
5. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA  

 

Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam ieviešanu un īstenošanas uzraudzības 
kārtību ir atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa, iesaistot pašvaldības struktūrvienības 
un iestādes. 

5.1. Attīstības uzraudzības sistēma  
Uzraudzības procesu vada Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs, iesaistot pašvaldības 
struktūrvienību un iestāžu vadītājus, kuri veic uzraudzības procesa darbības saskaņā ar 5.1.1. tabulā 
norādītajiem uzdevumiem. 

5.1.1. tabula. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības galvenie uzdevumi un atbildīgās 
institūcijas. 

Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. Apstiprināt Lubānas novada attīstības programmu 
2019.-2025. gadam, lemt par AP aktualizēšanas 
nepieciešamību 

Lubānas novada pašvaldība 

2. Lubānas novada AP īstenošanas uzraudzības 
koordinācija un uzraudzība 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa 

3. 

Lubānas novada AP Rīcības plāna 2019. - 2025. 
gadam īstenošanas nodrošināšana 

Politiskajā līmenī – Lubānas novada dome 
Izpildes līmenī - par Rīcības plānā uzskaitīto 
projektu realizāciju atbildīgās Lubānas 
novada pašvaldības struktūrvienības un 
iestādes 

4. Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un kvalitatīvo 
datu vākšana, apkopošana un analizēšana saskaņā ar 
Lubānas novada AP noteiktajām vidēja termiņa 
mērķiem un novada attīstības izvērtējuma 
pamatrādītājiem (5.2.1. tabula) 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa, 
Lubānas novada pašvaldības struktūrvienības 
un iestādes 

5. Ikgadējā pārskata "Pārskats par Lubānas novada 
attīstības programmas 2019. - 2025. gadam 
īstenošanu” sagatavošana  

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa 

6. Ikgadējā pārskata „Pārskats par Lubānas novada 
attīstības programmas 2019. - 2025. gadam 
īstenošanu” apstiprināšana, nepieciešamības 
gadījumā lēmuma pieņemšana par grozījumiem 
Attīstības programmā un/vai Rīcības plānā 

Lubānas novada dome 

7. Sabiedrības informēšana par Attīstības programmas 
īstenošanas rezultātiem (pārskata publicēšana 
Lubānas novada interneta vietnē www.lubana.lv) 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa 
sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām 

 

Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam uzraudzības procesa rezultātu izvērtējums 
katru gadu tiks iekļauts pārskatā „Pārskats par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. 
gadam īstenošanu” par iepriekšējo gadu un vienu reizi 3 gados par 3 gadu periodu. Par pārskata 
sagatavošanu ir atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa atbilstoši pārskata sagatavošanas 
laika grafikam (skat. 5.1.2. tabulā). 

 

http://www.lubana.lv/


5.1.2. tabula. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ikgadējā pārskata sagatavošanas laika 

grafiks. 

Atbildīgā institūcija 1.cet. 2.cet. 3.cet. 4.cet. 

Lubānas novada 
pašvaldības 
Attīstības daļa 

(1) Pārskatu datu analīze un 
nepieciešamības gadījumā 
rakstiska papildu datu 
pieprasīšana no Lubānas 
novada domes 
struktūrvienībām un 
iestādēm 

(3) Ikgadējā pārskata 
„Pārskats par Lubānas 
novada attīstības 
programmas 2019.-2025. 
gadam īstenošanu” 
sagatavošana, ziņošana 
par rezultātiem Lubānas 
novada domei, rezultātu 
publicēšana Lubānas 
novada interneta vietnē 
www.lubana.lv  

(4) Sistemātiska datu 
vākšana un apkopošana 

Lubānas novada 
pašvaldības 
struktūrvienības un 
iestādes  

(2)Pārskatu sagatavošana un 
iesniegšana Lubānas novada 
domes Attīstības daļai 

Lubānas novada 
dome 

 

(5) Pārskata 
apstiprināšana, 
nepieciešamības gadījumā 
lēmuma pieņemšana par 
grozījumiem Attīstības 
programmā un/vai Rīcības 
plānā 

 

Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam uzraudzības pārskata sagatavošana notiks 
5 posmos (skat. 5.1.2. tabulu): 

1.posmā sistemātiski tiek vākti un apkopoti dati (gada 3. un 4. ceturksnī); 

2.posmā pašvaldības struktūrvienības un iestādes pēc Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas 
lūguma līdz 15. februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto saskaņā ar Lubānas novada 
Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, pasākumiem un 
aktivitātēm, iekļaujot arī informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem; 

3.posmā Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa analizē iesniegtos pārskatus un datus, 
nepieciešamības gadījumā līdz 1. martam pieprasot papildu informāciju pašvaldības struktūrvienībām 
un iestādēm; 

4.posmā Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldības 
struktūrvienībām un iestādēm līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo pārskatu „Pārskats par Lubānas 
novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam īstenošanu” atbilstoši 5.3.1. tabulā dotajai pārskata 
struktūrai un iekļaujamajai informācijai un ziņo par rezultātiem Lubānas novada domei, kā arī ne vēlāk 
kā 1 mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par Attīstības programmas 
īstenošanas rezultātiem, publicējot tos Lubānas novada domes interneta vietnē www.lubana.lv; 

5.posmā Lubānas novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un, nepieciešamības gadījumā, 
pamatojoties uz pārskatā iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem, lemj par grozījumu veikšanu 
Lubānas novada Attīstības programmā 2019.-2025. gadam un/vai Rīcības plānā. 
 

