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Ievads
Attīstības plānošanas procesa būtisks elements ir uzraudzības sistēmas
izveide, ar kuras palīdzību iespējams izmērīt teritorijas attīstību, Attīstības
programmas īstenošanas rezultātus un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo
rezultātu ietekmi ilgākā laika posmā.
Uzraudzības sistēma kalpo sekojošu uzdevumu izpildei:
nodrošināt pašvaldības novērtēšanas iespējas, identificējot
pārmaiņas pašvaldības situācijā kopumā un pa jomām;
identificēt, vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā
plānots;
parādīt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus;
nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta
īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, politiķus un citas
ieinteresētās puses;
pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
sekmēt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un
sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos.

ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
ĪSTENOŠANAS
UZRAUDZĪBA UN
NOVĒRTĒŠANA.
Attīstības programmas
sastāvdaļa, kas tiek
izstrādāta ar mērķi radīt
ietvaru, kas nodrošina
iespēju izvērtēt
teritorijas attīstības
progresu un attīstības
programmas

īstenošanas gaitā
sasniegto.

3

2019.

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

1. Attīstības programmas īstenošana
Attīstības programmas sekmīgas īstenošanas priekšnosacījumi ir sekojoši:
noteikts atbildīgais par attīstības programmas īstenošanu;
attīstības programmas īstenošana notiek organizēti;
attīstības programmas īstenošana ir sasaistīta ar Ikšķiles novada pašvaldības budžetu.
Ikšķiles novada attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta divos līmeņos:
politiskajā līmenī, ko nodrošina Ikšķiles novada dome un domes komitejas;
izpildes līmenī, ko nodrošina Ikšķiles novada pašvaldības administrācija, iestāžu vadītāji.
Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļa vada un koordinē attīstības programmas uzraudzības procesu regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi. Uzraudzības procesā iesaistās visas Rīcības plānā
norādītās par aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības vai institūcijas.

2. Attīstības programmas uzraudzība
Attīstības programmas uzraudzības process norisinās divos veidos:
ikgadējais novērtējums;
novērtējums reizi 3 gados.
Abos gadījumos tiek izstrādāts Uzraudzības ziņojums.

2.1. Ikgadējais novērtējums
Vienlaicīgi ar Ikšķiles novada pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata izstrādi tiek veikts Ikšķiles novada attīstības
programmas 2019.-2025.gadam uzraudzības process:
1. tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu;
2. tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati;
3. tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem.

1.

•DATI PAR ĪSTENOTAJĀM RĪCĪBĀM

2.

•TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI

3. • REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
1.attēls. Attīstības programmas ikgadējā uzraudzības ziņojuma struktūra
Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts Ikgadējais uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas ieviešanu,
kur ietverts veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienu, noteikto darbības rezultātu rādītāju
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izpildes tendenci, konstatētās novirzes no plaņotā un to skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības
uzlabošanai.

2.2.

Novērtējums reizi 3 gados

Papildus ikgadēji veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros tiek īstenots Ikšķiles novada attīstības
programmas uzraudzības process reizi 3 gados, veicot sekojošas darbības:
1. tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja;
2. tiek apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji;
3. tiek iekļauta informācija par atbilstību Ikšķiles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2011.-2030.gadam
(Ikšķiles novada IAS) izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm.

1.

•IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

2.

•POLITIKAS REZULATĀTU RĀDĪTĀJI

3.

•ATBILSTĪBA IKŠĶILES NOVADA IAS
ILGTERMIŅA UZSTĀDIJUMIEM

2.attēls: Attīstības programmas trīs gadu pārskata uzraudzības ziņojuma struktūra
Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantot Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē izmantoto
aptaujas anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē pakalpojumu/jomu pieejamību un kvalitāti, kā arī vispārējās
attīstības tendences un būtiskākās problēmas.
Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts trīs gadu uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas ieviešanu,
kur ietverts veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienu, konstatētās novirzes no plānotā un to
skaidrojums, izvērtējums par atbilstību Ikšķiles novada IAS izvirzītajiem ilgtermiņa uzstādījumiem, secinājumi un
ieteikumi darbības uzlabošanai.

