumu skaits      CSP 
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 Vidējo uzņēmumu skaits      CSP 

 Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaits 
    

 PMLP 

 Lauku saimniecību skaits       LAD 

 Pašnodarbināto personu skaits      CSP 

 Mājražotāju skaits 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Neizmantotās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes platība no 

kopējās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes platības 

novadā (%) 

  

 

 LAD 

 Reģistrēto kultūraugu platības 

(ha) 
   

 LDC 

 Reģistrēto ganāmpulku skaits      LDC 

 Ekspluatācijā nodoto jaunu 

objektu platība (m²) 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība (Būvvalde) 

 Tūrisma attīstības 

aģentūru/tūrisma informācija 

centru/ tūrisma informācija 

punktu skaits 

  

 

 

Daugavpils novada TIC, 

Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Apkalpoto tūristu skaits       Daugavpils novada TIC  

 Tūristu piesaistes mītņu skaits 
   

 
CSP, Daugavpils novada 

TIC 

 Reģistrēto nakšņojumu skaits 

tūristu piesaistes mītnēs 
   

 
CSP, Daugavpils novada 

TIC 

 Novada teritorijā esošo tūrisma      Daugavpils novada TIC 



 Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam                            
                   12   
 

maršrutu skaits 

VP4 Novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana 

 Bibliotēku skaits 
    

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Bibliotēku apmeklētāju skaits 
    

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Akreditēto muzeju skaits 
    

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Muzeju apmeklētāju skaits 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Kultūras pasākumu skaits 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Kultūras pasākumu apmeklētāju 

skaits 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Māksliniecisko kolektīvu 

dalībnieku skaits 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Sakārtoto pašvaldības 

īpašumā/valdījumā esošo 

kultūrvēsturisko objektu/teritoriju 

skaits 

  

 

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Pašdarbības kolektīvu skaits 
   

 
Daugavpils novada 

pašvaldība 

 Novada kulturmantojumu un 

dabas vērtības popularizējošo 

izglītības un informatīvo 

pasākumu skaits 

  

 



Daugavpils novada 

pašvaldība, Dabas 

aizsardzības pārvalde 

 Augstvērtīgās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes kopplatība 

(ha) 

  
 

 LAD, VZD 
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 Atjaunoto mežu kopplatība (ha)      VMD 

 Ezeru/upju gultnes tīrīšanas 

un/vai krastu sakārtošanas 

projektu skaits 
  

 



Valsts vides dienests, 

Dabas aizsardzības 

pārvalde, Daugavpils 

novada pašvaldība 

 Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu skaits 
   

 Valsts vides dienests 

 Degradēto teritoriju/objektu skaits 
   


Daugavpils novada 

pašvaldība, VKPAI 

 Vides izglītības un informatīvo 

pasākumu skaits   
 



Daugavpils novada 

pašvaldība, Valsts vides 

dienests 

 


