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1. Attīstības programmas īstenošana 

Zilupes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam ir Zilupes novada pašvaldības 

apstiprināts dokuments, kurā definēta Zilupes novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi un 

prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. 

Lai veiksmīgi īstenotu Zilupes novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam, jāievēro 

šādi priekšnoteikumi: 

1) noteikts atbildīgais par novada attīstības programmas ieviešanu; 

2) organizēti tiek veikta novada attīstības programmas realizācija;  

3) novada attīstības programmas realizācija tiek sasaistīta ar Zilupes novada pašvaldības 

ikgadējo budžetu.  

Attīstības programmas īstenošanu politiskā līmenī nodrošina Zilupes novada pašvaldības 

domes vadība un domes komitejas. Zilupes novada pašvaldības projektu vadītājs/izpilddirektors  

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. 
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2. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība 

Ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek sākot ar attīstības programmas spēkā 

stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, Tiek sagatavots 

ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu. Ziņojumā jāietver šāda 

attīstības programmas īstenošanas progresa analīze:  

1) veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā;  

2) noteikto darbības (output) rādītāju izpildes progresu;  

3) konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;  

4) secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus.  

Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiks izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 

Trīs gadu 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 uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta attīstības programmas 

īstenošanas progresa analīze:  

1) veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā;  

2) konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;  

3) secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus.  

 

Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti 

uzraudzības rādītāji. 
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Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti 

Rādītājs 
Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 

2025.gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

Avots 

VP1 – Izglītības, kultūras un sporta iestāžu attīstība 

Kultūras iestāžu skaits 2017. 5 Nesamazinās  Pašvaldības dati 

Bērnu skaits izglītības 

iestādēs 

2017./ 

2018.m.g. 
321 Nesamazinās Pašvaldības dati 

VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

Trūcīgo personu skaits 2017. 267 Samazinās  Pašvaldības dati 

Sociālo darbinieku skaits 2017. 6 Nesamazinās Pašvaldības dati 

Aptieku skaits 2017. 1 Nesamazinās Pašvaldības dati 

VP3 – Darba vietu radīšana 

Nodarbināto skaits 2017. 906 Nesamazinās Valsts ieņēmumu dienests 

Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 
2017. 106 Nesamazinās Valsts ieņēmumu dienests  

Bezdarba līmenis 
2017. 22,5% Samazinās  

Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana 

Iedzīvotāju skaits 
2017. 3033 

Samazinās ne 

vairāk kā 15 % 

Pilsonības migrācijas lietu 

pārvalde 

Teritorijas attīstības 

indekss 
2016. -1,673 Palielinās  

Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 

VP5 – Infrastruktūras attīstība 

Ceļu segums uz 

pašvaldības ceļiem un 

ielām: 

Asfaltētās 

Grantētās 

Bez seguma 

2017. 

1,0 % 

75% 

24 % 

Pieaug  

Samazinās 

Samazinās  

Pašvaldības dati 

Centralizētās 

ūdensapgādes patērētāju 

skaits 

2017. 1800 Pieaug  Pašvaldības dati 

Centralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

patērētāju skaits 

2017. 1650 Pieaug  Pašvaldības dati 

VP6 – Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to 

saglabāšana nākamajām paaudzēm 

Kapsētu norādes un datu 

bāzes  
2018. 0 Pieaug  Pašvaldības dati 

Apkalpoto tūristu skaits 2017. 14688 Pieaug  Pašvaldības dati 

Tūrisma maršruti  2017. 2 Pieaug  Pašvaldības dati 

Informācijas stendu skaits 

pie kultūrvēsturiskajiem 

pieminekļiem 

2017. 1 Pieaug  Pašvaldības dati 
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3. 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). 

Nepieciešamības gadījumā Rīcības plānu un Investīciju plānu var aktualizēt arī biežāk.  

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija neietekmē Attīstības programmas 

darbības termiņus un neietekmē kopējo Stratēģisko uzstādījumu.  

 