5.2. Lubānas novada pamatrādītāju izvērtējums  

Lubānas novada attīstības pamatrādītāji (skat. 5.2.1 tabulā) paredzēti, lai novērtētu novada attīstību 
un salīdzināt to arī ar citu Latvijas novadu attīstību.  

  

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/


5.2.1.tabula. Lubānas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji. 

Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība bāzes 

gadā 2017. 

Rādītāja 
vērtība 

pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 

tendence 2025. 
gadā 

Datu avots 

1 TAI (rangs) 75  
 VRAA 

2 Iedzīvotāju skaits 2429 (01.01.2018)  
  CSP 

3 
Demogrāfiskā 
slodze 

593  
 CSP 

4 Bezdarba līmenis, % 8,7  
 

 NVA 

5 

Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību 
skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

43,67  
 CSP 

6 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 
uz vienu iedzīvotāju, 
EUR  

487,95     VRAA, CSP 

7 

Iedzīvotāju 
īpatsvars % (no 
aptaujātajiem), kas 
apmierināti ar 
pakalpojumu, 
infrastruktūras 
pieejamību un 
kvalitāti novadā 

70%  
 

Lubānas novada 
domes veiktā 

aptauja 

 

5.3. Sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai  

Lubānas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu jāveic vidēja termiņa 
prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot rezultātus 5.3.1. tabulā dotajā 
formātā. 

Par Lubānas novada vidēja termiņa mērķu un rīcības virzienu sasniegšanas rādītāju iekļaušanu un 
izvērtēšanu ikgadējā pārskatā „Pārskats par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. 
gadam īstenošanu” ir atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa, pamatojoties uz 
informāciju, kas saņemta no Lubānas novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm saskaņā ar 
šajā nodaļā norādītiem datu avotiem. 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros Lubānas novada attīstības pamatrādītājus ir 
iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt, t.sk., veicot aptauju par iedzīvotāju 
apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir aktuāli konkrētajā laika periodā vai 
specifiski kādā atsevišķā jomā. 

 

 

 

 



5.3.1.tabula. Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam stratēģisko mērķu, 
ilgtermiņa prioritāšu, vidējā termiņa prioritāšu un  rīcības virzienu sasniegšanas izvērtēšanas 
rādītāji. 

Nr. Rādītājs 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 
2017. 

Rādītāja 
vērtība 

pārskata gadā 

Prognozētā 
attīstības 

tendence un 
rādītāja 

vērtība 2025. 
gadā 

Datu avots 

Ilgtermiņa prioritāte (IP)  
Zaļš, konkurētspējīgs novads 

SM1: Efektīva uzņēmējdarbība 

VP1:  Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība 

RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

1 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
uzņēmējdarbības attīstību 
novadā 

45% 
 

55% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

2 
Izveidotas attālinātas darba 
vietas pašvaldībā 

0 
 

Vismaz 2 Pašvaldības dati 

RV3.2: Dabas un aktīvas atpūtas tūrisma piedāvājums 

3 
Tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma apmeklētāju skaits 

1607 
 

1800 Pašvaldības dati 

4 
Tūrisma pakalpojumu skaita 
pieaugums  

0 
 

Vismaz 2 Pašvaldības dati 

SM2: Cilvēka dzīves labklājība 

VP 2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

RV2.1. Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta piedāvājums  

5 
Skolēnu skaits 
vispārizglītojošajās izglītības 
iestādēs 

218 
 

218 
Pašvaldības 

dati, IZM 

6 
Vidusskolas skolēnu 
procentuālais novērtējums 
centralizētajos eksāmenos (%) 

Latv. val.: 
53,4 

Angļu val.: 
51,5 

Matemātika: 
19,2 

 

Pieaugums par 
10 % 

IZM 

7 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
pirmsskolas izglītības  
pakalpojumu kvalitāti 

71% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

8 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
vispārējās izglītības  
pakalpojumu kvalitāti 

68% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

9 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
mūžizglītības izglītības  
pakalpojumu kvalitāti 

42% 
  

 
60% 

Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

10 
Bibliotēku pakalpojumu 
lietotāju skaits gadā 

852 
 

 852 Pašvaldības dati 

11 
Bibliotēku apmeklējumu skaits 
gadā 

12 741 
 

 12 741 Pašvaldības dati 



12 
Amatiermākslas kolektīvu 
dalībnieku skaits 

198 
  

198 
Pašvaldības dati 

13 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
kultūras, sporta un izklaides  
pakalpojumu kvalitāti 