2.3.

Priekšlikums uzraudzības ziņojuma struktūrai

Uzraudzības ziņojumu veido trīs daļas:
1. Ievads;
2. Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums;
3. Secinājumi un priekšlikumi.
Uzraudzības ziņojuma iespējamo saturu attēlo 1.tabula.
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1.tabula. Uzraudzības ziņojuma struktūra
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 prioritāšu, rīcības virzienu, uzdevumu un rīcību 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;
 priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai.

3. Uzraudzības rādītāji
Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti uzraudzības rādītāji:
1) teritorijas attīstības rādītāji (skatīt 2.tabula) – nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie sociālekonomiskie
rādītāji (piemēram, pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas; bezdarba līmenis; teritorijas attīstības indekss u.c.);
2) darbības rezultātu rādītāji (skatīt 3.tabula) – veikto darbību novērtējuma kvantitatīvie rādītāji, saskaņā ar
kuriem tiek mērīta pašvaldības administrācijas darbības efektivitāte Attīstības programmas īstenošanā
(piemēram, apgaismoto ielu īpatsvars (%); skolēnu skaits izglītības iestādēs; sporta pasākumu skaits, kultūras
pasākumu skaits u.c.);
3) politikas rezultātu rādītāji (skatīt 4.tabula) – 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 (piemēram, apmierinātība ar vispārējās izglītības pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti; kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes novērtējums u.c.).

6

2019.

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

3.1.

Teritorijas attīstības rādītāji
2.tabula. Teritorijas attīstības rādītāji

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rādītājs
Iedzīvotāju skaits Ikšķiles
novadā pēc faktiskās
dzīvesvietas
Iedzīvotāju skaits Ikšķiles
novadā pēc deklarētās
dzīvesvietas
Iedzīvotāju skaits Ikšķiles pilsētā
gada sākumā pēc faktiskās
dzīvesvietas
Iedzīvotāju skaits Tīnūžu
pagastā gada sākumā pēc
faktiskās dzīvesvietas
Demogrāfiskās slodzes līmenis
Iedzīvotāju skaits līdz
darbaspējas vecumam (0-14)
Iedzīvotāju skaits darbspējas
vecumā (15-64)
Dabiskais pieaugums
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas
saldo
Demogrāfiskās slodzes līmenis
(gada sākumā)

2017.gads

2018.gads

Vēlamā
tendence
2025.gadā

Datu avots

9 405

9 643

11 500

CSP

9 174

9 451

11 500

CSP

6 859

7 068

Virs 8 000

CSP

2 546

2 575

Virs 3 000

CSP

641

661

Samazinās

CSP

2 071

2 189

Pieaug

CSP

5 730

5 806

Pieaug

CSP

52

n.d.

Pozitīvs

CSP

186

n.d.

Samazinās

CSP

641

661

600

CSP

3,0
(31.07.2018.)
153
(31.08.2018.)

3,0

NVA

Saglabāties,
nepalielinoties

NVA

995

n.d.

Pieaug

VRAA
Valsts kase

1,418
7.vietā

Dati tiks
aprēķināti
2019.gadā

Nesamazināties,
saglabāt vietu
pirmajā desmitā
novadu ranga
skalā

VRAA

95
(2016.g.)

n.d.

Nesamazināties

CSP

940
(2016.g.)

n.d.

Pieaug

CSP

11.

Bezdarba līmenis (%)

3,0

12.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits

174

13.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pašvaldības budžetā vidēji uz 1
iedzīvotāju, euro

14.

15.
16.

Teritorijas attīstības līmeņa
indekss (vienības)
Tirgus sektora ekonomiski aktīvi
uzņēmumi statiskajos novados
uz 1000 iedz. (vienība)
Ekonomiski aktīvi uzņēmumi
statiskajos novados (vienība)
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3.2.

