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LR – Latvijas Republika
ES – Eiropas savienība
SVID – Stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze
SM – Stratēģiskais mērķis
RV – Rīcības virziens
VTAP – Vidēja termiņa attīstības prioritāte
PB – Pašvaldības budžets
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IEVADS
Neretas novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (turpmāk –
attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas Neretas novada pašvaldības vidēja termiņa
attīstības prioritātes un pasākumu kopums Neretas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2013. – 2037.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programma saturiski ir pakārtota Neretas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2013. – 2037.gadam, ir skatāma kontekstā ar to, kā
arī uzskatāma par tās realizācijas instrumentu.
Attīstības programmas, kā arī Neretas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. – 2037.gadam risinājumu pamatā ir 2012.gadā
Neretas novada pašvaldības izstrādātais pētījums „Finanšu un
ekonomiskais pētījums par Neretas novada pašvaldības sniegto
publisko pakalpojumu kvalitāti, to pilnveidi un uzlabošanu”. Pētījums
izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda projekta „Neretas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”
ietvaros sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Baltkonsults”.
Attīstības programmas tiesisko pamatu, veido 19.05.1994. likums „Par
pašvaldībām”, 13.10.2011. "Teritorijas attīstības plānošanas likums",
08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, Ministru
kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” (25.08.2009.), Ministru kabineta noteikumi
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) Neretas novada domes 25.05.2011.
lēmums „Par Neretas novada attīstības programmas 2013.–
2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.1.).
Attīstības programmas izstrādē ņemta vērā LR Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas (pēc 01.01.2011. LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija) izstrādātā metodika „Metodiskie
ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” un Zemgales plānošanas reģiona
2009.gadā apstiprinātā metodika „Metodiskie norādījumi teritorijas
attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā”.

Attīstības programma ir izstrādā atbilstoši Nacionālajam attīstības
plānam 2014. – 2020.gadam un Zemgales plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Līdzās Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības
programmai, Neretas novada pašvaldības attīstību reglamentē visu
novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumi - Pilskalnes pagasta
teritorijas plānojums (2005), Neretas pagasta teritorijas plānojums
(2006), Zalves pagasta teritorijas plānojums (2007) un Mazzalves
pagasta teritorijas plānojums (2009). Teritorijas plānojumu uzdevums
ir stratēģijā noteikto ilgtermiņa vēlamo attīstību un attīstības
programmā definētos darāmos darbus turpmāko septiņu gadu periodā
atspoguļot zemes izmantošanas līmenī, nosakot piemēroto teritorijas
plānoto (atļauto) izmantošanu un izstrādājot atbilstošus teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus.
Attīstības programma publiskajai apspriešanai tiek nodota reizē ar
Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037.gadam,
un to apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
Neretas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013 – 2037

Neretas novada
attīstības programma
2013 - 2019

Neretas novada pagastu
teritorijas plānojumi

Pilskalnes pagasta teritorijas plānojums, 2005
Neretas pagasta teritorijas plānojums, 2006
Zalves pagasta teritorijas plānojums, 2007
Mazzalves pagasta teritorijas plānojums, 2009
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pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un iespējamo līdzdalību
(sadarbību) pakalpojumu sniegšanā;

I METODIKA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDEI, TAI SKAITĀ PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS
ANALĪZES VEIKŠANAI

−

SVID (stipro pušu – vājo pušu – iespēju – draudu ) analīze. SVID
analīze tika izmantota, lai identificētu un novērtētu faktorus, kas
nosaka pašvaldības publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un
pieejamību. SVID analīze, kura no vienas puses ar matricu
palīdzību atspoguļo stiprās un vājās puses (iekšējos faktorus) un
no otras puses iespējas un draudus (ārējos faktorus), ir uz nākotni
orientēta un veicina stratēģisku rekomendāciju veikšanu, kas ir
būtiski pašvaldības publisko pakalpojumu pilnveidošanai un
uzlabošanai, kā arī ES un/vai citu ārējo finanšu avotu
piesaistīšanas iespēju identificēšanai;

−

Darba grupu darbs. Tika organizēts darbs grupās, izvērtējot
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, identificējot nepieciešamos
uzlabojumus.

Neretas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas darbs tika
uzsākts ar pētniecības darbu. 2012.gada septembrī Neretas novada
pašvaldība Eiropas Sociālā Fonda projekta „Neretas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”
ietvaros sadarbībā ar SIA „Baltkonsults” izstrādāja pētījumu „Finanšu
un ekonomiskais pētījums par Neretas novada pašvaldības sniegto
publisko pakalpojumu kvalitāti, to pilnveidi un uzlabošanu”.
Pētījumā ir analizēti Neretas novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi,
un tie ir grupēti pēc piederības publiskās funkcijas pielietojuma nozarei
un pakalpojuma sniegšanas jomai saskaņā ar valdības funkciju
klasifikāciju (COFOG). Lai izanalizētu un identificētu iespējas pilnveidot
Neretas novada pašvaldības publiski sniegto pakalpojumu kvalitāti un
to pieejamību, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes:
−

sekundāro datu analīze (LR un ES normatīvie akti, pētījumi,
nozaru plānošanas dokumenti, vietējā, reģionālā un valsts līmeņa
plānošanas dokumenti, pašvaldības publiskais gada pārskats, u.c.)
attiecībā uz publisko pakalpojumu sniegšanu;

−

primāro datu analīze. Lai noskaidrotu pagastu pārvalžu,
pašvaldības iestāžu, vietējo organizāciju un iedzīvotāju viedokli par
to vajadzībām un interesēm pašvaldības sniegto publisko
pakalpojumu pilnveidē, tika sagatavota un organizēta aptauja,
apkopoti un analizēti to rezultāti. Pētījuma izstrādes ietvaros tika
veiktas padziļinātas intervijas ar atsevišķu pašvaldības
struktūrvienību un iestāžu pārstāvjiem, lai noskaidrotu publisko
pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai nepieciešamās papildu
kompetences un resursus. Padziļinātas intervijas tika veiktas arī ar
novada nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvjiem par

Ar pētījuma materiāliem iespējams iepazīties novada mājas lapā
www.neretasnovads.lv (sadaļā Neretas novada pašvaldības pētījums).
2012.gada jūnijā Neretas novada pašvaldība veica iedzīvotāju
anketēšanu (kopumā par novada attīstību savu viedokli pauda 100
novada iedzīvotāji), lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli par
novada attīstības iespējām, problēmām un iespējamiem risinājumiem.
Ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties novada mājas lapā
www.neretasnovads.lv (sadaļā Attīstības plānošana).
2012.gada 22.novembrī Neretas novada dome pieņēma lēmumu „Par
Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam
izstrādes uzsākšanu”. Tā kā normatīvie akti nosaka, ka šiem
dokumentiem jābūt saskaņotiem, abi šie teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti tika veikti paralēli. Papildus tam, tika veikti
grozījumi attīstības programmas darba uzdevumā, nosakot, ka Neretas
novada attīstības programmas izstrāde notiek saskaņā ar Neretas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam noteikto
laika grafiku.
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II STRATĒĢISKĀ DAĻA

Apkopojot investīciju plānā izvirzīto projektu finanšu līdzekļus, Neretas
novada pašvaldības stratēģisko mērķu sasniegšanai, nepieciešams LVL
15 766 715 finansējuma.

1.attēls. Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības
programmā noteiktā nākotnes redzējuma struktūra

Neretas novada ilgtermiņa
attīstības redzējums

Stratēģiskie mērķi

SM1

SM2

SM3

1.tabula. Investīciju plānā paredzētie finanšu līdzekļi

Neretas novada pašvaldības stratēģisko mērķu
sasniegšanai
Neretas novada ilgtspējīgas attīstības
Projektu kopējais
stratēģijā definētais stratēģiskais mērķis
plānotais budžets
SM1: Nodrošināta kvalitatīva sociālās
273 000
aizsardzības un veselības pakalpojumu
attīstība
SM2: Nodrošināta kvalitatīva izglītības,
1 687 625
kultūras un atpūtas pakalpojumu attīstība
SM3: Nodrošināta kvalitatīva transporta
11 047 090
infrastruktūras un ekonomisko pasākumu
pakalpojumu attīstība
SM4: Nodrošināta kvalitatīva mājvietas un
2 662 000
komunālo ērtību pakalpojumu attīstība
SM5: Nodrošināta kvalitatīva vispārējo
97 000
publisko labumu un sabiedriskās kārtības
un drošības pakalpojumu attīstība
Kopā: 15 766 715

SM4

SM5

Ilgtermiņa prioritāte

Rīcības virzieni un vidēja termiņa attīstības
prioritātes
Rīcības plāns un Investīciju plāns

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Respektējot visas likumā „Par pašvaldībām” (1994) pašvaldībai
deleģētās funkcijas, Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir
definēti pieci stratēģiskie mērķi. Katrā no piecu stratēģisko mērķu
blokiem ir izvirzīti rīcības virzieni (kopā 13) un vidēja termiņa attīstības
prioritātes (kopā 39). Definētie rīcības virzieni (pasākumu kopums) un
vidēja termiņa attīstības prioritātes atspoguļotas 2.tabulā.

Būtiski atzīmēt, ka projektu un aktivitāšu, kam paredzēta Eiropas
Savienības un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste, realizācija iespējama
tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst plānoto finansējumu.

Attīstības programma

Attīstības programmas stratēģiskajā daļā ir definēti rīcības virzieni
(pasākumu kopums) un vidēja termiņa attīstības prioritātes Neretas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2037.gadam izvirzīto
stratēģisko mērķu sasniegšanai (skatīt 1.attēlu).

REZULTĀTS

6

2. tabula. Rīcības virzieni (pasākumu kopums) un vidēja termiņa attīstības prioritātes
Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2037.gadam izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai
Neretas novada ilgtspējīgas
Rīcības virzieni
attīstības stratēģijā definētais
(pasākumu kopums)
stratēģiskais mērķis

SM1: Nodrošināta kvalitatīva
sociālās aizsardzības un
veselības pakalpojumu
attīstība

RV1.1: Attīstīti un
pieejami sociālās
aizsardzības
pakalpojumi
RV1.2:Pieejami
veselības pakalpojumi

RV2.1: Attīstīti un
pieejami izglītības
pakalpojumi

Vidēja termiņa attīstības prioritātes
VTAP 1.1.1: Nodrošināt sociālās aizsardzības pakalpojumu grupas stratēģisko/
institucionālo attīstību
VTAP 1.1.2: Nodrošināt sociālās aizsardzības pakalpojumu grupas infrastruktūras un
aprīkojuma attīstību
VTAP 1.1.3: Pilnveidot un dažādot sociālos pakalpojumus
VTAP 1.2.1: Nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību un attīstību
VTAP 1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras attīstību
VTAP 2.1.1: Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes
attīstību
VTAP 2.1.2: Veicināt pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu un sadarbību izglītības
iestāžu starpā
VTAP 2.1.3: Attīstīt un pilnveidot izglītības iestāžu mācību programmas un to pieejamību
VTAP 2.1.4: Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pieejamību

SM2: Nodrošināta kvalitatīva
izglītības, kultūras un atpūtas
pakalpojumu attīstība

RV2.2: Attīstīti un
pieejami sporta un
aktīvās atpūtas
pakalpojumi

VTAP 2.2.1: Nodrošināt sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību
VTAP 2.2.2: Organizēt un dažādot sporta pasākumus un aktivitātes
VTAP 2.2.3: Veicināt veselīgu dzīves veidu
VTAP 2.3.1: Nodrošināt kultūras iestāžu un citu kultūras pasākumu norises vietu
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību

RV2.3: Attīstīti un
pieejami kultūras
pakalpojumi

VTAP 2.3.2:Veicināt kultūras darbinieku profesionālo pilnveidošanos un sadarbību
pagastu starpā
VTAP 2.3.3: Nodrošināt novada kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību
VTAP 2.3.4: Saglabāt un attīstīt novada kultūrvēsturisko mantojumu

SM3: Nodrošināta kvalitatīva

RV3.1: Attīstīti

VTAP 3.1.1: Uzturēt un uzlabot novada ceļu un ielu kvalitāti
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transporta infrastruktūras un
ekonomisko pasākumu
pakalpojumu attīstība

satiksmes
pakalpojumi,
nodrošināta ceļu
uzturēšana
RV3.2: Tirdzniecības
organizēšanas
pakalpojumi
RV3.3: Tūrisma
attīstība

