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IEVADS 

Krustpils novada attīstības programma 2020. - 2026.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidēja 
termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Krustpils novada vidēja termiņa attīstības 
prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa stratēģisko 
uzstādījumu īstenošanai, kas nodefinēti Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. - 2030.gadam. 

Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sekojošām sadaļām: 

♦ Pašreizējās situācijas raksturojums; 
♦ Stratēģiskā daļa – ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums); 
♦ Rīcības plāns – nozīmīgākās plānotās darbības septiņu gadu periodam, lai īstenotu Stratēģiskā daļā 

izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus; 
♦ Investīciju plāns – nozīmīgākās Krustpils novada pašvaldības investīcijas, kuras plānotas realizēt laika 

posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam, kā arī projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts 
atkarībā no pieejamā finansējuma, lai īstenotu Stratēģiskā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus 
un Rīcības plānā izvirzītās darbības; 

♦ Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība – noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības 
pārskata sniegšanas biežums un saturs. 

Krustpils novada Attīstības programmas īstenošanas un plānošanas procesā būtiski ir izveidot un izpildīt tās 
uzraudzības sistēmu. 

Uzraudzības sistēma palīdz izvērtēt Attīstības programmā plānoto 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.  
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1. Attīstības programmas īstenošana 

 

VEIKSMĪGAS KRUSTPILS
NOVADA ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS

PRIEKŠNOTEIKUMI

noteikts atbildīgais par Attīstības programmas ieviešanu

Attīstības programmas realizācija tiek veikta organizēti

Attīstības programmas īstenošana notiek saskaņā ar Krustpils novada 
pašvaldības ikgadējo budžetu

Krustpils novada pašvaldības dome un domes komitejas nodrošina 
Attīstības programmas realizāciju politiskajā līmenī

Attīstības nodaļa vada un koordinē Attīstības programmas uzraudzības 
procesu (regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi)

Uzraudzības procesā iesaistās visas pašvaldības struktūrvienības,
iestādes, kapitālsabiedrība, kuras Rīcības un Investīciju plānā norādītas 

kā atbildīgās par darbības izpildi vai projektu īstenošanu
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1.1. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība 

 

 

Uzraudzības rādītāji 

Uzraudzības rādītāji tiek izmantoti, lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai. 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
RĀDĪTĀJI 

(nozīmīgākie teritoriju attīstību 
raksturojošie sociālekonomiskie 

rādītāji) 

Skatīt pielikuma 1.tabulu 

 

♦ patstāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 

♦ iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā 

♦ bezdarba līmenis 

♦ teritorijas attīstības indekss 

♦ citi rādītāji 

DARBĪBAS REZULTĀTU 
RĀDĪTĀJI 

(veikto darbību novērtējuma 
kvantitatīvie rādītāji, saskaņā ar 
kuriem tiek mērīta pašvaldības 

administrācijas darbības efektivitāte 
Attīstības programmas īstenošanā) 

Skatīt pielikuma 2.tabulu 
 

♦ izglītojamo audzēkņu skaits 

♦ pārbūvētie pašvaldības ceļi (km) 

♦ ekonomiski aktīvi uzņēmumi 

♦ citi rādītāji 

UZRAUDZĪBAS
SISTĒMAS UZDEVUMI

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
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POLITIKAS REZULTĀTU 
RĀDĪTĀJI 

 (veikto darbību novērtējuma 
kvalitatīvie rādītāji, kas tiek iegūti 
veicot iedzīvotāju un uzņēmēju 

aptauju un saskaņā ar kuriem tiek 
novērtēta pašvaldības 

administrācijas darbības efektivitāte 
Attīstības programmas īstenošanā) 

Skatīt pielikuma 3.tabulu 
 

♦ pašvaldības pārvaldības novērtējums 

♦ pakalpojumu un jomu pieejamības un kvalitātes 
novērtējums 

♦ citi rādītāji 

 

1.2. Uzraudzības process 

KATRU GADU 
Katru gadu (vienlaicīgi ar 

Krustpils novada pašvaldības 
publiskā pārskata izstrādi tiek 
veikts Attīstības programmas 

uzraudzības process) 

♦ Tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām (plānotās 
darbības) saskaņā ar Rīcības plānu 

♦ Tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati 

♦ Tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem 
rādītājiem 

IKGADĒJĀ ZIŅOJUMĀ IETVER: 
(Attīstības programmas analīze) 

♦ Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas 
virzienu 

♦ Noteikto darbības rezultātu rādītāju izpildes tendenci 

♦ Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums 

♦ Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar 
mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus 