Darbības rezultātu rādītāji
3.tabula. Darbības rezultātu rādītāji

Tendence
Plānotais
salīdzinājumā
Nr.
Bāzes gads
attīstības
ar
p.
Rādītājs
Datu avots
2017.gads
2019.gads
virziens
iepriekšējo
k.
2025.gadā
gadu (  →)
VTP1 Infrastruktūras attīstība kvalitatīvas dzīves un uzņēmējdarbības vides veidošanai un efektīva resursu
plānošana un izmantošana
Uzņēmējdarbība
Apmeklētāju skaits
1. Tūrisma informācijas
TIC
1296
pieaug
centrā
Pasākumi, kuros
2. piedalās vai organizē
TIC
vairāk par 11
vairāk par 11
TIC
Ogres un Ikšķiles
novadu pašvaldību
Tūrisma,
aģentūras “Tūrisma,
sporta un
sporta un atpūtas
atpūtas
ne mazāk
3. kompleksa “Zilie kalni”
kompleksa
vairāk par 20
par 20
attīstības aģentūras”
“Zilie kalni”
organizētie un
attīstības
atbalstītie pasākumi
aģentūra
gadā
Pašvaldības tikšanās ar
4.
Pašvaldība
vairāk par 6
vairāk par 6
uzņēmējiem (skaits)
Uzņēmēju biedrības
5. aktivitātes gadā /
Pašvaldība
21 biedrs
pieaug
biedru skaits
Transporta infrastruktūra un komunālā infrastruktūra
Pašvaldības ceļu
Pašvaldība,
6. garums ar asfaltbetona
10
pieaug
CSP
segumu (km)
Pašvaldības ielu garums
Pašvaldība,
7. ar asfaltbetona segumu
34
pieaug
CSP
(km)
~ 10 km esošs
8. Velo ceļi (km)
Pašvaldība
apvienotais
pieaug
gājēju/velo ceļš
Apgaismoto ielu un ceļu
9.
Pašvaldība
n.d.
pieaug
īpatsvars (%)
Energoefektivitātes
renovēto
2017.gadā
10. paaugstināšanas
Pašvaldība
ēku skaits
uzsāka renovēt
pasākumi pašvaldības
pieaudzis
8
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iestādēs (ēkās) un
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās
(skaits)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Centralizētas
siltumapgādes
pieejamība novadā (ēku
pieslēgumu skaits)

Centralizētās
ūdensapgādes tīklu
pieejamība (pieslēgumu
skaits, %)
Centralizētās
kanalizācijas tīklu
pieejamība (pieslēgumu
skaits, %)

2 daudzdzīvokļu
mājas Ikšķilē

PSIA
“Ikšķiles
māja”

48
(t.sk. 23
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas, 19
juridiskās
personas, 6
privātmājas)

saglabājas
bāzes gada
vērtība

PSIA
“Ikšķiles
māja”

1378

pieaug

PSIA
“Ikšķiles
māja”

1271

pieaug

17 šķiroto
atkritumu
konteineru
PSIA
Atkritumu šķirošanas
vietas,
“Ikšķiles
punktu skaits
1 šķiroto
māja”
atkritumu
savākšanas
laukums
VTP2 Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
Izglītība
Izglītojamo skaits
Izglītības,
novadā pašvaldības PII
sporta un
437 bērni PII
(PII “Urdaviņa”,
jaunatnes
“Urdaviņa”,
“Čiekuriņš” un Tīnūžu
lietu
20 grupas
sākumskolas PI grupas,
pārvalde
filiāle “Muižiņa”)
Izglītības,
sporta un
Izglītības programmas
jaunatnes
3
PII “Urdaviņa”
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
Izglītības programmas
jaunatnes
PII “Čiekuriņš”
lietu
pārvalde

9

pieaug

pieaug

saglabājas
bāzes gada
vērtība
saglabājas
PII darbības
uzsākšanas
vērtība
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18.

Izglītības programmas
Tīnūžu sākumskolas
filiāle “Muižiņa”

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde

-

3 privātās
interešu
izglītības
programmas

saglabājas
PII darbības
uzsākšanas
vērtība
ne mazāk kā
3,
nodrošinātas
pašvaldības
atbalstītas
programmas
saglabājas
PII darbības
uzsākšanas
vērtība,
nodrošinātas
pašvaldības
atbalstītas
programmas
saglabājas
PII darbības
uzsākšanas
vērtība,
nodrošinātas
pašvaldības
atbalstītas
programmas

19.

Interešu izglītības
programmas PII
“Urdaviņa”

20.