RV3.4: Nekustamais
īpašums, būvniecība

VTAP 3.1.2: Uzlabot satiksmes un gājēju pārvietošanās drošību
VTAP 3.1.3: Veicināt sabiedriskā transporta un sakaru pakalpojumu attīstību
VTAP 3.2.1: Veicināt kooperācijas attīstību novadā
VTAP 3.2.2: Palīdzēt veidot tirdzniecības ķēdes novadā saražotajiem pārtikas produktiem
un amatnieku izstrādājumiem
VTAP 3.3.1: Nodrošināt tūrisma attīstības institucionālo un infrastruktūras atbalstu
VTAP 3.3.2: Veidot vienotu informatīvo materiālu kopumu par novadu, novada tūrisma
objektiem, maršrutiem, pakalpojumiem
VTAP 3.4.1: Veikt neizmantoto nekustamo īpašumu izvērtēšanu, reklamēšanu
VTAP 3.4.2: Veicināt būvniecības dokumentu elektronisko apriti
VTAP 3.4.3: Vides sakārtošana
VTAP 3.4.4: Zemes pārvaldība

SM4: Nodrošināta kvalitatīva
mājvietas un komunālo ērtību
pakalpojumu attīstība

RV4.1:
Apsaimniekošanas un
komunālo
pakalpojumu
institucionālā attīstība

RV4.2: Attīstīti un
pieejami mājvietas un
komunālo ērtību
pakalpojumi

SM5: Nodrošināta kvalitatīva
vispārējo publisko labumu un
sabiedriskās kārtības un
drošības pakalpojumu attīstība

RV5.1: Attīstīti
informatīvie, arhīva,
lietvedības un nodokļu
administrēšanas
pakalpojumi
RV5.2: Nodrošināti
sabiedriskās kārtības
un drošības
pakalpojumi

VTAP 4.1.1: Izveidot vienotu novada komunālo dienestu
VTAP 4.1.2: Veikt pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanu
VTAP 4.2.1: Nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
pieejamību un infrastruktūras attīstību
VTAP 4.2.2: Nodrošināt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu pieejamību un
infrastruktūras attīstību
VTAP 4.2.3: Nodrošināt un veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas attīstību
VTAP 4.2.4: Nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo ēku, objektu un teritoriju attīstību
VTAP 4.2.5: Apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšana
VTAP 5.1.1: Novada pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas sistēmas pilnveidošana
VTAP 5.1.2: Novada pārvaldes aprīkojuma uzturēšana un attīstība
VTAP 5.1.3: Novada pārvaldes kapacitātes stiprināšana
VTAP 5.2.1: Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
VTAP 5.2.2: Civilās un darba aizsardzības nodrošināšana
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III RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS
3.1. RĪCĪBAS PLĀNS TURPMĀKAJIEM 7 GADIEM
Iepriekšējā sadaļā definēto vidēja termiņu attīstības prioritāšu realizācijai, ir izstrādāts rīcības plāns turpmākajiem septiņiem gadiem, definējot
pasākumus jeb aktivitātes, to atbildīgos izpildītājus, finansēšanas avotus un iznākuma rezultatīvos rādītājus.
3. tabula. Rīcības plāns turpmākajiem septiņiem gadiem
definēto vidēja termiņu attīstības prioritāšu realizācijai
Izpildes
Finansēšanas
termiņš vai
Iznākuma rezultatīvie rādītāji
avoti
periods
SM1: Nodrošināta kvalitatīva sociālās aizsardzības un veselības pakalpojumu attīstība
RV1.1: Attīstīti un pieejami sociālās aizsardzības pakalpojumi
Novada sociālās aizsardzības
Pašvaldība,
2013 - 2019
PB
Izstrādāta novada sociālās
pakalpojumu attīstības
Sociālais dienests,
aizsardzības pakalpojumu
koncepcijas izstrāde
SAC, NVO
attīstības koncepcija
VTAP1.1.1:
Izstrādāt starpinstitucionālās
Sociālas dienests,
2013 - 2019
PB
Izstrādāta starpinstitucionālā
Nodrošināt sociālās
sadarbības koncepciju sociālo
Bāriņtiesa, Neretas
(Sociālais dienests, Bāriņtiesa,
aizsardzības
jautājumu kompleksai un
SAC
psihologs, sociālais pedagogs,
pakalpojumu grupas
integrētai risināšanai
policija, ģimenes ārstu prakses)
stratēģisko/instituci
koncepcija sociālo jautājumu
onālo attīstību
risināšanai. Definētas katras
institūcijas atbildības un
kompetences sadarbības ietvaros.
Sociālās infrastruktūras
Pašvaldība,
2013-2019
PB, ERAF
Uzlabota Neretas novada sociālo
uzturēšana, rekonstrukcija un
Sociālais dienests,
pakalpojumu sniedzēju
energoefektivitātes
SAC
infrastruktūra. Neretas SAC
paaugstināšana
ierīkots lifts-pacēlājs, sanitārais
VTAP 1.1.2:
mezgls pielāgots personu ar
Nodrošināt sociālās
funkcionāliem traucējumiem
aizsardzības
vajadzībām.
pakalpojumu grupas
Izveidot sociālos dzīvokļus
Pašvaldība, Sociālas 2013-2019
PB, ESF, ERAF Pilskalnes, Mazzalves, Zalves un
infrastruktūras un
dienests, SAC
Neretas pagastā ierīkoti vismaz 5aprīkojuma attīstību
6 sociālie dzīvokļi
Attīstīt pansijas pakalpojumus
Pašvaldība, Sociālas 2013-2019
PB, ESF
Visā novada teritorijā ir pieejami
dienests, SAC
pansijas pakalpojumi atbilstoši
pieprasījumam
Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
Paaugstināt sociālo
pakalpojumu sniedzēju
kapacitāti
Attīstīt alternatīvos sociālos
pakalpojumus

VTAP 1.1.3:
Pilnveidot un
dažādot sociālos
pakalpojumus

Finansēšanas
avoti

Nodrošinātas regulāras
supevīzijas, apmācības.
Izveidota sociālās aprūpes
(transports, aprīkojums) mobilā
vienība, pansijas pakalpojumi un
nodrošināti mobilie sociālās
aprūpes pakalpojumi
Palielināts ilgstošās sociālās
aprūpes gultas vietu skaits
Neretas SAC. Tiek nodrošināti
krīzes centra pakalpojumi.
Attīstās uzņēmējdarbība sociālo
pakalpojumu sfērā.
Audžuģimenēm ir iespēja
izglītoties, apmainīties ar
pieredzi.

2013-2019

PB, ESF

Veicināt un nodrošināt sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstību
dažādām mērķa grupām

Sociālais dienests,
Neretas SAC,
pašvaldība, NVO,
uzņēmēji

2013-2019

PB, ESF, UB

Attīstīt darbu ar
audžuģimenēm, iesaistīt
audžuģimenes Rīgas reģiona
audžuģimeņu aktivitātēs/
kompetenču centru darbībā

Sociālais dienests,
bāriņtiesa,
pašvaldība, Krīzes
centrs

2013-2019

PB, ESF, cits
ārējais
finansējums

RV1.2:Pieejami veselības pakalpojumi
Pašvaldība,
2013-2019
Veselības
ministrija, NMP,
medicīnas
speciālisti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

PB, ESF

Pašvaldība,
Sociālais dienests,
pagastu pārvaldes

Veicināt speciālistu, NMP
pieejamību. Atbalstīt
privātpraksu izveidi
VTAP 1.2.1:
Nodrošināt
veselības
pakalpojumu
pieejamību un
attīstību

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Sociālais dienests,
2013-2019
Neretas SAC

PB, VB, ESF,
ERAF,
privātais
finansējums

Veicināt transporta pieejamību
medicīnisko pakalpojumu
pieejamības uzlabošanai
novadā

Pašvaldība

2013-2019

PB

Veicināt izbraukuma medicīnas
pakalpojumu pieejamību

Pašvaldība,
Veselības
ministrija,

2013-2019

PB, VB

Novadā pieejami zobārsta, bērnu
ārsta pakalpojumi, ģimenes ārsts
Mazzalves pagastā pieejams katru
dienu. NMP sniedz pakalpojumus
MK noteikumos paredzētajos
laika termiņos.
Pakalpojumu un to pieejamības
analīze, plānošana un
saskaņošana ar skolēnu
pašvaldības organizētiem
transportēšanas grafikiem.
Novadā pieejami izbraukuma
medicīnas pakalpojumi.
Iedzīvotāji ir informēti un saņem
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

medicīnas iestādes,
medicīnas
speciālisti
VTAP 1.2.2:
Nodrošināt
veselības aprūpes
pakalpojumu
sniedzēju
infrastruktūras
attīstību

Veikt veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūras uzturēšanu,
rekonstrukciju un
energoefektivitātes
paaugstināšanu

Pašvaldība

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
izbraukuma medicīniskos
pakalpojumus.

2013-2019

PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums

Pielāgot sanitāro mezglu Neretas
SAC ēkas 1.stāvā atbilstoši
personām ar funkcionāliem
traucējumiem

SM2: Nodrošināta kvalitatīva izglītības, kultūras un atpūtas pakalpojumu attīstība
RV2.1: Attīstīti un pieejami izglītības pakalpojumi
Izglītības iestāžu renovācija un
Pašvaldība,
2013-2019
PB, ERAF, cits Veikti uzlabojumi novada
energoefektivitātes pasākumi
Izglītības iestādes
ārējais
izglītības iestādēs, ēku
finansējums
siltināšana, fasādes remonts.
(piem., KPFI)
Kopumā uzlabota pakalpojumu
pieejamība, paaugstināta
energoefektivitāte.
Izstrādāt un īstenot vienotu
Pašvaldība,
2013-2019
PB
Izstrādāta un īstenota vienota
VTAP 2.1.1:
ilgtermiņa izglītības attīstības
Izglītības iestādes
ilgtermiņa izglītības attīstības
Nodrošināt izglītības koncepciju novadā.
programma. Īstenota sadarbība
iestāžu
ar lielāku novadu izglītības
infrastruktūras un
pārvaldēm (starp skolotājiem,
materiāli tehniskās
dažādu līmeņu izglītības
bāzes attīstību
programmām).
Kvalitatīvi un regulāri
Pašvaldība
2013-2019
PB
Nodrošināta un uzlabota
starppagastu transporta
izglītojamo nokļūšana izglītības
pakalpojumi, kas uzlabotu
iestādēs, izplānojot un
izglītības pakalpojumu
optimizējot transporta plūsmu
pieejamību.
pēc pieprasījuma. Uzlabota
izglītības pakalpojumu
pieejamība.
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
Izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanas
pasākumi

VTAP 2.1.2: Veicināt
pedagogu
kvalifikācijas
paaugstināšanu un
sadarbību izglītības
iestāžu starpā

VTAP 2.1.3: Attīstīt
un pilnveidot
izglītības iestāžu
mācību
programmas un to
pieejamību

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība,
2013-2019
Izglītības iestādes

Finansēšanas
avoti
PB, ERAF

Nodrošināt pedagogu iespējas
paaugstināt kvalifikāciju un
veikt pārkvalifikāciju
Sadarbības un pieredzes
apmaiņas pasākumi

Pašvaldība,
Izglītības iestādes

2013-2019

PB, ESF

Pašvaldība,
Izglītības iestādes

2013-2019

Kvalitatīva mācību procesa
nodrošināšana
Izveidot nakts grupu Neretas
pirmsskolas izglītības iestādē
„Ziediņš”
Nodrošināt interešu izglītības
daudzveidību un ilgtspēju

