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Ievads
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027. gadam
(turpmāk – Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras katra pašvaldība apņēmusies īstenot tās
pilsētas un novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.
2019.-2021. gadā valstī īstenotā administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Augšdaugavas novada
attīstības un vienlaikus administratīvais centrs ir Daugavpils valstspilsēta, kas ir nacionālas nozīmes
attīstības centrs. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikts, ka valstspilsētām kā
attīstības centriem ar piegulošām pašvaldībām izstrādājami kopīgi teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti. Augšdaugavas novads kā jauna administratīvā teritorija izveidota līdz ar 2021. gada 1.
jūliju, apvienojot Ilūkstes un Daugavpils novadu.
Attīstības programmu veido vairākas sadaļas: 1) vienota Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada esošās situācijas analīze, 2) vienots vidējā termiņa stratēģiskais redzējums,
3) kopīgas rīcības plāna darbības un 4) kopīgi investīciju projekti, 5) saskaņoti uzraudzības rādītāji,
kā arī 6) atsevišķas katras pašvaldības sadaļas (Attēls 1). Attīstības programmā integrētas šādu
dokumentu redakcijas, veicot datu aktualizāciju:




spēkā esošā Ilūkstes novada attīstības programma 2020.-2026.gadam1
Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam redakcijas projekts2;
izstrādes stadijā esošās Daugavpils novada atsevišķas sadaļas (esošās situācijas analīze,
rīcības plāns, investīciju plāns, u.c.) Attīstības programmai.

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Stratēģiskā
daļa

Rīcības plāns

Investīciju
plāns

Īstenošanas
uzraudzības
un
novērtēšanas
kārtība

ATTĒLS 1. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.2027. gadam struktūra

1

Apstiprināta ar Ilūkstes novada domes 29.06.2020. sēdes lēmumu Nr.157 “Par Ilūkstes novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.9, 9.§)
2
Daugavpils pilsētas domes 10.06.2021. sēdes lēmums Nr.363 “Par grozījumu 13.08.2020. Daugavpils pilsētas domes
lēmumā Nr.341 “Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”(prot. Nr.24,
13.§), kas paredz integrēt Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam redakciju Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam redakcijā
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Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Attīstības programma izstrādāta, ievērojot Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (turpmāk – IAS). Attīstības programmai un IAS
veicama kopīga uzraudzības novērtēšana.
Attīstības programmas īstenošanas un plānošanas procesā būtiski ir izveidot un izpildīt tās
uzraudzības sistēmu.
Uzraudzības sistēma palīdz izvērtēt Attīstības programmā plānoto pilsētas un novada attīstību,
īstenošanas rezultātus, to iznākumus un ietekmi, kas radīta ilgākā laika griezumā.
Uzraudzības sistēmai jābūt sistemātiskai rīcību, resursu un rezultātu pārbaudei. Tā ietver
uzraudzības sistēmas uzdevumus, procesu un uzraudzības elementus.

Dokuments sagatavots saskaņā ar labo praksi telpiskās attīstības plānošanā un attīstības
plānošanas principiem. Ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas metodiskie ieteikumi "Vadlīnijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
izstrādei” (2021. g. 10. marta redakcija) (VARAM Metodiskie ieteikumi).
Attīstības programmas izstrādi publiskā iepirkuma rezultātā veic vadošais telpiskās plānošanas
uzņēmums Latvijā SIA “Reģionālie projekti” ciešā sadarbībā ar trim iesaistītajām pašvaldībām (līdz
2021. gada 1.jūlijam – Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības).
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1. Uzraudzības sistēma
Attīstības programmas uzraudzības sistēmas mērķis ir nodrošināt iespēju izvērtēt abu
pašvaldību teritorijas attīstību, kas palīdz sekot līdzi tam, vai norisinās virzība uz stratēģisko
uzstādījumu sasniegšanu.
Vienlaicīgi uzraudzības sistēmai jānodrošina attīstības plānošanas procesa caurspīdīgums, lai
sabiedrība un visas attīstības plānošanā iesaistītas puses varētu sekot līdzi šī dokumenta ieviešanas
progresam. Uzraudzības sistēmas elementi ir:
1)
2)
3)
4)

Uzraudzības rādītāji (datu bāze),
Uzraudzības pārskati (ikgadējs uzraudzības ziņojums un 3 gadu pārskata ziņojums),
Dokumenta ieviešanas process,
Dokumenta aktualizācijas process.

Uzraudzības sistēmas uzdevumi norādīti Attēls 2.
nodrošināt abu pašvaldību attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot
pārmaiņas pašvaldības situācijā kopumā un pa jomām (nozarēm)

identificēt, vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā plānots

parādīt pašvaldību darbības progresu un sasniegumus
UZRAUDZĪBAS
SISTĒMAS
UZDEVUMI

nodrošināt ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem
sabiedrību, vietējos politiķus un citas ieinteresētās puses
identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldību attīstību un
kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to
risināšanai
pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību

sekmēt pašvaldību struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības
koordinētu darbību pašvaldību attīstības jautājumos

ATTĒLS 2. Attīstības programmas uzraudzības sistēmas uzdevumi
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2. Uzraudzības rādītāji
Uzraudzības sistēmu veido trīs veida rādītāji:
1) teritorijas attīstības galvenie rādītāji,
2) politikas rezultātu rādītāji,
3) iznākuma rezultātu rādītāji.
Kombinējot šo rādītāju analīzi, iespējams nodrošināt sekmīgu dokumenta ieviešanas uzraudzības
procesu.
Rādītājus pašvaldība var papildināt pēc nepieciešamības, veicot uzraudzības pārskatu
sagatavošanu. Esošie uzraudzības rādītāji ir sagatavoti, ievērojot principus: pietiekams pārklājums
un līdzsvars; vienkāršība un atbilstība (definējot kritērijus prioritārajām jomām).
Lai nodrošinātu Daugavpils IAS un attīstības programmas sasaisti, uzraudzībā tiek izmantoti vieni
un tie paši rādītāji. IAS uzraudzība tiek veikta kopīgi ar attīstības programmas uzraudzību.

Teritorijas attīstības rādītāji

Nr.
p.k.

Rādītājs

Bāzes
gads

1.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits
(pēc faktiskās dzīvesvietas
gada sākumā)

2021

2.

Teritorijas attīstības indekss

2019

3.

Pašvaldības
budžeta
iedzīvotāju
ienākumu
nodokļa ieņēmumi uz 1 iedz.
gadā (EUR)

2019

4.

Bezdarba līmenis (%)

2021
(uz
31.janv.)

5.