REIZI TRIJOS GADOS 
(papildus katru gadu veicamajām 

darbībām uzraudzības procesa laikā 
tiek veikts) 

♦ Tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja 

(par iedzīvotāju aptaujas anketas pamatu var izmantot 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē izmantoto anketas paraugu) 

♦ Apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji 

♦ Iekļauta informācija par atbilstību Krustpils novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (turpmāk - Krustpils 
novada IAS) izvirzītajiem mērķiem 

TRĪS GADU UZRAUDZĪBAS 
ZIŅOJUMĀ IETVER: 

(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 Krustpils novada IAS 
izvirzītajiem mērķiem 

♦ Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar 
mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus 
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Priekšlikums Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūrai: 

1) Ievads: 

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

2) Ieviešanas izvērtējums: 

♦ Ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem partneriem; 
♦ Izvērtējums par izvirzīto vidēja termiņa 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; 
♦ Rīcības plāna un Investīciju plāna īstenošanas izvērtējums, kas ietver, kā šo plānu īstenošana 

tiek tuvināta novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 

3) Secinājumi un priekšlikumi: 

♦ Galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai; 
♦ Secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti; 
♦ Rekomendācijas Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai. 

 

2. Attīstības programmas aktualizācija 

Attīstības programmas darbības termiņš ir septiņi gadi, 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.  

Attīstības programmas aktualizācijas rezultātā, neatkarīgi no tā, kurā Attīstības programmas ieviešanas gadā 
tas tiek veikts, netiek mainīts Attīstības programmas darbības gala termiņš. 

Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam 
gadam.  

Aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu un ievieto Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un publisko Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā (www.geolatvija.lv). 
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Pielikumi 
Tabula 1: Teritorijas attīstības rādītāji 

Nr. 
p.k. 

Rādītājs 2016.g. 2017.g. 2018.g. 
Vēlamā 

tendence uz 
2026.gadu 

Datu 
avots 

1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 5828 5747 5603 ↔ CSP 

2. Migrācijas saldo -44 -65 -35 ↓ CSP 

3. Dabiskais pieaugums -37 -79 -72 ↔ CSP 

4.  Dzimušo bērnu skaits 90 60 47 ↔ CSP 

5. 
Iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas 
vecumam (0-14) (skaits) /īpatsvars 
(%) 

874 

15,0 

901 

15,7% 

890 

15,9% 
↔ CSP 

6. 
Iedzīvotāju skaits darbspējas 
vecumā (15-64) (skaits) /īpatsvars 
(%) 

3562 

61,1% 

3553 

61,8% 

3440 

61,4% 
↔ CSP 

7. Iedzīvotāju skaits virs darbaspējas 
vecuma (>65) (skaits) /īpatsvars (%) 

1392 

23,9% 

1293 

22,5% 

1273 

22,7% 
- CSP 

8. Demogrāfiskās slodzes līmenis 636 618 629 ↔ CSP 

9. Bezdarba līmenis (uz 31.janvāri) (%) 8,9 8,0 7,1 ↔ NVA 

10. Reģistrēto bezdarbnieku skaits (uz 
31.janvāri) 321 285 252 ↔ NVA 

11. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
apmērs uz vienu iedzīvotāju 
pašvaldības budžetā (EUR) 

340,56 376,29 411,89 ↑ 

CSP, 
Valsts 
kase, 
pašvaldība 

12. Teritorijas attīstības indekss 79.vieta 
(-0,544) 

88.vieta 
(-0,694) - ↔ VRAA 

13. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi  526 479 - ↑ CSP 

14. 
Tirgus sektora ekonomiski aktīvi 
uzņēmumi novados uz 1000 iedz. 
(vienība) 

86 80 - ↑ CSP 

15. 

Pašvaldības budžeta kopējie 
ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR) 
(Pamatbudžeta ieņēmumi pret iedz. 
skaitu (CSP)) 

1236,40 1359,39 1499,37 ↑ 

CSP, 
Valsts 
kase, 
pašvaldība 

 

Tabula 2: Vidēja termiņa prioritāšu darbību rezultātu rādītāji 

Nr.p. 
k. Rādītājs Datu avots Bāzes gads 

(2018.g.) 2019.gads ….. 
Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

VTP1 Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana cilvēkresursu attīstībai, izaugsmei un 
saglabāšanai 

1. Izglītības iestāžu 
skaits Pašvaldība 7 7  Veikta skolu tīkla 

optimizācija 

2. 
Izglītojamo skaits 
pašvaldības 
pirmsskolas grupās 

Izglītības 
iestādes 

526 – 
vispārējās 

531 - 
vispārējās  Saglabājas iepr. 

līmenī 
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Nr.p. 
k. Rādītājs Datu avots Bāzes gads 

(2018.g.) 2019.gads ….. 
Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

un vispārējās 
izglītības iestādēs 

izglītības 
iestādēs; 
163 – PI 
grupās 

(uz 
01.09.2018.) 

izglītības 
iestādēs; 
145 - – PI 

grupās 
(uz 

09.09.2019.) 