Pašvaldība,
Izglītības iestādes
Pašvaldība,
Izglītības iestādes

2013-2019

PB, ESF,
Grundtvig, cits
ārējais
finansējums
PB

2013-2019

PB, VB

Pašvaldība,
Izglītības iestādes

2013-2019

Atbalsta personāla
pakalpojumu nodrošināšana
izglītības iestādēs

Pašvaldība

2013-2019

ESF, cits
ārējais
finansējums
PB, ESF, cits
ārējais
finansējums

Nodrošināt mākslas un mūzikas
izglītības pieejamību novadā

Pašvaldība,
izglītības iestādes

2013-2019

PB, ESF,
privāts
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izglītības iestāžu informācijas
tehnoloģiju sistēmu
modernizēšana. Nodrošināta
materiāli tehniskās bāzes attīstība
novada izglītības iestādēs.
Neretas pirmsskolas izglītības
iestādes „Ziediņš” materiāli
tehniskās bāzes, iekštelpu un
ārtelpu uzlabošana.
Novada izglītības iestāžu
pedagogi paaugstinājuši
kvalifikāciju vai pārkvalificējušies
Novada izglītības iestāžu
pedagogi piedalījušies pieredzes
apmaiņas braucienos.
Uzlabots mācību process
Uzlabota pirmsskolas izglītības
pieejamība. Uzlabotas vecāku
iespējas iekļauties darba tirgū.
Uzlabota interešu izglītības
pieejamība novada izglītības
iestādēs
Mēnesī konkrētās dienās atbalsta
personāls skolās (psihologs,
logopēds, sociālais speciālais
pedagogs) sniedz konkrētus
pakalpojumus.
Piesaistīti muzikālie un mākslas
pedagogi esošajās novada
izglītības iestādēs.
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
Veikt izpēti un, atbilstoši
pieprasījumam, ieviest vidējās
izglītības programmas ar
profesionālo ievirzi Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Atbalsts pašvaldības darbinieku
apmācībai

VTAP 2.1.4: Attīstīt
un pilnveidot
mūžizglītības
pieejamību

VTAP 2.2.1:
Nodrošināt sporta
infrastruktūras
pieejamību un
attīstību
VTAP 2.2.2:
Organizēt un
dažādot sporta
pasākumus un
aktivitātes
VTAP 2.2.3: Veicināt
veselīgu dzīves
veidu

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība, Lauku
2013-2019
attīstības
speciālists,
uzņēmēji, izglītības
iestādes
Pašvaldība, PIIC

2013-2019

Finansēšanas
avoti
PB, VB, UB,
ESF, cits
ārējais
finansējums

PB, ESF,
Mūžizglītības
programma,
cits ārējais
finansējums
PB, ESF,
Mūžizglītības
programma,
cits ārējais
finansējums

Iesaistīto pušu identificēšana,
PIIC, NVO, Vietējā
2013-2019
sadarbības modeļa izstrāde
rīcības grupa (VRG),
mūžizglītības attīstībai un
Pašvaldība,
finanšu līdzekļu piesaistei
Izglītības iestādes
uzdevumu veikšanai, u.c.
pasākumi
RV2.2: Attīstīti un pieejami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi
Uzturēt un labiekārtot sporta
Pašvaldība, NVO,
2013-2019
PB, ERAF, cits
infrastruktūru brīvā dabā,
brīvprātīgie
ārējais
veicināt tās izmantošanu
finansējuma
Izveidot un labiekārtot sporta
Pašvaldība, NVO,
2013-2019
PB, ERAF, cits
infrastruktūru telpās, veicināt
brīvprātīgie
ārējais
tās izmantošanu
finansējums

Tradicionālo un netradicionālo
sporta veidu popularizēšana,
pasākumu organizēšana

Pašvaldība, NVO,
brīvprātīgie

2013-2019

PB, ESF, cits
ārējais
finansējuma

Izglītošanas pasākumi par
veselīgu dzīves veidu

Pašvaldība, NVO,
brīvprātīgie

2013-2019

PB, ESF, cits
ārējais
finansējuma

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Apzinātas novada uzņēmumiem
nepieciešamās arodizglītības
programmas, rastas iespējas to
izstrādei un īstenošanai uz esošo
izglītības iestāžu infrastruktūras
bāzes
Apmācības bērnudārza
audzinātājām, skolotājiem, u.c.
pašvaldības darbiniekiem.
Kvalifikācijas kursu apmaksa.
Izstrādāts sadarbības modelis
mūžizglītības attīstībai. Piesaistīts
finansējums mūžizglītības
programmu īstenošanai.

Izplānota sporta bāžu noslodze
un nodrošināta to uzturēšana
Nosiltinātas Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas un
Mazzalves pamatskolas sporta
zāles; izplānota sporta zāļu
noslodze un to uzturēšana.
Uzturētas un pilnveidotas esošās
sporta aktivitātes un ieviestas
jaunas, izplānota to organizēšana
un popularizēšana.
Informācija mājas lapā, diskusijas,
pasākumi, tikšanās ar
speciālistiem
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
Atbalsta pasākumi interešu
kopu izveidošanai veselīga
dzīves veida aktivitāšu veikšanai
Infrastruktūras un materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana
veselīga dzīves veida aktivitāšu
veikšanai

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība, NVO,
2013-2019
brīvprātīgie

Pašvaldība,
uzņēmēji, NVO

2013-2019

Finansēšanas
avoti
PB, ESF, cits
ārējais
finansējuma
PB, ERAF, UB,
cits ārējais
finansējums

RV2.3: Attīstīti un pieejami kultūras pakalpojumi
Nodrošināt kultūras iestāžu
Pašvaldība
2013-2019
PB, ERAF, cits
rekonstrukciju
ārējais
finansējums

VTAP 2.3.1:
Nodrošināt kultūras
iestāžu un citu
kultūras pasākumu
norises vietu
infrastruktūras un
materiāli tehniskās
bāzes attīstību

Nodrošināt brīvdabas kultūras
infrastruktūras attīstību

Pašvaldība

2013-2019

Jauniešu centru
darbības/aktivitāšu veicināšana

Pašvaldība, pagastu
pārvaldes

2013-2019

Kultūras iestāžu materiāli
tehniskās bāzes attīstība

Pašvaldība

2013-2019

PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums
PB, ESF, ERAF,
Programma
„Jaunatne
darbībā”, cits
ārējais
finansējums
PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izveidota domubiedru grupa,
notiek veselīgas aktivitātes nūjošana, veselības taku
ierīkošana, u.c. aktivitātes
Novadā izveidotas veselības
takas, skeitparks, āra trenažieri,
kā arī cits veselīga dzīves veida
aktivitāšu veikšanai
nepieciešamais aprīkojums un
materiāli tehniskā bāze.
Rekonstruētas kultūras iestādes
novadā: Neretas estrāde un
skatītāju amfiteātris; Jāņa
Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi”
telpu paplašināšana.
Izbūvētas, rekonstruētas un
labiekārtotas novada brīvdabas
kultūras pasākumu norises vietas.
Kuratori darbam ar jauniešiem ir
katrā pagastā.

Kultūras iestāžu informācijas
tehnoloģiju sistēmu
modernizēšana. Uzlabota kultūras
iestāžu materiāli tehniskā bāze,
piemēram: Bibliotēku krājumu
pilnveidošana; apskaņošanas
tehnikas nodrošināšana Jāņa
Jaunsudrabiņa muzejam; tehnikas
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
kino filmu rādīšanai
nodrošināšana Neretas kultūras
namam u.c. aktivitātes.

VTAP 2.3.2:Veicināt
kultūras darbinieku
profesionālo
pilnveidošanos un
sadarbību pagastu
starpā

VTAP 2.3.3:
Nodrošināt novada
kultūras
pakalpojumu
attīstību un
pieejamību

VTAP 2.3.4:
Saglabāt un attīstīt
novada
kultūrvēsturisko
mantojumu

Turpināt atbalstīt kultūras
darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumus

Pašvaldība,
kultūras centru
vadītāji, NVO

2013-2019

Kultūras attīstības stratēģijas
izstrāde

Pašvaldība,
kultūras centru
vadītāji, NVO,
uzņēmēji
Pašvaldība

Tradicionālo kultūras pasākumu
plānošana, organizēšana un
attīstība
Nemateriālā kultūras
mantojuma apzināšana un
uzturēšana, tradīciju
saglabāšana un pilnveidošana
Novada kultūrvēsturisko
objektu datu bāzes un kartes
veidošana un uzturēšana,
popularizēšana
Kultūras un vēstures pieminekļu
aizsardzība

Organizēt starppagastu
transporta pakalpojumus, kas
uzlabotu kultūras pakalpojumu
pieejamību

Novada kultūras darbinieki
paaugstinājuši kvalifikāciju/
apmeklējuši seminārus/
piedalījušies pieredzes apmaiņā

2013-2019

PB, ESF,
Mūžizglītības
programma,
Programma
Eiropa
Pilsoņiem
PB

2013-2019

PB

Pašvaldība,
kultūras centru
vadītāji
Pašvaldība,
kultūras centru
vadītāji, NVO,
entuziasti
Pašvaldība,
kultūras centru
vadītāji, NVO,
entuziasti

2013-2019

2013-2019

PB, ESF, cits
ārējais
finansējums
PB, ESF

Nodrošināta un uzlabota novada
iedzīvotāju nokļūšana uz kultūras
pasākumiem, izplānojot un
optimizējot transporta plūsmu
pēc pieprasījuma. Uzlabota
kultūras pakalpojumu pieejamība.
Integrētais pasākumu plāns

2013-2019

PB, ESF

Pašvaldība,
kultūras centru
vadītāji, NVO,

2013-2019

PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums,

Izstrādāta kultūras attīstības
stratēģija novadam

Veikti pasākumi novada un ciemu
lokālās kultūrvides uzturēšanai un
pilnveidošanai.
Izveidota novada kultūrvēsturiska
datu bāze un karte, noorganizēti
tematiskie pasākumi; izveidoti
reklāmas materiāli, īstenots
mārketings
Nodrošināta novada kultūras un
vēstures pieminekļu aizsardzība
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

entuziasti
UB
SM3: Nodrošināta kvalitatīva transporta infrastruktūras un ekonomisko pasākumu pakalpojumu attīstība
RV3.1: Attīstīti satiksmes pakalpojumi, nodrošināta ceļu uzturēšana
Ielu un ceļu izbūve,
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB, ERAF, KF,
Nodrošināta ielu un ceļu
rekonstrukcija un uzturēšana
pārvaldes
cits ārējais
uzturēšana un lietošanas
VTAP 3.1.1: Uzturēt
finansējums,
kvalitāte, veikta ceļu
un uzlabot novada
VB
rekonstrukcija. Uzlabota
ceļu un ielu kvalitāti
iedzīvotāju ģeogrāfiskā
mobilitāte.
Autostāvvietu un gājēju/velo
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB, ERAF, cits Izbūvēti stāvlaukumi un
celiņu, apgaismojuma izbūve,
pārvaldes,
ārējais
gājēju/veloceliņi, apgaismojums.
uzņēmēji
finansējums,
Uzlabota satiksmes un gājēju
VTAP 3.1.2: Uzlabot rekonstrukcija, uzturēšana.
VB
pārvietošanās drošība.
satiksmes un gājēju
pārvietošanās
Ceļa norāžu plānošana,
Pašvaldība,
2013-2019
PB, ERAF, cits Izvietotas ceļa zīmes, kartes,
drošību
izvietošana un aktualizēšana
uzņēmēji, TIC
ārējais
uzlabota satiksmes un gājēju
finansējums,
pārvietošanās drošība.
VB
Iedzīvotāju, t.sk. skolēnu
Pašvaldība, ZPL
2013-2019
PB, ERAF, cits Nodrošināta izglītības pieejamība
pārvadājumu nodrošināšana un
ārējais
novada skolēniem, iedzīvotāju
attīstība
finansējums,
mobilitāte
VB
VTAP 3.1.3: Veicināt
sabiedriskā
Turpināt attīstīt sakaru
Pašvaldība
2013-2019
PB, ERAF, cits Pieejami publiskā interneta
transporta un
pakalpojumus
sadarbībā ar
ārējais
punkti (pagastu pārvaldēs,
sakaru pakalpojumu
uzņēmumiem, kas
finansējums,
bibliotēkās, novada klientu
attīstību
nodrošina sakarus
VB, UB
apkalpošanas centrā, izglītības
iestādēs un citās pašvaldības
iestādēs), mobilie un fiksētie
sakari labā kvalitātē
RV3.2: Tirdzniecības organizēšanas pakalpojumi
Informācijas apkopošana, atlase Lauku attīstības
2013-2019
PB, VB, ESF,
Notiek pastāvīga komunikācija,
VTAP 3.2.1: Veicināt
Neretas uzņēmēju vajadzībām
speciālisti,
ERAF, UB
sadarbība ar uzņēmējiem
kooperācijas
pašvaldības
attīstību novadā
attīstības daļa, LLKC
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

VTAP 3.2.2: Palīdzēt
veidot tirdzniecības
ķēdes novadā
saražotajiem
pārtikas produktiem
un amatnieku
izstrādājumiem

Pasākums/aktivitāte
Aktīvo iedzīvotāju apzināšana,
apmācība, palīdzība veidot
mikrouzņēmumus, t.sk.
amatnieku iesaiste
Tirgus laukumu ierīkošana,
labiekārtošana, rekonstrukcija
Tirdzniecības e-atļaujas
ieviešana
Neretas zīmola veidošana un
attīstīšana

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība
2013-2019

Pašvaldība, pagastu
pārvaldes, NVO

2013-2019

Pašvaldība

2013-2019

Pašvaldība,
uzņēmēji, TIC

2013-2019

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

PB, ESF, ERAF,
UB, cits
ārējais
finansējums
PB, UB, ERAF,
cits ārējais
finansējums
PB

Izveidoti jauni mikrouzņēmumi

PB, ESF,
ERAF, UB, cits
ārējais
finansējums

Neretas novada zīmols ir
atpazīstams plašākā mērogā

PB, ERAF, ESF,
cits ārējais
finansējums
PB

Izveidots novada TIC

Sadarbojoties Sēlijas novada
teritorijas pašvaldībām, notiek
aktīvs Sēlijas novada pašvaldību
mārketinga darbs un sadarbība
kopīgu jautājumu risināšanā
Kvalitatīva tūrisma infrastruktūra.