Ekonomiski aktīvās tirgus
sektora vienības (uz 1000
iedzīvotājiem)

2019

Pašreizējā vērtība

80 627 (Daugavpils)
19 553 (Daugavpils novads)
6 374 (Ilūkstes novads)
-1,291 (Daugavpils)
-1,121 (Daugavpils novads)
-0,919 (Ilūkstes novads
484,89 (Daugavpils)
380,65 (Daugavpils novads)
442,08 (Ilūkstes novads
9,4 (Daugavpils)
11,1 (Daugavpils novads)
9,7 (Ilūkstes novads)
56 (Daugavpils)
58 (Daugavpils novads)
76 (Ilūkstes novads)
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2030. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu
avots

Saglabājas

CSP

Pieaug

VRAA

Pieaug

VRAA

Samazinās 

NVA

Pieaug

CSP
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Nr.
p.k.

Rādītājs

Bāzes
gads

6.

Īpatsvars no darba ņēmējiem
pēc deklarētās adreses, kam
mēneša
vidējie
darba
ienākumi ir virs 1000 EUR (%)

2020

7.

Visu
pensiju
vidējais
piešķirtais apmērs (EUR)

2019

8.

Iedzīvotāju
pieaugums

2020

dabiskais

Pašreizējā vērtība

28,4 (Daugavpils)
25,4 (Daugavpils novads)
29,4 (Ilūkstes novads)
326,33 (Daugavpils)
272,79 (Daugavpils novads)
300,41 (Ilūkstes novads)
-757 (Daugavpils)
-279 (Daugavpils novads)
-77 (Ilūkstes novads)

2030. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu
avots

Pieaug

CSP

Pieaug

VSAA

Pieaug

CSP

Darbības rezultātu rādītāji
Darbības rezultātu rādītāji raksturo attīstības programmas uzdevumu izpildi. Lai nodrošinātu
kompaktu iznākumu rādītāju datu bāzi, noteikti tādi rādītāji, kas demonstrē rīcību virzienu
(pasākumu kopumu) efektivitāti. Katram rīcības virzienam noteikts viens rādītājs. Nepieciešamības
gadījumā var veikt šo rādītāju papildināšanu, iekļaujot tos ikgadējos uzraudzības ziņojumos.
Daugavpils pilsētas darbības rezultātu rādītāji apkopoti Tabula 2, savukārt Augšdaugavas novada
rādītāji - Tabula 3.
TABULA 2.
Nr.
p.k.

Daugavpils pilsētas darbības rezultātu rādītāji

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu avots

VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena
1.

Iedzīvotāju skaits

82 046

Saglabājas

CSP

2.

Dabiskais pieaugums (cilvēki)

-662 (2019.)

0

CSP

3.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondā
atbalstītie projekti (skaits)
Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondā
piešķirtais atbalsts (EUR)
Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu
lietotāju skaits

140 (2019.)

170

Pašvaldība

84 581 (2019.)

150 000

Pašvaldība

17 695 (2019.)

Pieaug

Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu
apmeklējums, t.sk. virtuālais (skaits)
Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu
informācijas resursu izsniegums (skaits)
Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu
bibliotekārais aptvērums (%)

204 973 (2019.)

Pieaug

Latgales
Centrālā
bibliotēka (LCB)
LCB

427 332 (2019.)

Saglabājas

LCB

15,8 (2019.)

Pieaug

LCB

4.
5.

6.
7.
8.
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Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

9.

Nacionālo un kultūras biedrību skaits

14

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
Saglabājas

10.

Atjaunoto (paaugstināta
energoefektivitāte) pirmsskolas
izglītības iestāžu īpatsvars (%)

88,89

100

11.

Izglītojamo skaits izglītības iestādēs
2020./ 2021. (pamatskolas, vidusskolas,
ģimnāzijas)
Daugavpils pilsētas izglītības iestādes
Latvijas skolu reitingā 2020. gadā (vieta)

9246

Saglabājas

Daugavpils Valsts
ģimnāzija – 10. vieta
Daugavpils Tehnoloģiju
vidusskola – licejs – 5.
vieta
Daugavpils 3. vidusskola
– 10. vieta
Daugavpils Saskaņas
pamatskola – 3. vieta
100%

Uzlabojas

Latvijas Skolu
reitings

100%

DPIP

2728

Palielinās

DPIP

5566

Saglabājas

DPIP

607 (2019.)

Pieaug

DPIP

1066 (2019.)

Saglabājas

DPIP

299

Pieaug

DPIP

2600

+30%

Sporta pārvalde

38

Sporta pārvalde

127 (2019.)

Saglabājas vai
pieaug
200

880 (2019.)

1000

DPIP

19523 (2019.)

+40%

SIA “Daugavpils
zobārstniecības
poliklīnika”

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Atjaunoto (paaugstināta
energoefektivitāte) vispārējās izglītības
iestāžu īpatsvars (%)
Audzēkņu skaits BJC “Jaunība” pulciņos
2019./2020. māc. gadā
Izglītojamo skaits augstākās un
profesionālās izglītības iestādēs
2020./2021. māc. gadā
Kopējais profesionālo izglītības iestāžu
absolventu skaits
Kopējais augstākās izglītības iestāžu
absolventu skaits
Latviešu valodas kursos apliecību
saņēmušo skaits
Tautas sporta pasākumu dalībnieku
skaits (gadā)
Atbalstu saņēmušo sporta klubu un
biedrību skaits
Piesaistītie brīvprātīgie jaunieši
pašvaldības darbībā (skaits)
Jauniešiem organizēto nometņu
dalībnieku skaits (vecumā 6-19 gadi)
SIA “Daugavpils zobārstniecības
poliklīnika” gadā apkalpoto bērnu
vecumā līdz 18 gadiem skaits
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Datu avots

Kultūras
pārvalde
Daugavpils
pilsētas
izglītības
pārvalde (DPIP)
DPIP

DPIP
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Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

24.

Daugavpilī praktizējošo ģimenes ārstu
skaits

59

25.

Sniegti plānveida
pakalpojumi

Sniegti nepārtraukti
plānveida
pakalpojumi

Darbojas Uzņemšanas
nodaļa

SIA “Daugavpils
reģionālā
slimnīca”

608

Darbojas
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības centrs
657

28.

Plānveida pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana pilsētas un reģiona
iedzīvotājiem bez
pārtraukumiem/dīkstāvēm
Uzņemšanas nodaļas pārveide par
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
centru ar augstāko gatavības pakāpi
pakalpojumu pieejamībā
Cilvēkresursu attīstība/ profesionālās
kapacitātes stiprināšana (vidējā
medicīnas personāla darbinieku skaits,
apmācīttiesīgās personas, vidējā un
jaunākā medicīnas personāla mentori un
citi)
Stacionāro nodaļu kopējais gultu fonds

640

420

29.

Sociālās palīdzības saņēmēju skaits

20345

Samazinās

30.

Audžuģimeņu skaits

58

Pieaug

31.

Ģimenes ar augstu sociālo risku

882

Samazinās

32.

Sociālā taksometra klientu skaits

78

Pieaug

33.

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē

311

Samazinās

34.

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits
uz 100 000 iedzīvotājiem
Ugunsgrēku skaits

200 (2019.)