3. 

Skolēnu skaits, kas 
deklarēti Krustpils 
novadā, bet apmeklē 
citu pašvaldību 
izglītības iestādes 

Pašvaldība 350 
341 
(uz 

31.08.2019.) 
 Samazinās 

4. 

Piedāvātās interešu 
izglītības 
programmas 
pašvaldības izglītības 
iestādēs 

Izglītības 
iestādes 65   Saglabājas iepr. 

līmenī 

5. Kultūras pasākumu 
norišu skaits 

Novada 
kultūras 
darba 

koordinators 

167   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

6. 
Kultūras pasākumu 
norišu apmeklētāju 
skaits 

Novada 
kultūras 
darba 

koordinators 

12 009   Pieaug 

7. Amatiermākslas 
kolektīvu skaits 

Novada 
kultūras 
darba 

koordinators 

29   Saglabājas iepr. 
līmenī 

8. 

Nodarbību skaits (h) 
un apmācīto skaits  
amatniecības centrā 
“Māzers”  

Amatniecības 
centrs 

“Māzers” 
210 h   Saglabājas iepr. 

līmenī vai pieaug 

9. 
Kopējais novada 
bibliotēku aktīvo 
lietotāju skaits 

Bibliotēkas 

1671 
(bez 

apkalpošanas 
centriem) 

  Pieaug 

10. Sporta pasākumu 
skaits Pašvaldība 

16 – novada 
mēroga 

pasākumi, 
10 – 

pasākumi, 
kas notika 
pagastos 

  Pieaug 

11. Aktīvu NVO skaits Pašvaldība, 
Lursoft 

39 biedrības; 
1 

nodibinājums; 
3 reliģiskas 

organizācijas 

  Pieaug 

12. 
Pašvaldības rīkoto 
pasākumu skaits 
ģimenēm (skaits) 

Pašvaldība 

2 
(Bērnības 

svētki, Stipro 
ģimeņu 

godināšana) 

  
Saglabājas iepr. 

līmenī  vai 
pieaug 

13. Pašvaldības 
organizēto veselības Pašvaldība 17   Saglabājas iepr. 

līmenī vai pieaug 
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Nr.p. 
k. Rādītājs Datu avots Bāzes gads 

(2018.g.) 2019.gads ….. 
Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

veicināšanas 
pasākumu skaits 

14. Audžuģimeņu skaits Sociālais 
dienests 1   Pieaug 

15. 

Sociālo palīdzību 
(dažādu veidu) 
saņēmušo personu 
skaits 

Sociālais 
dienests 566   Samazinās 

16. Trūcīgo ģimeņu 
(personu) skaits 

Sociālais 
dienests 352   Samazinās 

17. 
Maznodrošināto 
ģimeņu (personu) 
skaits 

Sociālais 
dienests 310   Samazinās 

18. Sociālo dzīvokļu 
skaits Pašvaldība 4   Tiek nodrošināts 

pēc vajadzības 

19. Reģistrēto noziedzīgo 
nodarījumu skaits CSP 93   Samazinās 

20. 
Pašvaldības 
organizētās 
iedzīvotāju tikšanās 

Pašvaldība 4   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

21. 
Pieejamie 
pašvaldības e-
pakalpojumi (skaits) 

Pašvaldība 4 43  Pieaug 

22. Īstenoto investīciju 
projektu skaits Pašvaldība 16   Pieaug 

23. 

Nozaru darbības 
plānošanas 
dokumentu izstrāde 
(skaits) 

Pašvaldība 1 8  Pieaug 

24. Bezmaksas vasaras 
nometņu skaits Pašvaldība 6+   Pieaug 

VTP2 Ilgtspējīgas dzīves vides kvalitātes un infrastruktūras attīstība 

25. 

Centralizētās 
ūdensapgādes 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

Pašvaldība 756   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

26. 

Centralizētās 
kanalizācijas 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

Pašvaldība 716   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

27. 

Centralizētās 
siltumapgādes 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

Pašvaldība 274   Saglabājas iepr. 
līmenī 

28. 