Neretas novada TIC izveidošana

RV3.3: Tūrisma attīstība
Pašvaldība
2013-2019

Pašvaldība,
pagastu pārvaldes,
ZPR, uzņēmēji
Pašvaldība, TIC,
Latvijas Pašvaldību
savienība, Sēlijas
pašvaldības

2013-2019

VTAP 3.3.1:
Nodrošināt tūrisma
attīstības
institucionālo un
infrastruktūras
atbalstu

Neretas novada (sadarbībā ar
kaimiņu pašvaldībām) tūrisma
attīstības stratēģijas izstrāde
Aktīva darbība 2013.gadā
izveidotās Sēlijas novadu
apvienības nodrošināšanā un
attīstībā

2013-2019

PB, ESF, ERAF,
cits ārējais
finansējums

Pašvaldība, TIC,
uzņēmēji

2013-2019

VTAP 3.3.2: Veidot
vienotu informatīvo
materiālu kopumu
par novadu, novada
tūrisma objektiem,

Tūrisma apskates objektu
uzturēšana, tūrisma
infrastruktūras attīstība
Vienota Neretas novada
tūrisma bukleta sagatavošana
un izplatīšana
Regulāra informācijas
atjaunošana novada mājas lapā

Pašvaldība

2013-2019

PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums
PB

Pašvaldība, TIC,
uzņēmēji

2013-2019

PB

Visos pagastos ierīkoti tirgus
laukumi
Ieviesta tirdzniecības e-atļauja

Izstrādāta Neretas novada
tūrisma attīstības stratēģija.

Izstrādāts Neretas novada
tūrisma buklets un nodrošināta tā
publicitāte.
Nodrošināta aktuāla informācija
novada mājas lapā
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte
maršrutiem,
pakalpojumiem

Pasākums/aktivitāte
Vides objektu izveidošana,
izvietošana

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība, TIC,
2013-2019
uzņēmēji

Finansēšanas
avoti
PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums

RV3.4: Nekustamais īpašums, būvniecība
VTAP 3.4.1: Veikt
Apkopot pagastu informāciju,
Pašvaldības,
2013-2019
PB
neizmantoto
novērtēt. Izvietot informāciju
pagastu pārvaldes,
nekustamo īpašumu par nekustamā īpašuma
attīstības daļa
izvērtēšanu,
pieejamību
reklamēšanu
VTAP 3.4.2: Veicināt Uzlabot programmatūru
Pašvaldība,
2013-2019
PB
būvniecības
būvvalde
dokumentu
elektronisko apriti
VTAP 3.4.3: Vides
Nedrošu objektu apzināšana
Pašvaldība,
2013-2019
PB, UB,
sakārtošana
(kontrole)
privātpersonas,
privāts
uzņēmēji
finansējums,
cits ārējais
finansējums
Degradēto teritoriju
Pašvaldība,
2013-2019
PB, ERAF, UB,
sakārtošana (t.sk. graustu
privātpersonas,
privāts
nojaukšana)
uzņēmēji
finansējums,
cits ārējais
finansējums
VTAP 3.4.4: Zemes Zemes gabalu konsolidācija
Pašvaldība,
2013-2019
PB, VB, cits
pārvaldība
privātpersonas,
ārējais
valsts
finansējums
Atbalsts īpašumu sakārtošanai
Pašvaldība,
2013-2019
PB, ERAF,
uzņēmēji,
privātais
privātpersonas
finansējums,
VB, cits ārējais
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Izvietoti karšu stendi, plakāti, un
informācijas zīmes

Publiski pieejama informācija par
nekustamā īpašuma pieejamību.

Uzlabota programmatūra

Apzināti nedroši objekti.

Sakārtotas novada teritorijā
esošās degradētās teritorijas, t.sk.
nojaukti grausti.

Notiek zemes gabalu
konsolidācija
Novadā tiek veicināta un
atbalstīta īpašuma sakārtošana
(krūmu izciršana, un tml.)
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
Vienota meliorācijas pārvaldība,
infrastruktūras sakārtošana

Atbildīgie izpildītāji
Pašvaldība,
privātpersonas,
uzņēmēji

Izpildes
termiņš vai
periods
2013-2019

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

PB, ERAF,
Novadā notiek vienota
ELFLA, UB,
meliorācijas pārvaldība un
cits ārējais
meliorācijas infrastruktūras
finansējums
sakārtošana
SM4: Nodrošināta kvalitatīva mājvietas un komunālo ērtību pakalpojumu attīstība
RV4.1: Apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu institucionālā attīstība
Izstrādāt komunālā dienesta
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Izstrādāta vienota novada
attīstības koncepciju
pārvaldes
komunālā dienesta attīstības
koncepcija
VTAP 4.1.1: Izveidot Izstrādāt vienotu tarifu politiku Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Izstrādāta vienota tarifu politika
pārvaldes
vienotu novada
komunālo dienestu Veidot kooperāciju ar
Pašvaldība,
2013-2019
PB, UB, ERAF, Piesaistīti investori kooperācijai
zemniekiem, uzņēmējiem
uzņēmēji, zemnieki
cits ārējais
(atkritumi, koģenerācija, siltums,
(atkritumi, koģenerācija,
finansējums
u.c. jomas)
siltums)
(piem. NFI)
Veikt pašvaldības nekustamo
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Pašvaldības nekustamie īpašumi
īpašumu reģistrāciju
pārvaldes
reģistrēti zemesgrāmatā
VTAP 4.1.2: Veikt
zemesgrāmatā
pašvaldības
Veikt pasākumus pašvaldības
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Pašvaldības dzīvojamo māju
nekustamo īpašumu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
pārvaldes
apsaimniekošanas funkcijas
sakārtošanu
un apsaimniekošanas tiesību
nodotas dzīvokļu īpašniekiem
nodošanai
RV4.2: Attīstīti un pieejami mājvietas un komunālo ērtību pakalpojumi
VTAP 4.2.1:
Ūdensapgādes un kanalizācijas
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB, VB, ERAF, Sakārtota ūdenssaimniecība,
Nodrošināt
sistēmu rekonstrukcija,
pārvaldes, vienotā
KF, cits ārējais Neretas, Zalves un Sproģu
centralizētās
uzturēšana un attīstība
komunālā
finansējums
ciemos.
ūdensapgādes un
institūcija
kanalizācijas
pakalpojumu
pieejamību un
infrastruktūras
attīstību
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
Centralizētās siltumapgādes
sistēmas attīstība

VTAP 4.2.2:
Nodrošināt
centralizētās
siltumapgādes
pakalpojumu
pieejamību un
infrastruktūras
attīstību

VTAP 4.2.3:
Nodrošināt un
veicināt sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
attīstību

VTAP 4.2.4:
Nodrošināt
pašvaldības
īpašumā esošo ēku,
objektu un teritoriju
attīstību

Centralizētās siltumapgādes
sistēmas infrastruktūras
uzturēšana, rekonstrukcija,
pilnveidošana
Energoefektivitātes pasākumu
īstenošana

Izveidot novadā vienotu dalīto
atkritumu savākšanas sistēmu

Motivācijas mehānisma
ieviešana privātpersonu
iesaistīšanai atkritumu
apsaimniekošanā
Veikt pašvaldības īpašumā
esošo ēku renovāciju un
siltināšanu
Nodrošināt, uzturēt un attīstīt
ielu apgaismojumu

Pilnveidot dārzu, parku,
apstādījumu un atpūtas vietu

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
pārvaldes, vienotā
komunālā
institūcija
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
pārvaldes, vienotā
komunālā
institūcija

Finansēšanas
avoti
PB, VB, UB,
ERAF, cits
ārējais
finansējums
PB, VB, UB,
ERAF, cits
ārējais
finansējums

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Veikts pētījums par
siltumapgādes sistēmas attīstību.
Optimizēta centralizētā
siltumapgāde Neretas ciemā.
Centralizētās siltumapgādes
sistēmas infrastruktūra uzturēta
labā tehniskā stāvoklī.
Nodrošināts pakalpojums
iedzīvotājiem, iestādēm
Paaugstināta ēku
energoefektivitāte visā novada
teritorijā.

Zemgales
reģionālās
enerģētikas
aģentūra,
pašvaldība,
komersanti,
iedzīvotāji
Pašvaldība, pagastu
pārvaldes

2013-2019

PB, VB, UB,
ERAF, cits
ārējais
finansējums
(piem. KPFI)

2013-2019

Visā novadā notiek vienota
sistemātiska dalīto atkritumu
savākšana

Pašvaldība, pagastu
pārvaldes,
iedzīvotāji

2013-2019

PB, ERAF, KF,
UB, cits
ārējais
finansējums
PB, ERAF, cits
ārējais
finansējums

Pašvaldība, pagastu
pārvaldes, vienotā
komunālā
institūcija
Pašvaldība, pagastu
pārvaldes, vienotā
komunālā
institūcija
Pašvaldība, pagastu
pārvaldes, vienotā

2013-2019

PB, ERAF, VB,
cits ārējais
finansējums
(piem., KPFI)
PB, ERAF, VB,
cits ārējais
finansējums

Uzlabota pašvaldības īpašumā
esošo ēku energoefektivitāte.