Samazinās

SIA “Daugavpils
reģionālā
slimnīca”
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
DI plāns /
Sociālais
dienests
CSP

438

Samazinās

VUGD

NVA

26.

27.

35.

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
+10%

Datu avots

Nacionālais
veselības
dienests
SIA “Daugavpils
reģionālā
slimnīca”

SIA “Daugavpils
reģionālā
slimnīca”

VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide
36.

Eksportējošo uzņēmumu skaits

45

37.

Revitalizētās rūpnieciskās zonas

1/6 (Ziemeļu)

Saglabājas vai
pieaug
6/6

38.

Bezdarbnieku skaits

3468

-15%

NVA

39.

Ilgstošo bezdarbnieku skaits

1260

-20%

NVA
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Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

40.

Invalīdu-bezdarbnieku skaits

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

Datu avots

593

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
-20%

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku
skaits
Vidējais darbinieku skaits

701

-20%

NVA

36666

Saglabājas

CSP

Vidējais pašnodarbināto fizisko personu
skaits
Strādājošo vidējā mēneša samaksa
(privātā sektora komersanti ar
nodarbināto skaitu >=50) (EUR)
Strādājošo vidējā mēneša samaksa
(pavisam, bez privātā sektora
komersantiem ar nodarbināto skaitu
>=50) (EUR)
Vidējā bruto mēneša darba samaksas
starpība Daugavpilī salīdzinājumā ar
Rīgu (bez privātā sektora komers. ar
nodarb. skaitu zem 50) (EUR)
Vidējā bruto mēneša darba samaksas
starpība Daugavpilī salīdzinājumā ar
Rīgu (sabiedriskajā sektorā) (EUR)
Darba ņēmēju īpatsvars, kuru mēneša
bruto ienākumi pārsniedz 1000 EUR (%)
Apmeklējumu skaits Daugavpils tūrisma,
kultūras, aktīvās atpūtas un sporta
iestādēs, to apmeklētajos pasākumos
Daugavpils tūrisma objektu
apmeklējums
Tūristu skaits, kas izmanto naktsmītņu
pakalpojumus
Ārvalstu viesu īpatsvars, rezervējot
naktsmītnes, %
Sekotāju skaits sociālā tīklā Facebook
(lapas Daugavpils.travel, Daugavpils
Mark Rothko Art Centre) (tūkst.)
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
apmeklējumu skaits
Latgales Zoodārza apmeklējumu skaits

1860

+20%

CSP

754 (2019.)

+40%

CSP

805 (2019.)

+40%

CSP

-37% (Rīgā 1285 EUR,
Daugavpilī – 805 EUR)
(2019.)

-20% (starpība)

CSP

-35% (Rīgā 1287 EUR,
Daugavpilī – 837 EUR)
(2019.)
25,9

-20% (starpība)

CSP

45%

CSP

609 937 (2019.)

Pieaug

DPPTAIA

338 550 (2019.)

Pieaug

DPPTAIA

106 499 (2019.)

+20%

DPPTAIA

32 (2019.)

45%

DPPTAIA

14,8

+20%

DPPTAIA

97 148 (2019.)

Pieaug

DPPTAIA

35 250 (2019.)

Pieaug

DPPTAIA

Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzeja un filiāles Daugavpils
Māla mākslas centra apmeklējumu
skaits

31 298 (2019.)

Pieaug

DPPTAIA

10

NVA

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

Tūrisma maršrutu skaits (pastaigu, velo,
10
ūdens, auto)
VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra
57.

58.

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
Pieaug

Datu avots

DPPTAIA

Pašvaldībai piederošo mežu īpatsvars
pilsētā (%)
Valsts nozīmes aizsargājamie koki
pilsētā
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās
vietas
Zilā karoga pludmales

71%

Saglabājas

VMD

36

Saglabājas vai
pieaug
Saglabājas vai
samazinās
Saglabājas vai
pieaug

DAP OZOLS

62.

Oficiālās peldvietas, kurās monitorē
ūdens kvalitāti

3

Saglabājas vai
pieaug

63.

Pludmales un atpūtas vietas pie
publiskajiem ūdeņiem

11

Saglabājas vai
pieaug

64.

Pieejama dzīvnieku kapsēta

0

1

65.

Uzskaitē esošas vidi degradējošās,
sagruvušās ēkas (būves)
Ūdensapgādes pakalpojumu
izmantošana Daugavpils pilsētas
administratīvajā teritorijā
Kopējie ūdens zudumi sadales tīklā

154
87,25%

Saglabājas vai
samazinās
Pieaug

12,4%

Samazinās

Kanalizācijas pakalpojumu izmantošana
Daugavpils pilsētas administratīvajā
teritorijā, %
Renovēto daudzdzīvokļu ēku skaits

83,88

Pieaug

13

Pieaug

Pašvaldība

Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas gala
patēriņš, MWh
Kopējā daudzdzīvokļu ēku apkurināmā
platība, m2
Daudzdzīvokļu ēku īpatnējais
siltumenerģijas gala patēriņš (ar klimata
korekciju), kWh/m2 gadā
Pilsētas iedzīvotāju elektroenerģijas gala
patēriņš, ieskaitot daudzdzīvokļu ēkas,
MWh

303 286

Samazinās

SIA “DDzKSU”

1 322 145

Pieaug

SIA “DDzKSU”

250

Samazinās

Pašvaldība

51 463

Samazinās

AS “Sadales
tīkls”

59.
60.
61.

66.

67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.

27
2

11

LVĢMC
Komunālās
saimniecības
pārvalde
Komunālās
saimniecības
pārvalde
Komunālās
saimniecības
pārvalde
Komunālās
saimniecības
pārvalde
Pašvaldība
SIA Daugavpils
ūdens
SIA Daugavpils
ūdens
SIA Daugavpils
ūdens

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

74.

Renovēto pašvaldības ēku skaits

60

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
Pieaug

75.

Pašvaldības ēku siltumenerģijas gala
patēriņš, MWh (koriģētais)

36 948

Samazinās

76.

Pašvaldības ēku īpatnējais koriģētais
elektroenerģijas gala patēriņš, MWh

9685

Samazinās

77.

Pašvaldības ēku īpatnējais koriģētais
siltumenerģijas gala patēriņš, kWh/m2
gadā
Pilsētas CSS pieslēgtās dzīvojamās
mājas (skaits)

118,13

Samazinās

1 171

Pieaug

79.

AER īpatsvara pieaugums vietēji ražotai
siltumenerģijai, %

līdz 1%

Pieaug

80.

Siltumenerģijas zudumi siltumtīklos, %

16,4

Samazinās

81.

Dabasgāzes patēriņš CSS, tūkst. m3/g

19 679

Samazinās

82.

LED gaismekļu īpatsvars ielu
apgaismojumā, %

31

Pieaug

83.

Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš ielu
apgaismojumam, kWh/gaismekli

517,83

Samazinās

84.

Jaunu apgaismotu ielu posmu garums,
m

3367

Pieaug

1093 (2019.)