Pārbūvēti vai 
paplašināti 
centralizētās 
ūdensapgādes tīkli 
(m/km) 

Pašvaldība 0   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

29. 

Pārbūvēti vai 
paplašināti 
centralizētās 
kanalizācijas tīkli (m/ 
km) 

Pašvaldība 108 m   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 
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Nr.p. 
k. Rādītājs Datu avots Bāzes gads 

(2018.g.) 2019.gads ….. 
Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

30. 

Pārbūvēti vai 
paplašināti 
centralizētās 
siltumapgādes  tīkli 
(m/ km) 

Pašvaldība 0   Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

31. 
 

Pārbūvēto 
pašvaldības ceļu un 
ielu kopgarums (km)  

Pašvaldība 18,22   Pieaug 

32. Gājēju un veloceliņu 
izbūve (km) Pašvaldība 

Izbūvēts 
gājēju celiņš 
Marinzejas 
parkā uz 

atpūtas vietu 
“Marija” 

  Izbūvēti vismaz 2 
veloceliņi 

33. 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumi 
pašvaldības iestādēs 
un daudzdzīvokļu 
ēkās (skaits) 

Pašvaldība 

2 (Atašienes 
kultūras 
nams, 

amatniecības 
centrs 

“Māzers”) 

  Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 

34. 

Ierīkoti jauni vai 
modernizēti esošie 
bērnu rotaļu laukumi 
(skaits) 

Pašvaldība -   

Saglabājas iepr. 
līmenī, bet 
regulāri tiek 

veikta to 
apsaimniekošana 

35. 
Ierīkotas jaunas 
jauniešu aktīvās 
atpūtas vietas (skaits) 

Pašvaldība 1   Pieaug 

36. 

Atkritumu 
savākšanas/ 
šķirošanas punktu 
skaits 

Pašvaldība nav datu   
Tiek nodrošināts 

pietiekamā 
daudzumā 

VTP3 Ekonomiskās vides attīstība caur vietējo resursu un potenciālu izmantošanu 

37. 
Pašvaldības 
pārstāvju tikšanās ar 
uzņēmējiem (skaits) 

Pašvaldība 3   Saglabājas iepr. 
līmenī 

38. 

Pašvaldības 
apmaksāto darba 
vietu skaits vasarā 
skolēnu 
nodarbinātības 
projektā 

Pašvaldība, 
NVA 51   Saglabājas iepr. 

līmenī vai pieaug 

39. Izdoti tūrisma 
informācijas materiāli Pašvaldība 3 4  Saglabājas iepr. 

līmenī vai pieaug 

40. 

Sniegts atbalsts 
dalībai uzņēmēju 
(t.sk. tūrisma) 
izstādēs 

Pašvaldība 2 1 

 
Saglabājas iepr. 
līmenī vai pieaug 
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Tabula 3: Vidēja termiņa politikas rezultātu rādītāji 
(iegūstami iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātā) 

Nr. 
p. 
k. 

Rādītājs 
Pozitīvā 

vērtējuma 
rādītājs 
2019.g.1 

2023.g. 2026.g. 

Tendence 
salīdzinājumā 
ar iepriekšējo 

periodu 
(↑ ↓ →) 

Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

Pārvalde 
1. Pašvaldības darba 

novērtējums 
(novērtējuma skala no 1-
10, 1 – ļoti negatīvi, 10 – 
ļoti labi) 

6,01 

   
novērtējums 

paaugstinājies 
virs 6,0 

Izglītība 
1. Pašvaldības pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma 
pieejamība 

90% 
   

pozitīvā 
vērtējuma % 
 paaugstinās 

2. Pašvaldības pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma 
kvalitāte 

91% 
   

3. Vispārējās izglītības 
iestāžu pakalpojumu 
pieejamība 

83% 
   

4. Vispārējās izglītības 
iestāžu pakalpojumu 
kvalitāte 

81% 
   

5. Interešu izglītības 
pakalpojuma pieejamība 68% 

   

6. Interešu izglītības 
pakalpojuma kvalitāte 74% 

   

7. Profesionālās ievirzes 
(mūzika, māksla, sports) 
izglītības pieejamība 

56% 
   

8. Mūžizglītības 
pakalpojumu 
pieaugušajiem 
pieejamība 

43% 

   

9. Mūžizglītības 
pakalpojumu 
pieaugušajiem kvalitāte 

62% 
   

10. Skolēnu pārvadājumu 
transporta pieejamība 83% 

   

11. Pašvaldības izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
kvalitāte 

75% 
   

12. Pašvaldības izglītības 
iestāžu materiāltehniskās 
bāzes nodrošinājums 

73% 
   

 
1 Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes ietvaros organizētā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja 2019.gadā 
(aptaujā piedalījās  240 respondenti). 
Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums “apmierina” un “drīzāk apmierina”) skaitu attiecībā pret 
respondentu skaitu, kas sniedza novērtējumu, neņemot vērā dalībnieku skaitu, kas atzīmēja, ka nav viedokļa, vai neizmanto 
pakalpojumus. 
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Nr. 
p. 
k. 