2013-2019

2013-2019

PB, ERAF, cits
ārējais

Radīta atbilstoša infrastruktūra,
motivējoši tarifi, nodrošināta
izglītojoša informācija

Nodrošināts ielu apgaismojums,
uzlabota satiksmes un gājēju
pārvietošanās drošība novada
apdzīvotajās vietās
Nodrošināts dārzu, parku un
apstādījumu apsaimniekošana
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte

Pasākums/aktivitāte
apsaimniekošanu

Atbildīgie izpildītāji
komunālā
institūcija

Izpildes
termiņš vai
periods

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

finansējums

Kapu infrastruktūras attīstība

Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB, ERAF
Kapu infrastruktūras uzturēšana
pārvaldes, vienotā
komunālā
VTAP 4.2.5:
institūcija
Apbedīšanas
pakalpojumu
Apbedīšanas pakalpojumu
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB, UB
Palīdzēt attīstīties apbedīšanas
nodrošināšana
attīstība
pārvaldes, vienotā
pakalpojumu sniegšanas
komunālā
uzņēmumam novadā
institūcija
SM5: Nodrošināta kvalitatīva vispārējo publisko labumu un sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu attīstība
RV5.1: Attīstīti informatīvie, arhīva, lietvedības un nodokļu administrēšanas pakalpojumi
Vienotas novada lietvedības
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Ieviesta vienota novada
programmas ar sasaisti vienotā pārvaldes, iestādes
lietvedības programma
tīklā ieviešana, t.sk. apmācības
E-pakalpojumu integrēšana ePašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Pilnveidota mājas lapas
VTAP 5.1.1: Novada
pakalpojumu sistēmā
pārvaldes, iestādes
www.neretasnovads.lv sadaļu
pārvaldes un
„Pakalpojumi” atbilstoši
pakalpojumu
likumdošanai. Ieviesta vienota esniegšanas sistēmas
pasta adrešu sistēma, veikti citi
pilnveidošana
informācijas pieejamības
uzlabojumi
Nepieciešamo datu bāzu
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Darbiniekiem ir pieeja darbam
piekļuves abonēšana
pārvaldes
nepieciešamajām datu bāzēm
VTAP 5.1.2: Novada Pilnveidot pašvaldības ikdienas
Pašvaldība
2013-2019
PB
Iegādāts aprīkojums, efektivizēts
pārvaldes
darbam nepieciešamo
darbs.
aprīkojuma
aprīkojumu
uzturēšana un
attīstība
VTAP 5.1.3: Novada Vienotas Neretas novada
Pašvaldība, pagastu 2013-2019
PB
Izveidota Neretas novada
pārvaldes
pašvaldības Attīstības nodaļas
pārvaldes
pašvaldības Attīstības nodaļa
kapacitātes
izveidošana
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Vidēja termiņa
attīstības prioritāte
stiprināšana

VTAP 5.2.1:
Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšana

VTAP 5.2.2: Civilās
un darba
aizsardzības
nodrošināšana

Pasākums/aktivitāte

Izpildes
Atbildīgie izpildītāji
termiņš vai
periods
Pašvaldība
2013-2019

Finansēšanas
avoti

Speciālistu sagatavošana,
PB, ESF, cits
piesaistīšana atbilstoši
ārējais
nepieciešamībām
finansējums
RV5.2: Nodrošināti sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
Pašvaldības policijas kārtībnieka Pašvaldība
2013-2019
PB, ESF
amata izveidošana

Atbalstīt vienota suņu reģistra
izveidošanu novadā
Apmācīt kārtībnieka palīgus,
veidot kārtības nodrošinātāju
komandu

Pašvaldība, suņu
īpašnieki
Pašvaldība

2013-2019
2013-2019

PB, privātais
finansējums
PB, ESF, cits
ārējais
finansējums

Pilnveidot novada darba
aizsardzības instrukcijas un
regulāri informēt darbiniekus
un darba devējus

Pašvaldība

2013-2019

PB

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
Pieņemt pastāvīgā darbā IT
speciālistu, citus speciālistus pēc
nepieciešamības
Izveidots pašvaldības policijas
kārtībnieka amats. Uzlabota
sabiedriskās kārtības
nodrošināšana.
Reģistrēti vismaz 50% novadā
esošo suņu
Izveidota kārtības nodrošinātāju
komanda, apmācīti kārtībnieka
palīgi. Uzlabota sabiedriskā
kārtība novadā
Nodrošināt vienu reizi ceturksnī
darbu katrā pašvaldības iestādē
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3.2. INVESTĪCIJU PLĀNS TURPMĀKAJIEM 3 GADIEM
Investīciju plānā definēti investīciju projekti, kurus plānots realizēt vai uzsākt 3 gadu periodā. Tā kā attīstības programmu plānots apstiprināt 2013.gada nogalē,
investīciju plāns ir sagatavots līdz 2016.gadam, attiecīgi 2014., 2015.un 2016.gadam. Investīciju plānā, detalizējot rīcības plānu, informācija ir papildināta ar projekta
indikatīvo summu, kā arī precizētajiem plānotajiem darbības rezultātiem. Kā jau minēts iepriekš, investīciju plānā tiek atspoguļoti arī tie projekti, kurus plānots vismaz
uzsākts investīciju plāna termiņā. Investīciju plānā netiek atspoguļoti tie rīcības plāna projekti jeb aktivitātes, kurus plānots veikt ikdienas darba pienākumu ietvaros,
un kuriem nav nepieciešams papildus finansējums, piemēram, izstrādāt sociālās aizsardzības pakalpojumu attīstības koncepciju, izveidot Neretas novada pašvaldības
Attīstības nodaļu vai arī pilnveidot mājas lapas www.neretasnovads.lv sadaļu „Pakalpojumi”.’
Investīciju plānā iekļauto informāciju par realizējamiem projektiem ieteicams pārskatīt veicot ikgadējo investīcijas plāna aktualizāciju. Investīciju plāna aktualizācija,
nemainot pārējās attīstības programmas daļas, var tikt veikta katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas, kas
atbildīs izstrādātajai Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmā izstrādātājam rīcības plānam 7 gadu periodam. Projektu un aktivitāšu,
kam paredzēta Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste, realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst plānoto finansējumu.

4. tabula. Investīciju plāns
Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
Nr.
Projekta nosaukums
ES*
vai
cits
citiem izmaksas Pašvaldības
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
SM1: Nodrošināta kvalitatīva sociālās aizsardzības un veselības pakalpojumu attīstība
RV1.1: Attīstīti un pieejami sociālās aizsardzības pakalpojumi
1. Lifta izbūve Neretas sociālās 2,3
25000,00
3750,00 21250,00
2014-2015 Ierīkots lifts-pacēlājs, uzlabota
aprūpes centrā
sociālās aprūpes pakalpojuma
pieejamība un sniegšanas
kvalitāte 75 klientiem
(turpmākajos 3 gados),
gulošiem klientiem
nodrošināta pārvietošanās
iespēja, nokļūšana svaigā
gaisā
2. Neretas Sociālās aprūpes
1, 3
60000,00
9000,00 51000,00
2014-2015 Veikta apkures sistēmas
centra apkures sistēmas
rekonstrukcija. Nodrošināta
rekonstrukcija
siltumapgāde SAC klientiem
3. Neretas Sociālās aprūpes
1,2
20000,00
3000,00 17000,00
2014-2015 Veikti veļas mazgātavas telpas
centra veļas mazgātavas
remontdarbi, iegādātas jaunas
telpas rekonstrukcija
veļas mazgāšanas iekārtas.
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Nr.

4.

5.
6.

7.

Projekta nosaukums

Neretas novada sociālās
aprūpes mobilās vienības
izveide

Ģimenes ārsta prakses
nodrošinājums visas dienas
Mazzalves pagastā
Pediatra kabinetu izveide un
speciālistu piesaiste Neretas
pagastā

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL

60000,00

Tiek sniegti veļas mazgāšanas
pakalpojumi SAC klientiem un
citām pašvaldības
struktūrvienībām
2014-2016 Izveidota sociālās aprūpes
mobilā vienība. Iegādāts
atbilstošs aprīkojums. Neretas
novada pašvaldības
iedzīvotājiem pieejams
mobilās vienības sociālās
aprūpes pakalpojumi

60000,00

RV1.2:Pieejami veselības pakalpojumi
45000
45000

63000

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

63000

2014-2015 Mazzalves pagasta
iedzīvotājiem pieejams
ģimenes ārsts visas dienas
2014-2016 Izveidots pediatra kabinets,
iegādāts nepieciešamais
aprīkojums. Uzlabota
primārās veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamība 586
(0-18.g. vecumā, PMLP dati uz
01.01.2013.) bērniem

SM2: Nodrošināta kvalitatīva izglītības, kultūras un atpūtas pakalpojumu attīstība
RV2.1: Attīstīti un pieejami izglītības pakalpojumi
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
150000,00 22500,00 127500,00
2014-2016 Nosiltināta sākumskolas ēka.
vidusskolas sākumskolas ēkas
Uzlabota sākumskolas
siltināšana
izglītības infrastruktūra 180
skolēniem (turpmākajos 3
gados)
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Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
Nr.
Projekta nosaukums
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
8. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 19
250000,00 37500,00 212500,00
2014-2015 Nosiltināta vidusskolas ēka.
vidusskolas siltināšana
Uzlabota vidusskolas izglītības
infrastruktūra 550 skolēniem
(turpmākajos 3 gados).
9. Mazzalves pamatskolas jumta 11
46000,00
6900,00 39100,00
2014 -2015 Nomainīts jumta segums
seguma nomaiņa un bēniņu
Mazzalves pamatskolai,
siltināšana
nosiltināti bēniņi (970kv.m).
Uzlabota izglītības
infrastruktūra 318 skolēniem
(turpmākajos 3 gados),
paaugstināta
energoefektivitāte
10. Mazzalves pamatskolas
10, 18
20625,00
3093,75 17531,25
2014-2015 Veikts Mazzalves pamatskolas
fasādes remonts
fasādes remonts (825 m2).
Uzlabota izglītības
infrastruktūra 318
skolniekiem (turpmākajos 3
gados)
11. Neretas pirmsskolas izglītības
150000,00 22500,00 127500,00
2015-2016 Nosiltināta pirmsskolas
iestāde" Ziediņš" siltināšana
izglītības iestādes "Ziediņš"
ēka. Uzlabota pirmskolas
izglītības pieejamība 125
audzēkņiem (turpmākajos 3
gados)
12. Mazzalves dienas centra
26000,00
3900,00 22100,00
2014-2015 Nosiltināta dienas centra
"Vālodzīte" siltināšana
"Vālodzīte" ēka (650 m2).
Uzlabota pirmskolas izglītības
pieejamība
13. Duālās izglītības (vispārējā +
34000,00
5100,00 28900,00
52000
2014-2016 Izremontēta mācību telpa,
profesionālā) ieviešana
(gadā)
iegādāts aprīkojums
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
materiāltehniskās bāzes
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Nr.

Projekta nosaukums

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL

vidusskolas telpās
14. Nakts grupas izveide
pirmsskolas izglītības iestādes
" Ziediņš"
15. Jauniešu centra izveide

16. Mūzikas un mākslas skolas
izveidošana Neretā
17. Mūzikas un mākslas skolas
filiāles izveidošana Ērberģē
18. Mazzalves pamatskolas
sporta zāles siltināšana

19. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas sporta zāles
siltināšana

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
nodrošināšanai

30000,00

4500,00

25500,00

7200

2014-2016 Aprīkotas telpas un
nodrošināts darbinieku
atalgojums
6000,00
900,00
5100,00
2014-2016 Izveidots jauniešu centrs
Neretā un Mazzalvē veikts
telpu remonts un iegādāts
aprīkojums
17
42500,00
42500
2014-2016 Iegādāts aprīkojums, izveidota
mūzikas un mākslas skola
16
42500,00
42500
2014-2016 Iegādāts aprīkojums, izveidota
mūzikas un mākslas skola
RV2.2: Attīstīti un pieejami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi
10, 11
20000,00
3000,00 17000,00
2014-2016 Nosiltināta Mazzalves
pamatskolas ēka (500 m2),
uzlabota energoefektivitāte
un sporta pakalpojumu
infrastruktūra 500 sporta
aktivitāšu dalībniekiem
(turpmākajos 3 gados)
9
100000,00 15000,00 85000,00
2014-2016 Nosiltināta Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas
sporta zāle, uzlabota
energoefektivitāte un sporta
pakalpojumu infrastruktūra
600 sporta aktivitāšu
dalībniekiem (turpmākajos 3
gados)
RV2.3: Attīstīti un pieejami kultūras pakalpojumi
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Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
Nr.
Projekta nosaukums
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
20. Brīvdabas estrādes un
650000,00 97500,00 552500,00
2014-2016 Rekonstruēta brīvdabas
skatītāju amfiteātra
estrāde un skatītāju
rekonstrukcija Neretā
amfiteātris Neretā, iegādāts
estrādes aprīkojums.
Nodrošināta kultūras un brīvā
laika pavadīšana,
pakalpojumu pieejamība
Neretas novada iedzīvotājiem.
Prognozētais klientu skaits
turpmākajos 3 gados - 7200
21. Mazzalves pagasta brīvdabas
120000,00 18000,00 102000,00
2014-2019 Izbūvēta brīvdabas estrāde
estrādes izbūve
Ērberģē, iegādāts estrādes
aprīkojums. Nodrošināta
kultūras un brīvā laika
pavadīšana, pakalpojumu
pieejamība Neretas novada
iedzīvotājiem
SM3: Nodrošināta kvalitatīva transporta infrastruktūras un ekonomisko pasākumu pakalpojumu attīstība
RV3.1: Attīstīti satiksmes pakalpojumi, nodrošināta ceļu uzturēšana
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Nr.