Samazinās

CSDD

124 (2019.)

Samazinās

CSP

213 (2019.)

Pieaug

CSP

2

Pieaug

CSDD

78.

Datu avots

Īpašuma
pārvaldīšanas
departaments
Īpašuma
pārvaldīšanas
departaments
Īpašuma
pārvaldīšanas
departaments
Īpašuma
pārvaldīšanas
departaments
PAS
“Daugavpils
siltumtīkli”
PAS
“Daugavpils
siltumtīkli”
PAS
„Daugavpils
siltumtīkli”
PAS
„Daugavpils
siltumtīkli”
Komunālās
saimniecības
pārvalde
Komunālās
saimniecības
pārvalde
Komunālās
saimniecības
pārvalde

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte
85.
86.
87.
88.

Valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes
negadījumu skaits
Ielu garums ar šķembu vai grants
segumu (km)
Ielu garums ar asfaltbetona vai citu
bitumizēto segumu (km)
Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes
stacijas (skaits)

12

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

89.

Kopīgo gājēju un velo ceļu garums (km)

20,34

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
+50%

90.

Atdalītu velo ceļu garums (km)

1,7 (2019.)

20 km

91.

Elektromobiļu skaits pašvaldības
autoparkā
Sabiedriskajā transportā pārvadāto
pasažieru skaits, tūkst.

15

Pieaug

8 810 267

Pieaug

93.

Elektroenerģijas patēriņš sabiedriskā
transporta vajadzībām, MWh/gadā

2296

Saglabājas vai
samazinās

94.

Degvielas patēriņš sabiedriskajā
transportā, MWh/gadā

12 840

Samazinās

95.

Īpatnējais enerģijas patēriņš uz 1000
pārvadātajiem pasažieriem, MWh/1000
pasažieriem
Pilsētas sabiedriskā transporta maršruti
(skaits)
Pašvaldības transporta enerģijas gala
patēriņš, MWh/gadā
Zaļo iepirkumu īpatsvars no visiem
pašvaldības iepirkumiem %

1,46

Samazinās

Tramvaju – 3
Autobusu - 34
3774

Pieaug

PAS
“Daugavpils
satiksme”
PAS
“Daugavpils
satiksme”
PAS
„Daugavpils
satiksme“, SIA
“Daugavpils
autobusu
parks”
PAS
„Daugavpils
satiksme“
Pašvaldība

Samazinās

Pašvaldība

28%

Pieaug

Centralizēta
iepirkumu
nodaļa

92.

96.
97.
98.

Datu avots

Komunālās
saimniecības
pārvalde
Komunālās
saimniecības
pārvalde
CSDD

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija
99.

Daugavpilī pieejamie valsts iestāžu
pakalpojumi (to filiāles, reģionālās
nodaļas)
100. Valsts struktūrās strādājošo skaits

22

Saglabājas

Pašvaldība

1930 (2019.)

Saglabājas

CSP

101. Sekotāju skaits sociālā tīklā Facebook
(lapa Daugavpils dome) (tūkst.)
102. Latvijas e-indeksa rādītājs (pašvaldības
e-pakalpojumu joma, atvērtie dati,
komunikācija u.c.) (%)
103. Pašvaldības iekšējo procesu efektivitātes
rādītājs (%)

11,2

+30%

Pašvaldība

37 (2019.)

70%

E-indekss

81 (2019.)

Uzlabojas

E-indekss

13

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020. gadā
(bāzes gads)

104. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
(milj.EUR)
105. IIN ieņēmumu izmaiņas laika periodā
(%)
106. Pašvaldības dalība biedrībās,
nodibinājumos (skaits)
107. Sadraudzības pilsētas (skaits)

111,5
+15% (2019.g. salīdzinot
ar 2016.g.)
11
18

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts
+30%

Datu avots

+30%

VID

Saglabājas vai
pieaug
Saglabājas vai
pieaug

Pašvaldība

Valsts kase

Pašvaldība

Energopārvaldības sistēmas ietvaros Daugavpilī tiek veikta enerģijas patēriņa datu uzskaite un
analīze, panākot enerģijas patēriņa samazinājumu. Detalizēta EPS monitoringa kārtība ir atrunāta
metodiskajā materiālā “Rokasgrāmatā energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai
Daugavpilī, atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standartam”.
Pašvaldības iestāžu patēriņa datu monitorings un publicēšana tiek veikta saskaņā ar Daugavpils
domes izveidoto energopārvaldības sistēmu, lai:




pilsētas iedzīvotāji tiktu informēti par sasniegtajiem rezultātiem;
pašvaldības darbinieki tiktu vairāk motivēti pievērst uzmanību enerģijas patēriņam;
pašvaldība rādītu piemēru pilsētas iedzīvotājiem.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāns (atsevišķs sējums sagatavots kā pielikums
Attīstības programmas Pašreizējās situācijas raksturojumam Daugavpils pilsētai) rada pozitīvu
ietekmi uz vidi, mazinot ietekmi uz klimata pārmaiņu un veicinot pielāgošanos tām.
TABULA 3.
Nr.
p.k.

Augšdaugavas novada darbības rezultātu rādītāji

Rādītājs

Vērtība 2020.
gadā (bāzes
gads)

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu avots

26 598

Saglabājas

CSP

VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena
1.

Iedzīvotāju skaits

2.

Dzimušo skaits

3.
4.
5.

161

Piedāvāto vispārējās izglītības
programmu skaits
Piedāvāto speciālās izglītības programmu
skaits
Piedāvāto profesionālās izglītības
programmu skaits

6.

Interešu izglītības programmu skaits

7.

Izglītojamo skaits vispārējās izglītības
iestādēs

46
27
14

14

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

189

Pieaug

1 946

Saglabājas

CSP
VIIS
VIIS
VIIS
VIIS
VIIS

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.
8.
9.
10.
11.
12.

Rādītājs

Muzeju, ekspozīciju skaits

14.

Bibliotēku izsniegumu skaits

15.

Amatiermākslas kolektīvu skaits

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku
skaits
Kultūras mantojuma īpašnieku skaits, kas
saņēma pašvaldības finansiālo atbalstu tā
saglabāšanai
Organizēto sporta sacensību, turnīru
skaits
Organizēto
sporta
sacensību/turnīru
dalībnieku skaits
Publiskie sporta infrastruktūras objekti,
kas ir piemēroti profesionālā sporta
pasākumu organizēšanai, skaits
Reģistrēto biedrību un nodibinājumu
skaits
Pašvaldības dotācija biedrībām un
nodibinājumiem, EUR
Brīvprātīgo darbā iesaistīto jauniešu skaits

24.

Jauniešu pasākumu dalībnieku skaits

25.

Jauniešu atbalstam izmantotie finanšu
līdzekļi, EUR

26.

Audžuģimeņu skaits

27.
28.