84% 
 

 
85 % 

Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

RV2.2: Pieejama sociālā palīdzība un primārā veselības aprūpe 

14 
Garantētā minimālā ienākuma 

saņēmēju skaits 

35 personas 
 25 māj 

saimniecības 

 
Samazinājums 

par 10 % 
Pašvaldības dati 

15 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu kvalitāti 

63% 
 

70% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

16 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
primārās veselības 
pakalpojumu kvalitāti 

73% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta kopiena  

17 
Iedzīvotāji ir apmierināti ar 
novada mājas lapas saturu 

85% 
 

90% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

18 
Iedzīvotāju informētība par 
pašvaldības darbu 

70% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

SM3: Kvalitatīva un pieejama dzīves vide 

VP3: Vides attīstība un pieejamība 

RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra 

19 
Iedzīvotāji ir apmierināti ar 
gājējiem paredzēto 
infrastruktūru 

82% 
 

90% 
Lubānas novada 
domes aptauja 

20 
Iedzīvotāji ir apmierināti ar ielu 
un ceļu infrastruktūru 

51 % 
 

70 % 
Lubānas novada 
domes aptauja 

21 
Pārbūvētas pašvaldības ielas 
un ceļi 

0 
 

Vismaz 5 km Pašvaldības dati 

22 
Elektrotransporta uzlādes 
stacijas izveide 

0 
 

1 Pašvaldības dati 

23 Ceļa negadījumu skaits 11 
 Samazinājums 

par 10 % 
CSDD 

RV3.2: Plūdu risku novēršanas pasākumi 

24 
Veikta meliorācijas sistēmu 
atjaunošana  

0 
 

3 objekti Pašvaldības dati 

RV3.3. Ainavas un vides attīstība 

25 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
teritorijas labiekārtošanu 

77%  85% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

26 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
dabas vidi un kultūrvidi 

84%  90% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

27 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem 

77%  85% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 



28 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
daudzdzīvokļu vidi 

31%  50% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

 

 

5.4. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā 
informācija  

 
Lai ikgadējais dokuments „Pārskats par Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
īstenošanu” būtu pārskatāmāks un tajā iekļaujamā informācija atspoguļotu veiktās darbības un 
sasniegtos rezultātus, 5.4.1. tabulā attēlota pārskata struktūra. 

5.4.1.tabula. Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam īstenošanas uzraudzības 
pārskata struktūra un tajā ietveramā informācija. 

Pārskata nodaļa Informācija 

 
Ievads 

Jāiekļauj neliela informācija par AP nozīmi un sasaisti ar citiem plānošanas 
dokumentiem, informācija par AP uzraudzību, kontaktinformācija komentāru 
un ieteikumu sniegšanai. 

1. Lubānas novada 
attīstības vispārējs 
raksturojums 

Jāsniedz vispārīgs Lubānas novada attīstības raksturojums, iekļaujot attīstības 
pamatrādītāju izvērtējumu saskaņā ar 5.2.1. tabulas rādītājiem. 

2. Lubānas novada 
Attīstības programmas 
2019.–2025. gadam 
īstenošanas progress: 
2.1. Rīcības plāna 2019.-
2025. gadam 
īstenošanas progress 
2.2. Vidēja termiņa 
prioritāšu sasniegšanas 
radītāju izvērtējums 

2.1.nodaļā ir jāietver informācija par katra vidēja termiņa mērķa ietvaros 
veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai novirze no 
plānotā.   
2.2.nodaļā ir jāietver vidēja termiņa mērķu un rīcības virzienu sasniegšanas 
rādītāju izvērtējums saskaņā ar 5.3.1. tabulā doto paraugu.  

3.  Secinājumi  Jāietver apkopotās informācijas analīzes rezultāti par konstatētām atšķirībām 
no pašvaldības plānotās attīstītības tendencēm.  
Secinājumiem jāietver arī ārējo vides faktoru analīze, kas iespējams būtiski 
ietekmējuši Attīstības programmas īstenošanu. 

4. Rekomendācijas Jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem, grozījumiem un 
precizējumiem, kas veicami Attīstības programmas vai uzraudzības procesā, 
pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās veikto analīzi un izdarītajiem 
secinājumiem. 

5. Izmantotās 
informācijas avoti  

Jāietver visi informācijas avoti, kas izmantoti, sagatavojot Attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu. 

Pielikumi Jāiekļauj informācija, kas pēc apjoma vai pārskatāmības nevar tikt iekļauta 
pamatdokumentā, vai arī tā nav būtiska pamatdokumenta sastāvdaļa, bet kalpo 
kā informatīvs materiāls. 

 
Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 3 gadu uzraudzības ziņojums struktūras 
ziņā neatšķiras no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj informāciju par atbilstību 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. 

 