Projekta nosaukums

22. Asfalta seguma izbūve ielu
posmiem Neretas novada
Neretas ciemā

23. Ietvju seguma remonts
Neretas novada Neretas
pagastā

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
24
478920,00 71838,00 407082,00
2014-2016 Noasfaltēti nekvalitatīva
grants seguma ielu posmi
Neretas ciemā ar kopējo
garumu7,372 km, t.sk.:
J.Jaunsudrabiņa ielas, Neretā
posms 0,39km;
P.Lodziņa iela, Neretā posms
0,67 km;
Kalēju iela, Neretā posms 0,44
km;
Dārza iela, Neretā posms
0,23km;
Draudzības iela, Neretā posms
0,16 km;
Liepu iela, Neretā posms 0,14
km; Ziedu iela, Neretā posms
0,54 km; Parka iela, Neretā
posms 0,10 km; Zaļā iela,
Neretā posms 0,14km; Jāņu
iela, Neretā posms 0,16 km;
Klusā iela, Neretā posms 0,33
km; Upju iela , Neretā posms
1,21 km ; Kalna iela , Neretā,
posms 0,52 km; Saules iela,
Neretā posms 0,31 km;
Nākotnes iela, Neretā posms
0,76 km
23
32970,00
4945,50 28024,50
2014-2016 Ietvju seguma remonts Jāņu
iela 0,37 km; P.Lodziņa iela
0,1km; Raiņa iela 0,36 km;
Rīgas iela 0,325 km
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Nr.

Projekta nosaukums

24. Asfalta seguma izbūve ielu
posmiem Neretas novada
Ērberģes ciemā

25. Asfalta seguma izbūve ielu
posmiem Neretas novada
Sproģu ciemā

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
337000,00 50550,00 286450,00
2014-2016 Noasfaltēti nekvalitatīva
grants seguma ielu posmi
Ērberģes ciemā ar kopējo
garumu 3,74 km, t.sk.:
Liepu iela ,Ērberģē posms
0,51km;
Skolas iela, Ērberģē posms
0,7km;
Zaļā iela, Ērberģe posms 0,81
km;
Ziedoņa iela, Ērberģē posms
0,74 km;
Susējas ielas, Ērberģē posms
0,98km
35000,00
5250,00 29750,00
2014-2016 Noasfaltēti nekvalitatīva
grants seguma ielu posmi
Sproģu ciemā ar kopējo
garumu 0,67 km, t.sk.:
Sproģu centrs – Sproģu
pamatskola 0,18km;
Caur Sproģu centru 0,49 km
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Nr.

Projekta nosaukums

26. Grants seguma izbūve
Neretas novada Mazzalves
pagasta ceļiem

27. Grants seguma atjaunošana
Neretas novada Neretas
pagasta ceļiem

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
1312000,00 196800,00 1115200,00
2014-2016 Izbūvēts grants segums
Neretas novada Mazzalves
pagasta ceļiem ar kopējo
garumu 27,88 km, t.sk.:
Mazzalves pagastā, KrastiPoļi- Baloži posms 7,68km;
Mazzalves pagastā, Krasti Zaķi posms 3,04km;
Mazzalves pagastā, Ērberģe Mazdīči - Aizupes posms 5,15
km;
Mazzalves pagastā, Upmaļi Krāces 4,41km;
Mazzalves pagastā, Dus Virši Skola - Mēmele posms 6,87
km;
Mazzalves pagastā, Liepiņas Krāces 0,73 km
508200,00 76230,00 431970,00
2014-2016 Grants seguma atjaunošana
ceļiem: C20 " Riekstiņi " - "
Riekstiņskola" 0,53 km; C25 "
Suvainišķi" - " Brantāni" 2,84 km; C26 " Buividas "Suvaiņišķi" 4,16 km; D27 "
Ždanova" - " Rasas" 4,27 km
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Nr.

28.

29.

30.

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
Projekta nosaukums
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
Grants seguma rekonstrukcija
218400,00 32760,00 185640,00
2014-2016 Veikta grants seguma
Neretas novada Pilskalnes
rekonstrukcija Neretas
ceļiem
novada Pilskalnes pagasta
ceļiem ar kopējo garumu
14,56 km, t.sk.:
No Pilskalnes - Lietuvas
republika posms 2,5 km;
Pilskalnes pagastā, SkružiAndrejskolas tilts posms 6,15
km; Pilskalnes pagastā,
Pumpuri- Āniņi- Poģeles
posms 5,31 km;
Pilskalnes pagastā , Rankaļi Mūrnieki posms 0,6 km
Caurteku remonts Neretas
2100,00
315,00
1785,00
2014-2016 Caurteku remonts ceļiem: D3
novada Neretas pagasts
Kupšēni - Vecupe caurteka uz
1,97km, C5 Drusti - Svajāni Skruži caurteka uz 0,22 km;
D6 Svajāni - Jaundrusti
caurteka uz 0,01 km; C13
Ždanova - Aukstuļi caurteka
uz 1,82 km; D27 Ždanova Rasas caurteka uz 4,27 km;
D30 Ķišķi- Gatves caurteka uz
0,83 km; D31 Radiņi - Stēŗķēni
caurteka uz 0,98 km
Asfalta seguma izbūve
42000,00
6300,00 35700,00
2014-2016 Noasfaltēts nekvalitatīvs
Neretas novada Zalves
grants segums Zalves pagastā
pagastā, Senči - Pūpoli
0,7 km garumā
posms 0,7 km
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Nr.

Projekta nosaukums

31. Asfalta seguma izbūve
Neretas novada Mazzalves
pagastā, DUS Virši Lielmēmele posms 0,9 km
32. Asfalta seguma izbūve
Nereta- Pilskalne- GricgaleVecmēmelē- Ērberģe posms
35,05 km

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
81000,00 12150,00 68850,00
2014-2016 Noasfaltēts nekvalitatīvs
grants segums Mazzalves
pagastā 0,9 km garumā
6156000,00

6156000,00

33. Asfalta seguma izbūve Nereta
- Lietuvas robeža- Suvainišķi P
75 posms 4,54 km

1 540 000

1540000,00

34. Asfalta seguma izbūve
Smeltēni - Strobuku posms
7,3 km
35. Cietā seguma veloceliņa
Ērberģe – Lielmēmele (5 km)
izbūve

657 000,00

98550,00 558450,00

250000,00

37500,00 212500,00

36. Tirgus laukuma
labiekārtošana Neretā
37. Tirgus laukuma izveide
Mazzalves pagastā
38. Tūrisma informācijas centra
izveide Neretā

RV3.2: Tirdzniecības organizēšanas pakalpojumi
25000,00
3750,00 21250,00
15000,00

2250,00

12750,00

43500,00

RV3.3: Tūrisma attīstība
6525,00 36975,00

2014-2016 Noasfaltēts nekvalitatīvs
grants segums NeretaPilskalne- GricgaleVecmēmelē- Ērberģe posms
35,05 km
2014-2016 Noasfaltēts nekvalitatīvs
grants segums (avārijas
stāvoklī ir 0,595 km) Nereta Lietuvas robeža- Suvainišķi P
75 posms 4,54 km
2014-2016 Noasfaltēts nekvalitatīvs
grants segums Smeltēni Strobuku posms 7,3 km
2014-2016 Izbūvēts cietā seguma velo
celiņš Ērberģe – Lielmēmele
(5km).
2014-2016 Labiekārtots tirgus laukums
Neretas ciemā.
2014-2016 Izveidots tirgus laukums
Mazzalves pagastā
2014-2015 Iegādāts aprīkojums, izveidots
TIC Neretā. Piesaistīts
speciālists (2 gadi)

32

Nr.

39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
Projekta nosaukums
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
Kultūrvēsturiskā mantojuma
10000,00
1500,00
8500,00
2014-2016 Izveidotas tūrisma takas.
saglabāšana un tūrisma taku
Piesaistīti 600 apmeklētāji
izveide Pilskalnē
(turpmākajos 3 gados)
RV3.4: Nekustamais īpašums, būvniecība
Neretas novada teritorijas
25000,00
3750,00 21250,00
2014-2015 Izstrādāts vienots Neretas
plānojuma izstrāde
novada Teritorijas plānojums.
Degradēto teritoriju
**
****
2015-2016 Sakārtotas degradētās
sakārtošana (t.sk. graustu
teritorijas (t.sk. nojaukti
nojaukšana) Neretas novadā
grausti) Neretas novadā
Meliorācijas infrastruktūras
***
****
2015-2016 Sakārtota meliorācijas
sakārtošana Neretas novadā
infrastruktūra Neretas novadā
SM4: Nodrošināta kvalitatīva mājvietas un komunālo ērtību pakalpojumu attīstība
RV4.2: Attīstīti un pieejami mājvietas un komunālo ērtību pakalpojumi
Ūdenssaimniecības attīstība 46, 47 30000,00
4500,00 25500,00
2014-2015 Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas pagasta Neretas
Neretā Ziedu ielas, P.Lodziņa
ciemā 2.kārta
ielas, Klusās ielas, Kalna ielas
un Kalēju ielas posmos
Ūdenssaimniecības attīstība 45, 47 350000,00
52500,00 297500,00
2014-2016 Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas pagasta Neretas
Nākotnes iela un Līvānu tipa
ciemā 3.kārta
mājām, Dārza iela, Draudzības
iela
Ūdenssaimniecības attīstība 45, 46 350000,00
52500,00 297500,00
2014-2016 Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas pagasta Neretas
Kalēju ielas posms, Rīgas iela,
ciemā 4.kārta
Jēkabpils iela, Saules iela
Ūdenssaimniecības attīstība
297000
44550,00 252450,00
2014-2016 Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas novada Zalves ciemā
Zalves ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība
384000
57600,00 326400,00
2014-2016 Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas novada Sproģu
Sproģu ciemā
ciemā
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Nr.

Projekta nosaukums

48. Dzīvojamo māju
energoefektivitātes
paaugstināšana Neretas
novada Neretas pagastā

49. Katlu mājas rekonstrukcija,
Neretas novadā Neretas
pagastā
50. Pirts rekonstrukcija Neretas
novada Neretas pagastā
51. Ielu apgaismojums Neretas
novada Neretas pagastā

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
360000,00 54000,00 306000,00
2014-2016 Neretā mājas: Raiņa iela 1,
Raiņa iela 2;P.Lodziņa iela 3;
P.Lodziņa iela 4; P.Lodziņa iela
6; Jāņu iela 7; Raiņa iela 9;
Kalēju iela 107;
J.Jaunsudrabiņa iela 12; Raiņa
iela 13; Raiņa iela15; Pasta
iela 16; P.Lodziņa iela 18;
Dzirnavu iela 19; Jāņu iela 2;
Ziedu iela 24; Rīgas iela 19;
Rūpniecības iela 3, Kalēju iela
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35000,00
5250,00 29750,00
2014-2016 P.Lodziņa iela 1, Rīgas iela 1

19000,00

2850,00

16150,00

45000,00

6750,00

38250,00

2014-2016 Pirts rekonstrukcija

2014-2016 Laternu (65gab ) izbūve
Neretas pagasta ielām un
kopējais ielu garums 4 km
52. Daudzdzīvokļu dzīvojamo
595000,00 89250,00 505750,00
2015-2016 Paaugstināta daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes
māju energoefektivitāte
paaugstināšana Sproģu,
Ērberģes ciemā 2 mājām,
Zalves, Ērberģes un Pilskalnes
Pilskalnes ciemā 3 mājām,
ciemos
Sproģu ciemā 3 mājām un
Zalves ciemā 3 mājām
53. Centralizētās siltumapgādes
100000,00 15000,00 85000,00
2015-2016 Izveidota centralizētās
sistēmas izveide Pilskalnes
siltumapgādes sistēma
ciemā
Pilskalnes ciemā
SM5: Nodrošināta kvalitatīva vispārējo publisko labumu un sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu attīstība
RV5.1: Attīstīti informatīvie, arhīva, lietvedības un nodokļu administrēšanas pakalpojumi
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Nr.

Projekta nosaukums

54.