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts

674

Saglabājas

985

Saglabājas

137

Saglabājas

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības
iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās
pie izglītības iestādēm
Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs
Izglītojamo skaits profesionālās izglītības
iestādēs
Saieta namu (kultūras nami, kultūras
centri, tautas nami utml.) skaits
Brīvdabas estrādes, skaits

13.

16.

Vērtība 2020.
gadā (bāzes
gads)

1 186
(2019.g.)*

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

3

Pieaug

23
10
19
213 939
(2019.g.)*
95

VIIS
VIIS
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība

5

Nemainīgs vai
pieaug

Pašvaldība

150

Pieaug

UR

2 470
(2019.g.)*

102661
126 (2019.g.)*
2 592
(2019.g.)*
144 927,88

15

VIIS

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

43 (2019.g.)*

Personu skaits, kam konstatēta atbilstība
trūcīgās ģimenes vai personas statusam
Maznodrošināto
personu
skaits
(garantētā minimālā ienākuma saņēmēji)

Datu avots

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

Pašvaldība

Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība

24

Pieaug

Bāriņtiesa

2 223

Samazinās

Pašvaldība

707

Samazinās

Pašvaldība

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.

Rādītājs

Vērtība 2020.
gadā (bāzes
gads)

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu avots

Pieaug

Labklājības
ministrija ITD

29.

Reģistrēto sociālo pakalpojumu skaits

10

30.

Sociālās palīdzības saņēmēju skaits

951

31.
32.
33.
34.

Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie
pašvaldības līdzekļi, EUR
Veselības aprūpes iestāžu skaits, kas ir
izvietotas novada teritorijā
Ģimenes ārstu skaits, kas sniedz
pakalpojumus novada iedzīvotājiem

442 122,94
52
15

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

597

Samazinās

CSP
Pašvaldība
VMNVD
VMNVD
IeM IC

VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide

130,74
(2019.g.)*

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

6

Pieaug

35.

Komersantu skaits

36.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits

37.

Pašnodarbināto personu skaits

38.

Mājražotāju skaits

26

39.

Lopkopībā sertificēto personu skaits

75

40.

Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu
kopsumma uz 1000 iedzīvotājiem, EUR

41.

Latgales SEZ iekļauto teritoriju skaits

42.

Lauku bloku platības, ha

43.

Reģistrēto kultūraugu platības, ha

79 079,27

44.

Tūrisma nakšņošanas mītņu skaits

16

45.

Reģistrēto nakšņojumu
piesaistes mītnēs

46.

Veikalu skaits

83

47.

Novada teritoriju apkalpojošo autoveikalu
skaits

6

48.

Izsniegto tirdzniecības atļauju skaits

49.
50.

107
1 734
(2019.g.)*
860 (2019.g.)*

84 812

skaits

tūristu

15 928
(2019.g.)*

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

UR
CSP
CSP
PVD
LDC
RAIM
LPR (Latgales SEZ)
LAD
LAD
CSP
CSP
Pašvaldība
Pašvaldība

83 (2019.g.)*

Pieaug

Pašvaldība

6

Nemainīgs vai
pieaug

Pašvaldība

57

Pieaug

Pašvaldība

Uzņēmējdarbības
veicināšanai
revitalizētās degradētās teritorijas, skaits
Iznomātās pašvaldības zemes īpatsvars no
pašvaldības zemes kopplatības, %

16

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.
51.
52.
53.
54.
55.

Rādītājs

Vērtība 2020.
gadā (bāzes
gads)

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu avots

157

Nemainīgs vai
pieaug

Pašvaldība

4

Pieaug

Pašvaldība

2

Pieaug

Pašvaldība

63,26

Nemainīgs vai
pieaug

RAIM

796

Pieaug

CSP

Pašvaldības
Skolēnu
vasaras
nodarbinātības programmas dalībnieku
skaits
Pašvaldības Jauno speciālistu piesaistes
programmas atbalstīto studentu skaits
Jaunu uzņēmēju skaits, kas saņēma
pašvaldības atbalstu
Iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā
kopējā iedzīvotāju skaitā, %
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba
samaksa, EUR

56.

Reģistrētais kopējais bezdarbnieku skaits

1680

Samazinās

NVA

57.

Reģistrēto
īpatsvaru, %

44,4

Samazinās

NVA

118

Pieaug

Būvvalde

170

Saglabājas vai
pieaug

Būvvalde

19

Pieaug

Būvvalde

175

Samazinās

Pašvaldība

826

Pieaug

Pašvaldība

4

Pieaug

Pašvaldība

5

Pieaug

Pašvaldība

ilgstošo

bezdarbnieku

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra
58.

Aktu skaits
ekspluatācijā

59.

Izsniegto būvatļauju skaits

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

par

būvju

pieņemšanu

Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu
skaits
Pašvaldības īres dzīvokļu rindas garums,
personas
Izīrēto pašvaldības dzīvokļu skaits
Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi daudzdzīvokļu ēkās, skaits
Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi pašvaldības iestādēs, skaits
Publiski pieejamo bērnu rotaļu laukumu
skaits
Publisko iestāžu skaits, kur ir pieejams
WiFi
Bezvadu tīkla lietotāju pieslēgumu skaits
publiskajos interneta pieejas punktos
(PIPP)
Apdzīvoto vietu skaits ar centralizēto
ūdensapgādi
Apdzīvoto vietu skaits ar centralizēto
siltumapgādi
Centralizētai ūdensapgādes sistēmai
pieslēgto patērētāju skaits novadā
Noslēgto līgumu skaits par atkritumu
apsaimniekošanu

35
44
24766

Pieaug

6 919
(2019.g.)*

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

4 392

Pieaug

63
23

17

Nemainīgs vai
pieaug
Nemainīgs vai
pieaug

Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
Pašvaldība
SIA AADSO,
AS SpecATU

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.
p.k.
72.
73.
74.

Rādītājs

Vērtība 2020.
gadā (bāzes
gads)

2027. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Datu avots

133,8

Pieaug

SIA AADSO,
AS SpecATU

75

Pieaug

www.skiroviegli.lv

351,87

Samazinās

VAAD

13 292

Saglabājas

CSDD

306

Pieaug

CSDD

Savākto šķiroto sadzīves atkritumu
daudzums, t
Atkritumu savākšanas/ šķirošanas punktu
skaits
Ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju
kopplatība, ha

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte
75.

Uzskaitē esošais transportlīdzekļu skaits

76.

Ceļu satiksmes negadījumu skaits

77.

Uzturēšanas izdevumi pašvaldību ceļiem
un ielām, EUR

1 517 946

Nemainīgs vai
pieaug

CSP

78.

Veloceliņu kopējais garums novadā (km)

3

Pieaug

Pašvaldība

79.

Ciemu daudzums ar ielu apgaismojumu

17

Pieaug

Pašvaldība

80.

