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IEVAD
Ērgļu novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (turpmāk – Attīstības
programma) ir apstiprināta ar Ērgļu novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra domes
lēmumu (domes sēdes protokols Nr.14, 9.§). Attīstības programma ir vidēja termiņa,
budžeta un veicamo investīciju plānošanas dokuments, kurā noteikts Ērgļu novada
attīstības virziens, prioritātes un pasākumu kopums šo prioritāšu īstenošanai. Attīstības
programma izstrādāta, lai nodrošinātu racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu izvirzīto
attīstības mērķu sasniegšanai.
Ikgadējais Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu sagatavots
par 2018.gadu. Attīstības programmas uzraudzības uzdevumi ir:
- nodrošinātu attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, identificējot
pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām;
- nodrošinātu pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas;
- sekmētu kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un
uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta
īstenošanas sasniegumiem – sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses;
- pamatotu attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.
Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto ir jāveic ikgadējā
uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot informāciju
par Attīstības programmas ieviešanas gaitā sasniegtajiem rezultātiem apkopojot
informāciju par rīcības un investīciju plānu izpildes progresu, veiktās darbības mērķu un
uzdevumu sasniegšanas virzienā, konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojuma, kā arī
secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus.
Pārskats par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā
informācija būtu viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati,
Ērgļu novada domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā
paveikto.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots uzraudzības ziņojums par Attīstības
programmas izpildi 2018.gadā, kas ietver:
1. informāciju par Rīcības plāna uzdevumu izpildi 2018.gadā, tostarp konstatētās
novirzes no plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums). Informācija sniegta tikai par
tiem uzdevumiem, kuru sākuma vai izpildes termiņš ir norādīts 2018.gads, kā arī ja
uzdevums tika noteikts kā regulāri veicams.
2. informāciju par Investīciju plāna izpildi 2018.gadā, tostarp, novirzes no plānotā un
to paskaidrojums (2.pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumiem,
kuru sākuma vai izpildes termiņš ir norādīts 2018.gads, kā arī ja uzdevums tika
noteikts kā regulāri veicams.
Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Ērgļu novada attīstības programmas uzraudzības
grupas vadītāja, pamatojoties uz 2019.gada 13.februāra uzraudzības grupas sēdes protokolu
Nr.1 (pielikums Nr.3), kurā tika izvērtēta speciālistu iesniegtā informācija un ierosinājumi.
Uzraudzības grupa nolēma veikt rīcības un investīciju plāna aktualizāciju, saglabājot tajā
nerealizētos projektus un iekļaujot jaunas aktivitātes, izņemot no plāna aktualitāti
zaudējušos projektus.
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SECINĀJUMI
Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta,
ievērojot integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un
laika dimensiju. Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Ērgļu novada
attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju
sasniegšana norit, kā plānota.
Attīstības programmā noteiktas 10 vidējā termiņa prioritātes:
1. Pašvaldības un tās iestāžu kapacitātes stiprināšana
2. Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana
3. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstīšana
4. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai
5. Tūrisma pakalpojumu attīstīšana
6. Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām
7. Transporta infrastruktūras sakārtošana
8. Komunālās saimniecības sakārtošana un energoefektivitātes paaugstināšana
9. Novada teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
10. Pašvaldības ēku un būvju infrastruktūras sakārtošana
Attīstības programmas īstenošana notiek gan projektu, gan citu pasākumu un rīcību
veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes, struktūrvienības un uzņēmumi.
Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens iedzīvotājs, lai novadu kopīgiem
spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.
Ir uzsāktas vai turpinās rīcības, kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi.
Ir uzsāktas rīcības, kuru darbību paredzēts nodrošināt ne tikai ar pašvaldības
līdzekļiem, bet arī piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības fondu vai citu finansētāju
līdzekļus, kas turpināsies arī turamākajos gados.
Ir samazinājies rīcību skaits, kam definēts izpildes laiks, jo tās ir izpildītas, vai
daļēji veiktas.
Virzību uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu
izpildi apliecina Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna uzdevumu izpilde
(2.pielikums) 2018. gadā.
Veicot Attīstības programmas aktualizāciju 2019.gada sākumā, daļai no Rīcības
plānā un Investīciju plānā iekļauto 2018.gada uzdevumiem ir pārcelti izpildes termiņi.
Galvenie šādas rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem un
politiskiem lēmumiem, novirzēm no plānotā laika grafika Eiropas Savienības aktivitāšu
uzsaukumos to īstenošanas uzsākšanai, kā arī objektīvām novirzēm no laika grafika
projektēšanas un būvdarbu pakalpojumiem.
Kopumā paveikto uzdevumu rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības
budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un
uzdevumu sasniegšanu.
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PRIEKŠLIKUMI
Rīcības un investīciju plāna aktualizācijas gadījumā jāprecizē noteiktie Attīstības
programmas uzraudzības rādītāji – atbilstoši esošajai situācijai.
No Rīcības plāna un Investīciju plāna izņemt jau īstenotās aktivitātes, uzsāktās
aktivitātes precizēt.
Turpināt un pabeigt pasākumus, kas ir uzsākti iepriekšējos gados.
Plānot uzdevumus un pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem
mērķiem.
Turpināt apgūt un ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondus un
iesaistīties valsts līdzfinansētos projektos.
Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2019.gada, samazināt Rīcības plāna un
Investīciju plāna apjomu, saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši nepieciešami
finanšu līdzekļi, izvērtēt iespēju dokumentus tieši saistīt ar struktūrvienību/iestāžu kārtējā
gada darba plāniem.
Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2019.gada, izvērtēt iespēju gatavot
Uzraudzības ziņojumu reizi 3 gados, kā arī precizēt uzraudzības kārtību.
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