IT speciālista piesaiste
Neretas novadā
55. Vienota lietvedības
programmas ar sasaisti
vienotā tīklā iegāde un
ieviešana
56. Materiāltehniskās bāzes
atjaunināšana Novadā

57. Kārtībnieka speciālista
piesaiste Neretas novadā

Projekta izmaksu indikatīvais sadalījums pa
finansēšanas avotiem
Papild. Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
ar
projekta
Kapitāl- ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
citiem izmaksas Pašvaldības ES* vai cits
Valsts
sabiedrību
laiks
rādītāji
ārējais
proj.
(LVL)
finans., LVL
finans., LVL finans.,
finans., LVL
LVL
18500,00
18500,00
2014
Novada pašvaldībā pieņemts
darbā IT speciālists
10000,00
1500,00
8500,00
2014
Ieviesta vienota lietvedības
programma

50000,00

7500,00

42500,00

2014-2015 Iegādāti 50 datori ar
licencētām programmām,
nomainīta un uzstādīta
grāmatvedības programma
RV5.2: Nodrošināti sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
18500,00
18500,00
2014
Novadā strādā algots
pašvaldības kārtībnieks

* - ES struktūrfondu iespējamā finansējuma aprēķināšanai ir piemērota maksimālā plānotā līdzfinansējuma likme 85%, bet tā var mainīties gan
atkarībā no konkrētā finansēšanas avota līdzfinansējuma maksimālās likmes, gan atbilstoši katra konkrētā finanšu instrumenta projektu konkursa
noteikumiem, piemēram līdzšinējā 2017.-2013.gada programmēšanas perioda pieredze rāda, ka līdzfinansējuma intensitāte ūdenssaimniecību
sakārtošanai bija robežās no 60% - 80%, siltināšanai 50% - 80%, utt.
** - Indikatīvās projektu izmaksas iespējams noteikt konsultējoties pagastu pārvaldēm un pašvaldības būvvaldi.
*** - Indikatīvās projektu izmaksas iespējams noteikt konsultējoties ar pašvaldības būvvaldi un ZM VAS Nekustamie īpašumi” meliorācijas
speciālistiem.
**** - Indikatīvi iespējamais finansējuma avots - Lauku attīstības programma.
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IV ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS
NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

UN

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība notiek kompleksi ar
Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam
uzraudzību. Par abu šo dokumentu – attīstības programmas un
Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam (turpmāk tekstā teritorijas attīstības plānošanas dokumenti)
uzraudzības un novērtēšanas kārtību atbildīga ir Neretas novada
pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļa. Bez tās teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības procesā aktīvi
iesaistās Neretas novada pašvaldības nodaļas un iestādes.
Uzraudzības sistēmas procesu vada Neretas novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja (vadītājs), savukārt no iesaistīto
struktūrvienību puses teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
īstenošanas sistēmas procesā iesaistās attiecīgo nodaļu vai institūciju
vadītāji vai to vietnieki. Operacionālā līmenī īstenošanas sistēmas
procesa darbības veic īstenošanas uzraudzības sistēmā iesaistīto
nodaļu darbinieki.
Galvenie veicamie uzdevumi īstenošanas uzraudzības sistēmas
ieviešanā un to atbildīgās institūcijas un nodaļas ir noteiktas 5.tabulā.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības
sistēmas gala rezultāts būs ikgadējs pārskats par teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanu, attiecīgi pirmais pārskats
„Pārskats par Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. –
2037.gadam un Neretas novada attīstības programmas 2013. –
2019.gadam īstenošanu 2014.gadā” tiks izstrādāts 2015.gadā, un tajā
tiks atspoguļota situācija par padarīto 2014.gadā.
Par ikgadējā pārskata sagatavošanu, kā arī par iespējamo teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu grozījumu rosināšanu, atbildīga ir
Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļa. Šīs nodaļas
efektīvākai darba nodrošināšanai pašvaldībai ir jāpiešķir tai tiesības
pieprasīt un saņemt ikgadējo pārskatu sagatavošanai nepieciešamo
informāciju no citām pašvaldības struktūrvienībām. Ņemot vērā, ka
katrai iniciatīvai, kas uzliek jaunus pienākumus pašvaldības un ar tās
darbību saistīto institūciju darbiniekiem, parasti ir raksturīga negatīva

attieksme, pašvaldības politiskajai vadībai ir jābūt patiesi ieinteresētai
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzībā,
iespēju robežās sniedzot nepieciešamo atbalstu komandai (vai
konkrētam speciālistam), kas būs atbildīga par kvalitatīvu un savlaicīgu
informācijas apkopošanu, sagatavošanu un analīzi.
5.tabula. Galvenie veicamie uzdevumi teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Veicamais uzdevums
Teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu
apstiprināšana,
nepieciešamo izmaiņu ierosināšana
un to apstiprināšana.
Teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu
īstenošanas
uzraudzības sistēmas koordinācija
un uzraudzība.
Investīciju
plāna
2013.
2015.gadam
ieviešanas
nodrošināšana.

Regulāra
un
sistemātiska
kvantitatīvas
un
kvalitatīvas
informācijas vākšana, apkopošana
un
analizēšana
par
novada
attīstības tendencēm, kas balstīta
uz
noteiktajiem
attīstības
izvērtējuma pamatrādītājiem un
izvērtējuma rādītajiem.
Ikgadēja pārskata sagatavošana par
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanu
Sabiedrības
informēšana
par
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu
īstenošanas
rezultātiem.

Atbildīgā institūcija, nodaļa
Neretas novada dome

Neretas novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļa

Politiskajā līmenī – Neretas
novada
dome,
izpildes
līmenī - par investīciju plānā
uzskaitīto
projektu
realizāciju atbildīgās nodaļas
un iestādes.
Neretas novada pašvaldības
nodaļas un iestādes.

Neretas novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļa
Neretas novada pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļa
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2.attēls. Ikgadējā pārskata par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu
izstrādes kārtība gada griezumā

Gala
rezultātā
apkopoto
informāciju
par
attīstības
programmas izpildes gaitu apkopo
un analizē Neretas novada
pašvaldības Finanšu un attīstības
nodaļa, ja nepieciešams, pieaicinot
ekspertus.

Finanšu un attīstības
nodaļa

Jūnijs - decembris

Pārējās pašvaldības
struktūrvienības

Pārskats ir jābalsta uz attīstības
programmā definēto stratēģisko
mērķu izvērtējumu rādītājiem, kas
regulāri ir papildināmi, kā arī
izstrādāto Rīcības un Investīciju
plānu, sniedzot ziņojumu par to, kā
norādītie projekti tiek realizēti.
Finanšu un attīstības nodaļa
pārbauda iesūtīto informāciju un
nepieciešamības gadījumā lūdz līdz
31.janvārim institūcijas, nodaļas
tos precizēt.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas rezultātu vērtēšana gada griezumā

Neretas
novada dome

Atbilstoši 2.attēlā norādītajam, pēc
Neretas
novada
pašvaldības
Finanšu un attīstības nodaļas
uzaicinājuma un metodoloģijas
nosūtīšanas (vai informācijas par
to), Neretas novada pašvaldības
struktūrvienībām, nodaļām katru
gadu, sākot no 2015.gada, līdz
15.janvārim ir jāiesniedz Neretas
novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļai pārskats par
situāciju savā sfērā.

1. Notiek darbs
pie
informācijas
vākšanas,
apkopošanas,
analīzes

janvāris

2. Pēc Finanšu un
attīstības nodaļas
metodoloģijas
nosūtīšanas, līdz
katra gada
15.janvārim
pašvaldības
struktūrvienības
nodaļai iesniedz
pārskatu par
iepriekšējā gada
rezultātiem

februāris

marts

4. Finanšu un attīstības
nodaļa, balstoties uz
iesūtītajiem pārskatiem un
ārējos avotos pieejamiem
datiem, sagatavo pārskatu
par ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības
programmas īstenošanu
2014.gadā (attiecīgi pēc
tam 2015.gadā. utt.)

3. Finanšu un attīstības nodaļa
pārbauda pārskatus un vajadzības
gadījumā struktūrvienības
pārskatus precizē

aprīlis

maijs

5. Pēc ikgadējā
pārskata
sagatavošanas
notiek
sabiedrības
informēšana
par dokumentu
īstenošanas
rezultātiem.
Finanšu un
attīstības
nodaļa sagatavo
un prezentē
ziņojumu
novada domei
par pārskata
rezultātiem, pēc
tam publicējot
tos mājas lapā,
novada avīzē

6. Balstoties uz secinājumiem ikgadējā
pārskatā - ja nepieciešams, lēmums par
grozījumiem ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā, attīstības programmā, vai/un
Investīciju plānā
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Finanšu un attīstības nodaļa, vērtējot Neretas novada kopējo attīstību,
balstoties uz noteiktajiem Neretas novada attīstības izvērtējuma
pamatrādītājiem, papildus apkopo un analizē informāciju no ārējām
institūcijām - Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Centrālās
statistikas pārvaldes u.c.
Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc ikgadējā pārskata sagatavošanas,
Neretas novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļa sagatavo un
prezentē ziņojumu pašvaldības domei par pārskata rezultātiem, pēc
tam publicējot tos pašvaldības mājas lapā un novada avīzē.
Tā kā plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzības sistēmas
ieviešana ir jauna prakse Neretas novada pašvaldībā, pēc Neretas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
apstiprināšanas novada domē, Neretas novada pašvaldības Finanšu un
attīstības nodaļa organizē sanāksmi teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanas uzraudzības sistēmas ieviešanā iesaistītajām
pašvaldības nodaļām un institūcijām ar mērķi iepazīstināt tās ar to
uzdevumiem (minētais process notiek tikai pirmajā Neretas novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas gadā). Darba
grupu laikā attīstības programmā sniegtā uzraudzības un novērtēšanas
kārtība var tikt mainīta un papildināta.
Izstrādātā pārskata saturs ir noteikts 4.3.sadaļā. Ik gadu, piepildot to ar
sistemātiski apkopoto un izanalizēto informāciju, būs radīts
instruments, ar kura palīdzību novērtēt, vai Neretas novada pašvaldība
tiecas īstenot noteiktos mērķus un izvirzītās prioritātes, vai tomēr
veiktās rīcības ar tiem nesaskan. Turklāt pārskats būs arī informatīvs
materiāls, kas ļaus jebkuram interesentam iepazīties ar pašvaldībā
paveikto.

4.1.
NERETAS
PAMATRĀDĪTĀJI

NOVADA

ATTĪSTĪBAS

sociāli ekonomisko situāciju Neretas novadā kopumā, kā arī sniegtu
salīdzinājumu ar citām Latvijas pašvaldībām un kalpotu kā Neretas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās vīzijas un stratēģisko
mērķu ieviešanas „ātras pārbaudes lapu”.
Attīstības izvērtējuma pamatrādītāju dati tiek atspoguļoti ikgadējā
pārskatā. Katru gadu noteiktos pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt,
izvēloties tādus rādītājus, ar kuru palīdzību var veikt novada
salīdzinošo analīzi ar citām novada pašvaldībām gan valsts, gan
atsevišķos gadījumos arī Eiropas mērogā.
6.tabula. Neretas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji
Nr.

Rādītājs

Vērtība
2013.g

1.

60.vieta starp
110 novadiem

VRAA

2.

Teritorijas attīstības gada
indeksa rangs (rēķinot ik
gadu pēc iepriekšējā gada
datiem)
Iedzīvotāju skaits

4183

PMLP

3.

Demogrāfiskā slodze

483,7
(2012.g)

CSP

4.

Bezdarba līmenis, %

11,1
(2012.g)

NVA

5.

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi
pašvaldības budžetā uz 1
iedz., Ls
Iedzīvotāju apmierinātība ar
pašvaldības darbu kopumā

167,4
(2011.g)

NNP
dati

75%
(2012.g)

NNP
aptauj
a

IZVĒRTĒJUMA

Neretas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji tiek analizēti, lai
sekotu līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie
pamatrādītāji nav tieši saistāmi ar attīstības programmā izvirzītajām
vidēja termiņa attīstības prioritātēm, bet ir noderīgi, lai raksturotu

6.

Vēlamā
tendence
2037.g.

Avots
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4.2. NERETAS NOVADA DEFINĒTO STRATĒĢISKO MĒRĶU
IZVĒRTĒJUMU RĀDĪTĀJI

7.tabula. Izvērtējuma rādītāji sadalījumā pa stratēģisko
mērķu grupām

Sadaļā ir noteikti Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2013. – 2037.gadam definēto stratēģisko mērķu (skatīt 3.attēlu)
izvērtējuma jeb rezultatīvie rādītāji. Attiecīgi uzraudzības procesā
iegūtā informācija būs pamats novērtējuma veikšanai par to, kā norit
darbs pie izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanas. Būtiski atzīmēt, ka
noteiktos izvērtējuma jeb rezultatīvos rādītājus ir iespējams pilnveidot
un uzlabot.

Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Nodrošināta kvalitatīva sociālās
aizsardzības un veselības pakalpojumu attīstība” sasniegšanas vērtēšanai

3.attēls. Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
definētie stratēģiskie mērķi

Rādītājs

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
darbu sociālās palīdzības nodrošināšanā
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
darbu sporta dzīves organizēšanā

Vērtība
pārskata
gadā

Vēlamā attīstības
tendence
↑
↑

Nodrošināta kvalitatīva sociālās aizsardzības un veselības
pakalpojumu attīstība

Gultas vietu skaits Neretas novada
↑
pašvaldības iestādē „Neretas sociālās
aprūpes centrs”
Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Nodrošināta kvalitatīva izglītības,
kultūras un atpūtas pakalpojumu attīstība” sasniegšanas vērtēšanai

Nodrošināta kvalitatīva izglītības, kultūras un atpūtas
pakalpojumu attīstība

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
darbu izglītības jautājumu risināšanā

↑

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
darbu kultūras dzīves organizēšanā
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
darbu sporta dzīves organizēšanā

↑

Nodrošināta kvalitatīva transporta infrastruktūras
ekonomisko pasākumu pakalpojumu attīstība

Pašdarbnieku kolektīvu dalībnieku skaits

↑

Izglītojamo skaits katrā no izglītības
iestādēm
Mūžizglītības programmu skaits izglītības
iestādēs
Izglītības un sporta iestāžu pielāgota
infrastruktūra cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem, %

↑

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

un

Nodrošināta kvalitatīva mājvietas un komunālo ērtību
pakalpojumu attīstība
Nodrošināta kvalitatīva vispārējo publisko labumu un
sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu attīstība

↑

↑
↑
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Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Nodrošināta kvalitatīva transporta
infrastruktūras un ekonomisko pasākumu pakalpojumu attīstība”
sasniegšanas vērtēšanai

Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Nodrošināta kvalitatīva mājvietas
un komunālo ērtību pakalpojumu attīstība” sasniegšanas vērtēšanai
Rādītājs

Rādītājs

Vērtība
pārskata
gadā

Vēlamā attīstības
tendence

Pašvaldības autoceļu kopējais garums
novadā ar asfalta segumu, km
Rekonstruēto pašvaldības ceļu kopgarums,
m

↑

Veloceliņu kopgarums novadā, m

↑

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

↑

Bezdarba līmenis (%)

↑

Individuālo
komersantu
un
komercsabiedrību
skaits
uz
1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz
1 iedzīvotāju (LVL)
Nakšņošanas vietu skaits

↑

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”
apmeklētāju skaits

↑

↑

↑
↑

Vērtība
pārskata
gadā

Vēlamā attīstības
tendence

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
sniegto pakalpojumu klāstu un sniegto
komunālo pakalpojumu kvalitāti, %
Kopējais kanalizācijas tīklu garums Neretas
novadā, m

↑

Kopējais ūdensvadu garums Neretas
novadā, m
Atkritumu dalītās vākšanas laukumi

↑

↑

↑

Izvērtējuma rādītāji stratēģiskā mērķa „Nodrošināta kvalitatīva vispārējo
publisko labumu un sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu
attīstība” sasniegšanas vērtēšanai
Iedzīvotāju apmierinātība ar Neretas
novada pašvaldības darbu, %
Iedzīvotāju
aktivitāte
pašvaldības
vēlēšanās, %

↑
↑
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4.3. IKGADĒJA PĀRSKATA PAR NERETAS NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
IEVIEŠANU
SATURĀ
IEKĻAUJAMĀ
INFORMĀCIJA
Nodaļa

Ievads

1. Neretas novada vispārīgs
attīstības raksturojums

2.Neretas novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības
programmas ieviešanas
rezultāti
2.1.Attīstības stratēģijas
ieviešanas rezultāti

Saturs
Neretas novada domes priekšsēdētāja
ievadvārdi - pārskats, pārdomas par
iepriekšējā gada rezultātiem.
Ievadā pamato izstrādāto teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu nozīmi,
saikni ar citiem plānošanas dokumentiem,
sniedz
informāciju
par
dokumentu
īstenošanas uzraudzības sistēmu un
sagatavotā pārskata būtību, informē par
pārskata kopējo struktūru, laika griezumu,
par kādu pārskats veidots, un sniedz
informāciju par pārskata izstrādātājiem,
norādot kontaktinformāciju komentāriem,
priekšlikumiem un jautājumiem.
Sadaļā sniedz vispārīgu Neretas novada
attīstības raksturojumu kontekstā ar
notiekošajiem attīstības procesiem kopumā
valstī, un sniedzot to salīdzinājumā ar citām
pašvaldībām
Latvijā.
Attiecībā
uz
indikatoriem, šajā sadaļā atspoguļo un
analizē definētos Neretas novada attīstības
izvērtējuma pamatrādītājus, salīdzinot tos
ar vidējiem rādītājiem valstī un analizējot
tos uz pārējo pašvaldību fona.
Neretas novada teritorijas attīstības
plānošanas
dokumentu
ieviešanas
rezultātus izvērtē divās sadaļās. Pirmā
sadaļa balstās uz attīstības stratēģijas
ieviešanas analīzi, kurā izmanto Neretas
novada definēto stratēģisko mērķu
izvērtējuma rādītājus. Par katru definēto

2.2. Attīstības programmas
ieviešanas rezultāti

3.Secinājumi

4. Priekšlikumi

5. Izmantotās informācijas
avoti

Pielikumi

stratēģisko mērķi (kopā pieci) tiek
aprakstīts, kas ir sasniegts, kādas ir
tendences, vai attīstība norit vēlamajā
virzienā, un, ja konstatētas novirzes no
plānotā, tad pamatojums tam. Balstoties uz
izvērtējuma rādītājiem, katra stratēģiskā
mērķa apraksts noslēdzas ar secinājumiem
un priekšlikumiem. Otrā sadaļa balstās uz
attīstības programmas ieviešanas analīzi.
Tajā tiek analizēti Rīcības un Investīciju
plāna ieviešanas rezultāti, sniedzot
informāciju par projektu īstenošanu.
Sadaļā tiek norādīti kopējie pārskata
secinājumi, kopīgās novada attīstības
tendences, un atsevišķi secinājumi definēto
piecu stratēģisko mērķu griezumā.
Sadaļā tiek izvirzīti priekšlikumi ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un/ vai attīstības
programmas grozīšanai, Rīcības un
Investīciju
plāna
aktualizēšanai,
uzraudzības sistēmas un pašvaldības kopējā
darba pilnveidošanai.
Uzrādīti izmantotie informācijas avoti, tai
skaitā pašvaldības nodaļas, struktūrvienības
un citas iestādes, kas sniegušas informāciju
pārskata sagatavošanai.
Pielikumā pēc nepieciešamības tiek
pievienotas tabulas ar rādītājiem un to
rezultātiem, informācija par projektiem u.c.
materiāli, kurus pārskatāmības dēļ nav
lietderīgi ievietot tekstuālajā daļā.
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INFORMĀCIJA PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES
PROCESU
Neretas novada teritorijas attīstības plānošanas process sākās ar
pētniecības darbu. 2012.gada septembrī Eiropas Sociālā Fonda
projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” ietvaros Neretas novada
pašvaldība sadarbībā ar SIA „Baltkonsults” izstrādāja pētījumu
„Finanšu un ekonomiskais pētījums par Neretas novada pašvaldības
sniegto publisko pakalpojumu kvalitāti, to pilnveidi un uzlabošanu”.
Pētījuma izstrādes ietvaros tika veikti sabiedrības iesaistes pasākumi,
tai skaitā organizētas darba grupas, kuru rezultāti ir izmantoti
attīstības programmas izstādē. Par pētījuma izstrādes ietvaros
organizētajām aktivitātēm iespējams iepazīties novada mājas lapā
www.neretasnovads.lv (sadaļā Neretas novada pašvaldības pētījums).

novada pašvaldība 2012.gada 6.augustā nosūtīja Vides pārraudzības
valsts birojam iesniegumu Nr.1-10/208 par Neretas novada attīstības
programmas 2013. - 2019.gadam izstrādes uzsākšanu. Vides
pārraudzības valsts birojs, atbilstoši Neretas pašvaldības paustajam
viedoklim, 2012.gada 10.augustā pieņēma lēmumu Nr.72 „Par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”
Neretas novada attīstības programmai.
2012.jūnijā pašvaldībā tika sagatavots un izplatīts informatīvs plakāts
ar informāciju par sabiedrības līdzdalības procesu Neretas novada
attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādei.

2012.gada 23.februārī Neretas novada domē tika pieņemts lēmums
„Par Neretas novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam
izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.5, 5.1.).

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokļus un izmantotu tos Neretas novada
attīstības programmas veidošanā, 2012.gada jūnijā tika veikta
iedzīvotāju anketēšana, lai noskaidrot Neretas novada iedzīvotāju
viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un tās
iespējamiem risinājumiem. Par novada attīstību kopumā savu viedokli
pauda 100 novada iedzīvotāji - no Neretas pagasta 43, Mazzalves – 25,
Pilskalnes 17 un Zalves 15.

Uzsākot attīstības programmas izstrādi, Neretas novada mājas lapā
www.neretasnovads.lv tika izveidota vietne par Neretas novada
attīstības programmas izstrādi, kur plānošanas dokumenta izstrādes
gaitā ir atspoguļota ar to saistīta informācija.

2012.gada 2.augustā pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv
un Neretas novada informatīvajā laikrakstā „Neretas Novada Vēstis”
Nr. 8 (36) tika publicēti Neretas novada attīstības programmas
ietvaros organizētās aptaujas rezultāti.

Pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv 2012.gada 1.jūnijā un
Neretas novada informatīvajā laikrakstā „Neretas Novada Vēstis” Nr. 6
(34) tika ievietots paziņojums par Neretas novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu.

Pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv 2012.gada 19.novembrī
un Neretas novada informatīvajā laikrakstā „Neretas Novada Vēstis”
Nr.11 (39) iedzīvotāju informētībai par novada attīstību un tā iespējām
tika publicēts Neretas novada pašvaldības analītisks raksts „Kādi
izskatāmies uz kaimiņu pašvaldību fona”.

Saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
plānošanas dokumentiem, tai skaitā pašvaldības attīstības
programmām veic stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.
Likumdošanas prasības paredz stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, kurā
raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas
attiecināms uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000). Neretas

2011.gada nogalē (01.12.2011.) stājās spēkā jauns teritorijas attīstības
plānošanas likums, līdz ar kuru tika ieviestas būtiskas pārmaiņas
teritorijas attīstības plānošanas jomā vietējās pašvaldībās. Likumā kā
jauns teritorijas attīstības plānošanas dokuments vietējās pašvaldībās
ir noteikta ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Līdzās tam, likuma
22.pantā noteikts, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu
izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju.
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Ievērojot likumā noteikto, 2012.gada 22.novembrī Neretas novada
dome pieņēma lēmumu „Par Neretas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes uzsākšanu”. Tā kā pašvaldībā
līdz ar šo lēmumu tika uzsākts darbs pie Neretas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes, lai saskaņotu attīstības programmas
izstrādes laika grafiku ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
laika grafiku, tika veikti grozījumi attīstības programmas darba
uzdevumā, nosakot, ka Neretas novada attīstības programmas
izstrāde notiek saskaņā ar Neretas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. – 2037.gadam noteikto laika grafiku.

Pēc Neretas novada domes lēmuma pieņemšanas par Neretas novada
attīstības programmas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai,
paziņojums par sabiedrības iespējām iepazīties ar izstrādāto projektu
tiks publicēts pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv un vietējā
laikrakstā „Neretas Novada Vēstis”.
Ar Neretas novada attīstības programmas projektu ikviens interesents
varēs iepazīties pašvaldības mājas lapā, kā arī izdruku veidā Neretas
novada domē un pagastu pārvaldēs. Lai nodrošinātu iespējami lielāku
sabiedrības informētību par Neretas novada attīstības programmas
projektu un noskaidrotu sabiedrības viedokli par to, Neretas novada
domes un pārvalžu ēkās tiks organizētas sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes (atbilstoši novada domē apstiprinātajam laika grafikam tas
paredzēts 2013.gada augustā un septembrī).

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118;
Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
e -pasts: dome@neretasnovads.lv
www.neretasnovads.lv
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