Novadu
apkalpojošā
sabiedriskā
transporta maršrutu kopējais garums, km

647

Nemainīgs vai
pieaug

LPR, Pašvaldība

9947

Pieaug

Pašvaldība

7469

Nemainīgs vai
pieaug

Pašvaldība

5 740

Pieaug

Pašvaldība

1 507

Nemainīgs vai
pieaug

Valsts kase

1 334

Saglabājas

Valsts kase

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija
81.
82.
83.
84.
85.

VPVKAC sniegto pakalpojumu skaits
Pašvaldības izdevuma tirāža mēnesī
(“Ilūkstes novada vēstis” + “Daugavpils
novada vēstis”), skaits
Sekotāju skaits pašvaldības sociālos tīklos
(Facebook, Twitter, Youtube)
Pašvaldības
kopējie
pamatbudžeta
ieņēmumi uz 1 iedz. , EUR
Pašvaldības
kopējie
pamatbudžeta
izdevumi uz 1 iedz. , EUR

*par bāzes gadu ir izvēlēts gads bez COVID-19 ietekmes

Politikas rezultātu rādītāji
Politikas rezultātu rādītāji tiek noteikti Attīstības programmā noteiktajām vidēja termiņa
prioritātēm:






VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena,
VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide,
VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra,
VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte,
VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija.
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Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Politikas rezultātu rādītāji tiek balstīti iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās, novērtējot respondentu
apmierinātību ar dažādu jomu pieejamību un kvalitāti.
Tabula 4 sastādīta pēc Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes
ietvaros 2020. gada oktobrī veiktās iedzīvotāju aptaujas, kuras respondentu skaits – 638.
Tabula 5 apkopoti Ilūkstes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes ietvaros
organizētās iedzīvotāju aptaujas (2019. gada rudenī) politikas rezultāti un Daugavpils novada pašvaldības organizētās iedzīvotāju aptaujas (2021. gada pavasarī) politikas rezultāti. Tabula 5
aktualizējama uzraudzības ziņojuma ietvaros, organizējot kopēju iedzīvotāju aptauju ne vēlāk kā
2023. gadā.
TABULA 4.
Nr.

Daugavpils vidēja termiņa politikas rezultātu rādītāji

Rādītājs

Pozitīvā vērtējuma
rādītājs
2020.
2023.
2026.
gadā3
gadā
gadā

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena
1.

Pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestāžu pakalpojumu pieejamība
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pakalpojumu pieejamība
Interešu
izglītības
pakalpojumu
pieejamība
Profesionālās ievirzes izglītības (mūzika,
māksla, sports) pakalpojumu pieejamība
Pieaugušo izglītības iespējas

89%

71%

11.

Izglītības pieejamība izglītības iestādēs
bērniem ar īpašām vajadzībām
Profesionālās izglītības pakalpojumu
pieejamība
Augstākās
izglītības
pakalpojumu
pieejamība
Pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestāžu pakalpojumu kvalitāte
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pakalpojumu kvalitāte
Kultūras pasākumu pieejamība

12.

Kultūras pasākumu kvalitāte

85%

2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

81%
81%
68%

81%
79%
90%

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

4.

88%

89%
82%

3

Pozitīvā vērtējuma rādītājs ir procentuālais novērtējums par konkrētu jomu, kas iegūts no iedzīvotāju un uzņēmēju
aptaujas rezultātiem, aprēķinot pozitīvo atbilžu (vērtējums „apmierina” un „drīzāk apmierina”) skaitu attiecībā pret
respondentu skaitu, kuri snieguši jomas pieejamības un kvalitātes novērtējumu (nav ņemtas vērā atbildes “nav viedokļa
/ neizmantoju”).
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Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.

Rādītājs

13.

Atpūtas un izklaides iespēju pieejamība

Pozitīvā vērtējuma
rādītājs
2020.
2023.
2026.
3
gadā
gadā
gadā
65%

14.

Atpūtas un izklaides iespēju kvalitāte

71%

15.

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

93%

16.

Bibliotēku pakalpojumu kvalitāte

95%

17.

Dienas centru pieejamība

75%

18.

Dienas centru kvalitāte

86%

19.

Sporta aktivitātes bērniem

84%

20.

Sporta aktivitātes pieaugušajiem

74%

21.

Sporta pasākumu kvalitāte

89%

22.

Veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamība
Sociālās
palīdzības
(pabalsti
u.c.
materiāls atbalsts) pieejamība
Sociālo pakalpojumu (aprūpe mājās,
rehabilitācija u.c.) pieejamība
Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte

51%

23.
24.
25.

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

63%
65%
58%

26.

Sociālās palīdzības un pakalpojumu 70%
kvalitāte
27. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 71%
(pašvaldības policija) – pakalpojumu
pieejamība
28. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 77%
(pašvaldības policija) – pakalpojumu
kvalitāte
VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide

30.

Uzņēmumu
attīstības
iespējas
4
Daugavpilī
Darba vietu pieejamība pilsētā

31%
39%

4

pozitīvā
vērtējuma
%
paaugstin
ās

29.

Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes ietvaros 2020. gada oktobrī veikta uzņēmēju
aptauja, respondentu skaits – 120. Rādītājs atspoguļo uz jautājumu “Kā Jūs vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas
Daugavpilī?” sniegtās atbildes ar vērtējumu “ļoti labi” un “labi”. Vērtējums “vidēji” – 47%, “slikti” – 19%, “ļoti slikti” – 3%.
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Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.

Rādītājs

31.

33.

Sadzīves
pakalpojumu
pieejamība
(sabiedriskā ēdināšana, veikali, bankas,
u.c.)
Sadzīves
pakalpojumu
kvalitāte
(sabiedriskā ēdināšana, veikali, bankas,
u.c.)
Aktīvās atpūtas iespējas

34.

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi

32.

Pozitīvā vērtējuma
rādītājs
2020.
2023.
2026.
3
gadā
gadā
gadā
84%

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

86%

73%
77%

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra
35.
36.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

citu

zaļo

zonu

92%
72%

Centralizētās
ūdensapgādes
pakalpojumu pieejamība
Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu
pieejamība
Centralizētās
siltumapgādes
pakalpojumu pieejamība
Vides pieejamības nodrošināšana pie
publiskām ēkām un publiskajā ārtelpā
Ūdensapgādes
un
kanalizācijas
pakalpojumi
Atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi

89%
90%
80%
78%
88%

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

37.

Parku, dārzu un
pieejamība
Vides sakoptība

75%
68%

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte
Pilsētas sabiedriskā transporta maršruti

89%

45.

Pilsētas sabiedriskā transporta reisu
skaits
Starppilsētu sabiedriskā transporta reisu
skaits
Sabiedriskā transporta pieturvietu skaits
un izvietojums
Bezmaksas sabiedriskais transports

79%

Sabiedriskā
kvalitāte

80%

46.
47.
48.
49.

transporta

pakalpojumu

79%
85%
77%
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pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

44.

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.

Rādītājs

50.

Sabiedriskā
transporta
pieturvietu
stāvoklis
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis

51.

Pozitīvā vērtējuma
rādītājs
2020.
2023.
2026.
3
gadā
gadā
gadā
82%

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

49%
54%

53.