Rādītājs 
Pozitīvā 

vērtējuma 
rādītājs 
2019.g.1 

2023.g. 2026.g. 

Tendence 
salīdzinājumā 
ar iepriekšējo 

periodu 
(↑ ↓ →) 

Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

13. Sporta infrastruktūras pie 
pašvaldības izglītības 
iestādēm kvalitāte 

76% 
   

Kultūra 
1. Kultūras iestāžu 

pieejamība 81% 
   

pozitīvā 
vērtējuma % 
paaugstinās 

2. Kultūras pasākumu 
pieejamība 81% 

   

3. Kultūras pasākumu 
kvalitāte 73% 

   

4. Informācijas pieejamība 
par kultūras un izklaides 
pasākumiem 

79% 
   

5. Kultūras iestāžu 
infrastruktūras kvalitāte 79% 

   

6. Kultūras iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums 
 

73% 

   

Sports un aktīvā atpūta 
1. Sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūras 
pieejamība 

74% 
   

pozitīvā 
vērtējuma % 
paaugstinās 

2. Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras kvalitāte 76% 

   

3. Sporta pasākumu 
pieejamība 78% 

   

4. Sporta pasākumu 
kvalitāte 75% 

   

5. Bērnu rotaļu laukumu 
pieejamība 77% 

   

6. Jauniešiem piemērotu 
atpūtas laukumu 
pieejamība 

55% 
   

7. Publisko peldvietu 
pieejamība 63% 

   

8. Publisko atpūtas vietu 
/atpūtas laukumi, bērnu 
rotaļu laukumi, peldvietas 
u.tml./ infrastruktūras 
kvalitāte 

77% 

   

Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe un drošība 
1. Ģimenes ārsta 

pakalpojumu pieejamība 74% 
   

pozitīvā 
vērtējuma % 
paaugstinās 

2. Sociālo pakalpojumu 
pieejamība 71% 

   

3. Sociālo pakalpojumu 
kvalitāte 71% 
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Nr. 
p. 
k. 

Rādītājs 
Pozitīvā 

vērtējuma 
rādītājs 
2019.g.1 

2023.g. 2026.g. 

Tendence 
salīdzinājumā 
ar iepriekšējo 

periodu 
(↑ ↓ →) 

Vēlamais 
attīstības 

virziens uz 
2026.gadu 

4. Sociālās palīdzības 
pieejamība 72% 

   

5. Sabiedriskās kārtības 
nodrošinājuma kvalitāte 69% 

   

Transporta (lineārā, apkalpojošā) infrastruktūra, sabiedriskais transports 
1. Veloceliņu pieejamība 33%    

pozitīvā 
vērtējuma % 
paaugstinās 

2. Gājēju ietvju pieejamība 43%    
3. Pašvaldības ceļu un ielu 

tehniskais stāvoklis 43% 
   

4. Pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas kvalitāte 48% 

   

5. Ielu apgaismojuma 
pieejamība 61% 

   

Komunālā saimniecība, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi, kapsētas 
1. Centralizētās 

ūdensapgādes 
pieejamība 

77% 
   

pozitīvā 
vērtējuma % 
paaugstinās 

2. Centralizētās 
ūdensapgādes /dzeramā 
ūdens/ kvalitāte 

69% 
   

3. Centralizētās 
kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība 

81% 
   

4. Centralizētās 
siltumapgādes 
pakalpojumu pieejamība 

75% 
   

5. Šķiroto atkritumu 
nodošanas konteineru, 
laukumu pieejamība 

59% 
   

6. Atkritumu 
apsaimniekošanas 
kvalitāte 

68% 
   

7. Daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanas 
pakalpojumu kvalitāte 

53% 
   

8. Daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmu tehniskais 
stāvoklis 

45% 
   

9. Kapsētu 
apsaimniekošanas 
kvalitāte 

76% 
   

Uzņēmējdarbība 
1.  Darba vietu pieejamība 

novadā 27% 
   pozitīvā 

vērtējuma % 
paaugstinās 

 

 