Interešu izglītības
programmas PII
“Čiekuriņš”

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde

-

21.

Interešu izglītības
programmas Tīnūžu
sākumskolas PI posmā

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde

-

22.

Izglītojamo skaits
privātā PII
(PII “Ķiparu nams”)

Izglītības
iestāde

73 bērni, 6
grupas

-

Izglītojamo skaits
novada vispārējās
izglītības iestādēs
(Ikšķiles vidusskola,
Tīnūžu sākumskola)

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde

975 skolēni
Ikšķiles
vidusskola, 40
klašu
komplekti.
111 skolēni
Tīnūžu
pamatskola, 8
klašu
komplekti.

Pieaug

Izglītības programmas
Ikšķiles vidusskolā

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde

7

izglītības
programmu
skaits
atkarībā no
mācību
satura

23.

24.

10

2019.

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

25.

Izglītības programmas
Tīnūžu sākumskolā (bij.
Tīnūžu pamatskola)

26.

Olimpiāžu, konkursu un
sacensību sasniegumu
rezultāti pašvaldības
dibinātajās vispārējās
izglītības iestādēs

27.

Ikšķiles vidusskolas
reitings mazo skolu
grupā

28.

Interešu izglītības
programmas Ikšķiles
vidusskolā

29.

Interešu izglītības
programmas Tīnūžu
sākumskolā (bij. Tīnūžu
pamatskola)

30.

Izglītojamo skaits
profesionālās ievirzes
izglītības iestādē
(Mūzikas un mākslas
skola)

31.

Profesionālās ievirzes
izglītības programmas

32.

Interešu izglītības
programmas
profesionālās ievirzes
izglītības iestādē

33.
34.
35.

Izglītojamo skaits
Ikšķiles Brīvā skolā
Interešu izglītības
piedāvājumu skaits, ko
piedāvā Brīvā skola
Izglītojamo skaits
profesionālās izglītības

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības
iestāde

2

saglabājas
bāzes gada
vērtība

Vieta/pakāpe
1 – 25
2 – 21
3 - 27

pieaug

_

30 labāko
skolu grupā

32

saglabājas
bāzes gada
vērtība

8

saglabājas
bāzes gada
vērtība

284

pieaug

11

saglabājas
bāzes gada
vērtība

5

saglabājas
bāzes gada
vērtība

78

pieaug

Izglītības
iestāde

14

pieaug

Izglītības,
sporta un

n.d.

-

11
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iestādē (Ogres Valsts
tehnikums)

jaunatnes
lietu
pārvalde
Sports un aktīvā atpūta

36.

Pašvaldības sporta
pasākumu organizatora
rīkoto sporta pasākumu
skaits gadā

37.

Pašvaldības
līdzfinansēto sporta
projektu konkursam
atbalstīto projektu
skaits

38.

Sporta organizāciju un
biedrību skaits

39.

Sporta komandu skaits

Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde,
NVO
Izglītības,
sporta un
jaunatnes
lietu
pārvalde

~ 25

saglabājas
bāzes gada
vērtība

11

pieaug

11

pieaug

13

pieaug

Kultūra

40.

Kultūras pasākumu
skaits gadā / to
apmeklētāju skaits

Kultūras
pārvalde

132 pasākumi,
26 124
apmeklētāji

41.

Amatiermākslas
kolektīvi un tajos
iesaistījušos skaits

Kultūras
pārvalde

28 kolektīvi,
597 dalībnieki

Bibliotēka
Kultūras
karte

Ikšķiles novada
centrālā
bibliotēka
1 373
Tīnūžu
bibliotēka
317

42.