Veloinfrastruktūras pieejamība (veloceļi,
novietnes)
Veloceļi, velonovietnes, velomaršruti

54.

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.

64%

55.

Ielu apgaismojums

64%

52.

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

51%

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija
43%

71%

61.

Pašvaldības
sniegtās
informācijas
kvalitāte
Valsts iestāžu pakalpojumu pieejamība

62.

Valsts iestāžu pakalpojumu kvalitāte

80%

57.
58.

59.
60.

65%
75%

73%

75%
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pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

Pašvaldības domes (deputātu) darba
novērtējums
Pašvaldības administrācijas (darbinieku)
darba novērtējums
Pašvaldības pakalpojumu (piem., klientu
apkalpošana, dokumentu sagatavošana,
konsultāciju sniegšana, u.c.) kvalitāte
Pašvaldības e-pakalpojumu pieejamība

56.

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
TABULA 5.

Augšdaugavas novada politikas rezultātu rādītāji

Pozitīvā vērtējuma rādītājs5
Ilūkstes
Daugavpils Augšdaugavas
novads
novads
novads
pieejamība/
2023.
2027.
kvalitāte
gadā
gadā
VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena
Rādītājs

1.

93% / 91%

86%

94% / 95%

88%

-

93%

-

79%

78%

-

87%

-

81%

-

61% / 56%

-

9.

Vidusskolas
(vispārējās
izglītības pakalpojumi)
Bērnudārzi
un
pirmsskolas
izglītības grupas (pirmsskolas
izglītības pakalpojumi)
Pamatskolas
(vispārējās
izglītības pakalpojumi)
Mūzikas un mākslas skolas,
sporta skolas (profesionālās
ievirzes izglītība)
Izglītības pieejamība izglītības
iestādēs bērniem ar īpašām
vajadzībām
Interešu izglītības pakalpojumi
bērniem
un
jauniešiem,
piemēram, dejošanas, sporta,
u.c. nodarbības
Interešu izglītības pakalpojumi
pieaugušajiem,
piemēram,
dejošanas,
sporta,
u.c.
nodarbības
Mūžizglītības
pakalpojumi
pieaugušajiem
Sporta pasākumi

91% / 94%

74%

10.

Kultūras un izklaides pasākumi

62% / 67%

77%

11.

Aktīvās atpūtas iespējas

83%

-

12.

Bibliotēku pakalpojumi

95%

-

13.

Veselības aprūpes pakalpojumi

80% / 75%

-

14.

Ģimenes
ārsti
(veselības
aprūpes pakalpojumi)

-

78%

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

5

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

Pozitīvā vērtējuma rādītājs ir procentuālais novērtējums par konkrētu jomu, kas iegūts no iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem, aprēķinot pozitīvo atbilžu (vērtējums „apmierina” un „drīzāk apmierina”) skaitu attiecībā pret respondentu
skaitu, kuri snieguši jomas pieejamības un kvalitātes novērtējumu (nav ņemtas vērā atbildes “nav viedokļa /
neizmantoju”).
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pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

Nr.

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Nr.

Rādītājs

15.

Pozitīvā vērtējuma rādītājs5
Ilūkstes
Daugavpils Augšdaugavas
novads
novads
novads
pieejamība/
2023.
2027.
kvalitāte
gadā
gadā
51%

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

Citu jomu ārsti (veselības
aprūpes pakalpojumi)
16. Sociālā palīdzība un sociālie 81% / 81% 77%
pakalpojumi
17. Sabiedriskās
kārtības 69%
61%
nodrošināšana
VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Aktīvās atpūtas un tūrisma
pakalpojumi
Nodarbinātība (darbavietas)

81%

66%

32%

42%

Sadzīves
pakalpojumi
(frizētavas u.tml.)
Pasta pakalpojumi

63% / 66%

45%

85% / 86%

65%

Veikali
(mazumtirdzniecības
pakalpojumi)
Internets

84% / 87%

77%

95% / 94%

79%

Kafejnīcas,
restorāni
u.tml.
(sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumi)
Banku pakalpojumi

68% / 75%

48%

36% / 44%

-

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra
Centralizētā siltumapgāde

83% / 86%

68%

27.

Ūdensapgāde un kanalizācija

81%

74%

28.

Atkritumu savākšana/izvešana

81%

80%

29.

-

66%

51%

-

78%

-

32.

Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas
vietas, peldvietas un tml.
(publiskā ārtelpa)
Namu
apsaimniekošanas
pakalpojumu kvalitāte
Vides
pieejamības
nodrošināšana pie publiskām
ēkām un publiskajā ārtelpā
Vides sakoptība

93%

-

33.

Publisko ūdeņu pieejamība

76%

-

30.
31.
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26.

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Pozitīvā vērtējuma rādītājs5
Ilūkstes
Daugavpils Augšdaugavas
novads
novads
novads
pieejamība/
2023.
2027.
kvalitāte
gadā
gadā
VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte
Nr.

Rādītājs

34.

Ceļu/Ielu
kvalitāte
(ceļu
infrastruktūra)
Ceļu/Ielu
uzturēšana
(ceļu
infrastruktūra)
Valsts un pašvaldības ceļu
tehniskais
stāvoklis
ārpus
pilsētām, ciemiem
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis
pilsētās, ciemos
Gājēju ietves, celiņi, gājēju
pārejas, u.tml.
Vietējās nozīmes autobusu
kustība (sabiedriskā transporta
pakalpojumi)
Sabiedriskā transporta maršruti

-

45%

-

52%

37%

-

70%

-

Sabiedriskā transporta reisu
skaits
Sabiedriskā
transporta
pakalpojumu kvalitāte
Skolēnu
pārvadājumu
transporta
un
maršrutu
pieejamība , kvalitāte
Ielu apgaismojums

35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu (  →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
vērtējums

74%
-

70%

79%

-

70%

-

74%

-

92% / 89%

-

74%

45%

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija
45.

47.
48.

49.
50.

89%

75%

79%

-

90%

93%

Pašvaldības
pakalpojumu
(piem., klientu apkalpošana,
dokumentu
sagatavošana,
konsultāciju sniegšana, u.c.)
kvalitāte
Pašvaldības
pakalpojumu
pieejamība
Pašvaldības
sniegtās
informācijas kvalitāte

94%

-

94%

-

89%

-
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pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

46.

