
 
Gulbenes novada integrētās 

attīstības programma  
2011.-2017. gadam  

 

 
Divu dienu apmācību seminārs  

Plānošanas procesa vadība pašvaldībās un pašvaldību plānošanas 
dokumentu ieviešanas uzraudzība 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
M.Mikolaja, 

Attīstības un īpašuma nodaļas teritorijas plānotāja   
 
 

“Rakari”,  Salacgrīvas novads 
21.-22.novembris, 2013.gads 

 



Attīstības programmas sastāvdaļas 

 
1.sējums: 

Esošās situācijas raksturojums un analīze (I-III nodaļa); 

 

2.sējums: 

Gulbenes novada attīstības stratēģija (IV nodaļa); 

 

3.sējums: 

3.1. Rīcības plāns 2011.-2017.gadam (V nodaļa) 

3.2. Investīciju plāns 2011.-2013.gadam (VI nodaļa) 

3.3.Programmas īstenošana, aktualizācija un uzraudzība (VII 

nodaļa) 

 

4.sējums: 

 Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 

 2011.-2017.gadam sabiedriskās apspriešanas process (VIII nodaļa) 



Ieviešanas uzraudzība jeb monitorings 

 

Uzraudzības sistēmas mērķi un uzdevumi ir: 

1. Nodrošināt Gulbenes novada attīstības novērtēšanas iespējas, 

identificējot pārmaiņas Gulbenes novada situācijā kopumā un pa jomām; 

2. Identificēt vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā 

plānots; 

3. Parādīt Gulbenes novada darbības progresu un sasniegumus; 

4. Nodrošināt ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas 

sasniegumiem sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses; 

5. Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar Gulbenes 

novada attīstību un kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu 

lēmumu pieņemšanu to risināšanai; 

6. Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību; 

7. Sekmēt Gulbenes novada struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju 

un sabiedrības koordinētu darbību Gulbenes novada attīstības 

jautājumos. 

 



Teritorijas attīstības uzraudzība 

 

Teritorijas attīstība tiek uzraudzīta  

saskaņā ar nozīmīgākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem: 

1.teritorijas attīstības indekss, 

2.iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu periodā, 

3.bezdarba līmenis, 

4.iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju, 

5.demogrāfiskās slodzes līmenis, nodarbinātības līmenis, 

6.ekonomiski aktīvās statistikas vienības, 

7.iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo. 

 

Gulbenes novada domes attīstības un īpašumu nodaļas atbildīgās 

amatpersonas katru gadu līdz decembra sākumam sagatavo Pārskatu par 

novada attīstības programmas mērķu īstenošanu un Investīciju plāna 

izpildes izvērtēšanu, veic ārējo un iekšējo attīstību ietekmējošo faktoru 

analīzi. Tas tiek atspoguļots publiskajā gada pārskatā. Pārskats sniedz īsu 

patreizējās situācijas vērtējumu par Gulbenes novada attīstības gaitu, kas 

varētu būt par instrumentu svarīgu politisko lēmumu pieņemšanai.  

 



Ikgadējā pārskata izstrādes kārtība par Gulbenes novada integrētās 

attīstības  

programmas 2011. - 2017.gadam īstenošanu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrī- Operatīvais 
ziņojums par Investīciju 

plāna īstenošanu Precizētā 
Investīciju plāna 
apstiprināšana 

Informācijas vākšana  ‘pārskata 
sagatavošanai par AP  īstenošanu 

(janvāris- aprīlis) 



Pārskata sagatavošana 
un apstiprināšana 

(vienlaicīgi ar publisko 
pārskatu) 

Pārskata publicēšana mājas 
lapā www.gulbene.lv 

Iedzīvotāju aptaujas 
organizēšana 

www.visidati.lv 



Ikgadējā pārskata par Gulbenes novada integrētās attīstības 

programmas 

 2011. - 2017.gadam ieviešanu saturs 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievadvārdi- pārdomas par iepriekšējā gada 

rezultātiem 

Ievads 

1.Gulbenes  novada vispārīgs attīstības raksturojums   

 

2. Gulbenes  novada integrētās attīstības programmas 2011. -2017. gadam  

ieviešanas rezultāti  

  2.1. „Gulbenes novada attīstības stratēģija” 4.5. nodaļā  

  „Gulbenes novada vidējā termiņā sasniedzamo rezultātu  

  pamatrādītāji” ietverto rādītāju analīze.   

  2.2. Investīciju plāna   ieviešanas rezultāti 

3. Secinājumi 

4. Priekšlikumi 

5. Izmantotās informācijas avoti 

6. Pielikumā monitoringa rādītāju tabula 

 

 

 

 

 

 

 



Problēmas un priekšlikumi 

 

1.1.Operatīvu statistikas datu trūkums par iepriekšējo gadu 

1.2. Datu trūkums novadu griezumā (nodarbinātību, atalgojumu, 

lauksaimniecību utt.) 

1.3. Dažādiem informācijas avotiem par vienu un to pašu rādītāju 

atšķirīgi dati (CSP, PMLP, Pašvaldība) 

1.4. Statistikas datu profila maiņas, nav iespējams salīdzināt, noteikt 

tendenci  

 

2.1. Pārskatu gatavot vienlaicīgi ar publisko gada pārskatu 

2.2. Informāciju no iestādēm, uzņēmumiem savlaicīgi pieprasīt rakstiski 

2.3. Kritiski izvērtēt monitoringa rādītājus (to daudzumu, kad un no kā 

varēs iegūt datus) 

 



 

 

Paldies par uzmanību!  
 
 
 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 