Bibliotēku aktīvo
lietotāju skaits

12

pasākumu
skaits
saglabājas
bāzes gada
vērtība,
apmeklētāju
skaits pieaug
saglabājas
bāzes gada
vērtība
kolektīvu
skaits ziņā,
dalībnieku
skaits pieaug

pieaug
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Bibliotēku fizisko
apmeklējumu skaits

Kultūras mantojuma
centra “Tīnūžu muiža”
rīkoto pasākumu skaits
Kultūras mantojuma
centra “Tīnūžu muiža”
apmeklētāju skaits

Bibliotēka
Kultūras
karte

Ikšķiles novada
centrālā
bibliotēka
16 215
Tīnūžu
bibliotēka
4 038

pieaug

Kultūras
pārvalde

3

pieaug

Kultūras
pārvalde

līdz 10 000
apmeklētāju

pieaug

Veselības aprūpe un veselības veicināšana, sociālie pakalpojumi
Veselības veicināšanas
Veselības
centra sniegto
veicināšanas
19
pakalpojumu un
centrs
nodarbību veidu skaits
Ārstu skaits uz 1000
4,3
SPKC
iedzīvotājiem
(2016.gads)
Ārstu skaits
(ārsti bez zobārstiem,
4
SPKC
ar stažieriem un
(2016.gads)
rezidentiem)
Sociālās palīdzības
pabalstus saņēmušo
personu (trūcīgās
Sociālais
personas, trūcīgās
231
dienests
ģimenes,
maznodrošinātās
personas) skaits
Sociālo pakalpojumu
Sociālais
saņemošo personu
71
dienests
skaits
701 reizi,
48 personas
Higiēnas centra
izmantoja
pakalpojumu
Sociālais
transporta
izmantošanas skaits
dienests
pakalpojumus
gadā
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

13

saglabājas
bāzes gada
vērtība
-

pieaug

samazinās

samazinās

bāzes gada
vērtība
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Nevalstiskā sektora
līdzdarbība sociālo
pakalpojumu sniegšanā
(skaits)

Veselības un
sociālo lietu
pārvalde

n.d.

Drošība un sabiedriskā kārtība
Reģionālā
pašvaldības
1 173
policija
Reģionālā
pašvaldības
249
policija
Reģionālā
Preventīvie izglītojošie
pašvaldības
n.d.
pasākumi
policija
VTP3 Efektīva publiskās pārvaldības nodrošināšana un kopienu aktivitātes
Pārvaldība un kopienas
VPVKAC Ikšķilē
sniegti
4436
pakalpojumi,
t.sk.
Valsts un pašvaldības
2478 - VPVKAC
vienotā klientu
pakalpojumu
apkalpošanas centru
VPVKAC
vadības
(Ikšķilē un Tīnūžos)
sistēmas atsaišu
sniegtie pakalpojumi
dati par
(skaits)
sniegtajiem
pakalpojumiem;
1958 - VPVKAC
sniegtie kases
pakalpojumi.
Pašvaldības apmaksāto
darba vietu skaits
Pašvaldība
42
vasarā skolēnu
nodarbinātības projektā
Pašvaldības rīkotas
vasaras nometnes
Pašvaldība
0
skolēniem
Finansiāli atbalstītie
jauniešu iniciatīvu
Pašvaldība
4
projekti (skaits)
Izglītības,
Jauniešu telpas
sporta un
apmeklētāju skaits
jaunatnes
vidēji 500
mēnesī
lietu
pārvalde
Reģionālās pašvaldības
policijas izsaukumu
skaits
Reģistrēto
administratīvo
pārkāpumu skaits

14

-

samazinās

samazinās

pieaug

pieaug

pieaug

vismaz viena

pieaug

pieaug
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3.3. Politikas rezultātu rādītāji
Nr.
p.
k.

1.

2.

Rādītājs

Pozitīvā
vērtējuma
rādītājs
2018.gads1

Uzņēmējdarbība
2018.gada
Uzņēmējdarbības vides
aptaujā
(infrastruktūra, teritorijas, ēkas)
netika
pieejamība
vērtēts
Transporta infrastruktūra un mobilitāte
Ielu un ceļu tehniskā stāvokļa
38,5%
kvalitāte

3.

Velo ceļu, velo maršrutu kvalitāte

44,8%

4.

Gājēju ietvju, celiņu, gājēju pāreju
u.tml. kvalitāte

53,4%

5.