Pašvaldības
administrācijas
darbs
Pašvaldības domes (deputātu)
darba novērtējums
Pagastu pārvalžu darbs

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

3. Uzraudzības pārskata sagatavošana
Uzraudzības pārskats tiek sagatavots ikgadēji, bet reizi trīs gados tiek sagatavots trīs gadu
uzraudzības ziņojums. Uzraudzības process paredz:
KATRU GADU (vienlaicīgi
ar Daugavpils
valstspilsētas
pašvaldības un
Augšdaugavas novada
pašvaldības publiskā
pārskata izstrādi tiek
veikts Attīstības
programmas
uzraudzības process)
IKGADĒJAIS ZIŅOJUMS
IETVER:
(Attīstības programmas
analīze)

Tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām (pasākumi/aktivitātes)
saskaņā ar Rīcības plānu un Pielikumu
Tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati (Tabula 1)

Tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem (Tabula
2,Tabula 3)

Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienu
Noteikto darbības rezultātu rādītāju izpildes tendenci
Informāciju par veiktajiem ieguldījumiem attīstības projektu
ieviešanā (Investīciju plānā obligāti iekļaujami projekti, kuru izmaksas
pārsniedz 50 000 EUR)
Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums
Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā
sasniegt izvirzītos rādītājus

Tabula
REIZI TRIJOS GADOS
(papildus katru gadu
veicamajām darbībām
uzraudzības procesa
laikā tiek veikts)

5
Tiek veikta pilsētas un novada iedzīvotāju aptauja
(Par iedzīvotāju aptaujas anketas pamatu var izmantot Daugavpils
pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē
izmantoto anketas paraugu)
Apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji (Tabula 4, Tabula 5)
Iekļauta informācija par atbilstību Daugavpils pilsētas un
Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (IAS)
izvirzītajiem mērķiem
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TRĪS GADU UZRAUDZĪBAS
ZIŅOJUMS

(tiek veikta padziļināta
analīze par Attīstības
programmas
noteiktajiem rādītājiem,
ietverot arī politikas
rezultātu rādītājus)

Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virziens
Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums
Izvērtējums par atbilstību Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas
novada IAS izvirzītajiem mērķiem
Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā
sasniegt izvirzītos rādītājus

Priekšlikums attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūrai norāda vēlamo saturu un
apskatāmos jautājumus (Tabula 6).
TABULA 6.

Priekšlikums attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūrai

Ievads
 Uzraudzības ziņojuma
sagatavošanas mērķis;
 Laika periods, par kādu
uzraudzības ziņojums
sagatavots;
 Uzraudzības ziņojuma
struktūra un
sagatavošanā iesaistītie

Ieviešanas izvērtējums
 Vispārīgs novada / pilsētas
attīstības raksturojums (balstoties
uz uzraudzības rādītāju analīzi)
 Atbilstība ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem
 Ieviešanas process un sadarbība ar
sociālajiem partneriem;
 Informācija par īstenotajiem
projektiem, veiktajām aktivitātēm;
 Investīciju plāna izvērtējums, kas
ietver pārskatu par finanšu
izlietojumu un prognozes sasaistē
ar pašvaldības budžetu;
 Rīcības plāna un Investīciju plāna
īstenošanas izvērtējums, kas ietver,
kā šo plānu īstenošana tiek
tuvināta pilsētas / novada
ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
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Secinājumi un priekšlikumi
 Galvenās problēmas un
iespējas pilsētas /
novada turpmākai
attīstībai;
 Secinājumi par
nepieciešamo problēmu
risināšanu vai padziļinātu
izpēti;
 Priekšlikumi uzraudzības
sistēmas pilnveidošanai;
 Rekomendācijas
Attīstības programmas
grozījumiem un/vai
aktualizācijai
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4. Attīstības programmas ieviešana
Veiksmīgas Attīstības programmas ieviešanas priekšnoteikumi ir:












noteikti atbildīgie par attīstības programmas ieviešanu;
attīstības programmas realizācija tiek veikta organizēti;
attīstības programmas īstenošana notiek saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
un Augšdaugavas novada pašvaldības ikgadējo budžetu;
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome,
to komitejas nodrošina attīstības programmas realizāciju politiskajā līmenī;
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības departaments un
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvalde vada un
koordinē attīstības programmas uzraudzības procesu (regulāri un sistemātiski sekot līdzi
dokumenta ieviešanas progresam, uzturot un aktualizējot rādītāju datu bāzi, kā arī
sagatavot uzraudzības ziņojumus un pārskatus);
uzraudzības procesā iesaistās visas abu pašvaldību struktūrvienības, iestādes vai
institūcijas, kuras Rīcības plānā norādītas kā atbildīgās par aktivitāšu izpildi vai projektu
īstenošanu;
Visas iesaistītās puses katra gada nogalē (vai pēc nepieciešamības) nodrošina informāciju
par rīcību izpildi un nepieciešamajiem datiem, kas nepieciešami sekmīgai īstenošanas
uzraudzībai;
Mēneša laikā pēc attīstības programmas stāšanās spēkā abu pašvaldību par Attīstības
programmu atbildīgās struktūrvienības organizē sanāksmi ar dokumenta ieviešanā
iesaistītajām pusēm, iepazīstinot ar tālāku sadarbību dokumenta ieviešanā un uzraudzībā.
Koordinētas darbības nolūkā šādu sanāksmi vēlams rīkot ikgadēji.
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5. Attīstības programmas aktualizācija
Attīstības programmas darbības termiņš ir līdz 2027. gadam, līdz ar to ir jāparedz tās regulāra
aktualizācija. Par nepieciešamību aktualizēt Attīstības programmu tiek lemts, pamatojoties uz
uzraudzības ziņojumiem un kārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu.
Ja tiek veiktas izmaiņas Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā, nepieciešams Daugavpils
valstspilsētas pašvaldības domes un Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums par
Attīstības programmas aktualizāciju, kā arī jānodrošina publiskās apspriešanas process (saskaņā ar
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem).
Ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu var tikt aktualizētas atsevišķās uz
Daugavpils pilsētu attiecināmās Attīstības programmas sadaļas (Pašreizējās situācijas
raksturojums, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības
plāns).
Ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu var tikt aktualizētas atsevišķās uz
Augšdaugavas novadu attiecināmās Attīstības programmas sadaļas (Pašreizējās situācijas
raksturojums, Rīcības plāns, Investīciju plāns).
Lai aktualizētu kopīgās Attīstības programmas sadaļas, nepieciešami abu pašvaldību domju
lēmumi.
Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā vai pēc nepieciešamības,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Īstenojot Rīcības plāna un Investīciju plāna
aktualizāciju, pašvaldības uzdevums nepieciešamības gadījumā ir veikt alternatīvu risinājumu
analīzi, nodrošinot to, ka tiek nodrošināta ekonomiski pamatotu un efektīvu risinājumu īstenošana
izvirzīto uzdevumu izpildē.
Saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628. Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem 4. punktu, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei par informatīvu materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās situācijas
raksturojumu. Līdz ar to Attīstības programmas un IAS izstrādes vajadzībām sagatavotie
pašreizējās situācijas raksturojuma sējumi var tikt aktualizēti pēc vajadzības. Tos papildus
ievietošanai pie Attīstības programmas materiāliem Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS), ievieto kā atsevišķu dokumentu (projektu). Pašreizējās situācijas raksturojumu var
izmantot citu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vajadzībām.
Aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu un ievieto TAPIS
un publisko Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (www.geolatvija.lv).
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