Ielu apgaismojums

66,2%

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pozitīvā
vērtējuma
rādītājs
2022.gads

4.tabula. Politikas rezultātu rādītāji
Tendence
salīdzinājuPlānotais attīstības
mā ar
virziens 2025.gadā
iepriekšējo
periodu

Sabiedriskā transporta pakalpojuma
28,9%
kvalitāte
Sabiedriskā transporta (maršruti)
31,4%
pieejamība
Sabiedriskā transporta reisu skaits
27,3%
Skolēnu pārvadājuma transporta
23,3%
pieejamība
Komunālā saimniecība, publiskā ārtelpa
Ūdensapgādes un kanalizācijas
41,0%
pakalpojuma kvalitāte
Centralizētās ūdensapgādes
36,7%
pakalpojuma pieejamība
Centralizētās kanalizācijas
37,5%
pakalpojuma pieejamība
Centralizētās siltumapgādes
21,1%
pakalpojumu pieejamība
Atkritumu apsaimniekošanas
73,3%
pakalpojuma kvalitāte
Namu apsaimniekošanas
17,4%
pakalpojuma kvalitāte

14.

Vides sakoptības kvalitāte

85,7%

15.

Vides pieejamības nodrošināšana pie
publiskām ēkām un publiskajā
ārtelpā

66,5%

15

pozitīvais vērtējums %
augstāks par negatīvo
vērtējumu %
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās

%
%
%
%

pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās

%
%
%
%
%
%
%
%
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Izglītība
16.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu pieejamība

44,4%

17.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāžu pakalpojuma kvalitāte

43,2%

18.

Pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu pieejamība

46,3%

19.

Pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu pakalpojuma kvalitāte

42,9%

20.

Profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pieejamība

20,1%

21.

Profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pakalpojuma kvalitāte

20,2%

22.

Interešu izglītības pieejamība

47,8%

23.
24.
25.
26.

Interešu izglītības pakalpojuma
kvalitāte
Pieaugušo izglītības iespēju
pieejamība
Pieaugušo izglītības pakalpojuma
kvalitāte
Izglītības pieejamība izglītības
iestādēs bērniem ar īpašām
vajadzībām

44,1%
20,5%
18,9%
8,1%

pozitīvā vērtējuma
paaugstinās,
nodrošināta
infrastruktūra
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās,
nodrošināta
infrastruktūra
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās,
nodrošināta
infrastruktūra
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās

%
jo

%
%
jo

%
%
jo

%
%
%
%
%

pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās

Sports un aktīvā atpūta
27.
28.
29.
30.

31.

Sporta pasākumu kvalitāte
Sporta aktivitātes bērniem
pieejamība
Sporta aktivitātes pieaugušajiem
pieejamība
Aktīvās atpūtas un tūrisma
pakalpojumu kvalitāte
Aktīvās atpūtas iespēju pieejamība

67,4%
58,7%
51,6%
78,9%

78,6%

1

pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
saglabājas
pozitīvā vērtējuma
saglabājas

Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums „apmierina” un „drīzāk apmierina”) skaitu attiecībā pret respondentu
skaitu, kuri snieguši pieejamības un kvalitātes novērtējumu. Tādēļ 100% rādītāja summa ne vienmēr atbilst 322 aptaujas dalībnieku kopskaitam, jo ne visi
aptaujas dalībnieki novērtējuši visus pakalpojumus un jomas pozitīvi vai nav viedokļa/neizmanto

16

%
%
%
%
%
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Kultūra
32.

Kultūras pasākumu kvalitāte

70,8%

33.

Kultūras pasākumu pieejamība

72,0%

34.

Veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāte

53,7%

35.

Veselības aprūpes pakalpojuma
pieejamība

55,9%

pozitīvā vērtējuma %
saglabājas
pozitīvā vērtējuma %
saglabājas

Veselības aprūpe
pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās,
jo
nodrošināta
infrastruktūra

Sociālie pakalpojumi
36.

Sociālo pakalpojumu kvalitāte

29,5%

37.

Sociālās palīdzības pakalpojuma
pieejamība

24,8%

38.

Sociālo pakalpojumu pieejamība

32,6%

39.

40.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas
77,3%
kvalitāte
Pašvaldības pārvaldība
2018.gada
Pašvaldības administrācijas darbības
aptaujā
kvalitāte
netika
vērtēts

17

pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma %
paaugstinās
pozitīvā vērtējuma %
saglabājas
pozitīvais vērtējums %
augstāks par negatīvo
vērtējumu %

