DARBA UZDEVUMS
IECAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2013.-2019. GADAM IZSTRĀDEI
1.

Pamatojums:
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts.
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa.
1.3. Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts.
1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”.
1.5. RAPLM „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un
vietējā līmenī”. Aktualizētā redakcija (2010.gada 23.septembris) http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=2455
1.6. Iecavas novada Domes 09.08.2011. sēdes lēmums „Par Iecavas novada
attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.10,
22.p.).

2.

Vispārīgās prasības:
2.1. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2010.gada
23.septembra aktualizētā redakcija).
2.2. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt, analizēt un ņemt vērā spēkā esošo
Iecavas novada teritorijas plānojumu 2005. – 2017.gadam ar 2008.gada
grozījumiem un jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras u.c. attīstības
projektus Iecavas novadā, kā arī Iecavas novada Domes pieņemtos
lēmumus.
2.3. Ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus.
2.4. Izstrādājot attīstības programmu, analizēt un ņemt vērā apkārtējo pašvaldību
(Olaines, Baldones, Vecumnieku, Bauskas, Ozolnieku novadi) teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus un to saistību ar Iecavas novada attīstību.
2.5. Apkopot aktuālos nacionālā līmeņa priekšlikumus ES finansējuma piesaistei
2013.-2019.gada periodam jomās, kas svarīgas Iecavas novada attīstības
programmas īstenošanai.

3.

Prasības sabiedrības iesaistei AP izstrādē:
3.1. Attīstības programmas izstrādes procesā sadarboties ar Iecavas novada
darba grupām, kurās ietilps pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu,
kapitālsabiedrību, aģentūru un nepieciešamo valsts iestāžu un uzņēmumu
pārstāvji:
- vadības grupa (koordinē pārējās darba grupas, tēmas - Pašvaldības
pārvalde, Pārvaldes struktūra un funkcijas, Finanšu raksturojums,
Projektu kapacitāte un sadarbība);
Nozaru darba grupas:
- uzņēmējdarbības darba grupa (tēmas - Nozaru un uzņēmumu
raksturojums, Nodarbinātība un bezdarbs, Darba samaksas līmenis,
Uzņēmējdarbības vide, Iecavas novada specializācija);

-

veselības un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas - Sociālā drošība,
Sabiedriskā kārtība, Veselības aprūpe);

-

izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas – Izglītība, Kultūra,
Sports, Tūrisms);

-

satiksmes infrastruktūras un transporta darba grupa (tēmas - Satiksmes
infrastruktūra un satiksmes organizācija, Transportlīdzekļi, Pasažieru
pārvadājumi)

-

inženiertehniskās infrastruktūras darba grupa (tēmas – Siltumapgāde,
Gāzes apgāde; Elektroapgāde; Sakari un informāciju tehnoloģija,
Ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana);

-

vides, lauksaimniecības un mežsaimniecības darba grupa (tēmas - Vides
kvalitāte (gaiss, ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, kapsētas, Atkritumu saimniecība,
Lauksaimniecība, Meliorācijas sistēmas, Mežsaimniecība)

- Nekustamā īpašuma un būvniecības attīstības darba grupa (tēmas –
Nekustamais īpašums; pašvaldības īpašumu resursi, Nekustamā īpašuma
izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas (Mājoklis,
ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un piesārņoti īpašumi,
kultūras pieminekļi u.c.); tostarp Iecavas novada TP
kontekstā,
Nekustamā īpašuma tirgus situācija, Publisko teritoriju labiekārtojums);
-

Sabiedrības un apdzīvoto vietu attīstības darba grupa (tēmas Sabiedrības līdzdalība; Pašvaldības mārketings, e-pārvalde, vienas
pieturas aģentūra novada centra un pārējo apdzīvoto vietu attīstība
(līdzsvarota teritorijas attīstība, pakalpojumu pieejamība).

Katra darba grupa tiekas minimāli 3 reizes:
- esošās situācijas analīze un izvērtēšana, balstoties uz ekspertu veikto
esošās situācijas izpēti, nozaru datu apkopojumu un priekšlikumiem;
- stratēģiskās daļas izstrāde;
- publiskajās apspriešanās iesniegto priekšlikumu analīze.
3.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas:

informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu;
atspoguļot programmas izstrādes aktivitātes, ievietot ar attīstības programmas
izstrādi saistītos pētījumus un materiālus; nodrošināt viedokļu izteikšanas
iespējas, kā arī atbildes komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem
jautājumiem;

iedzīvotāju aptauja (aptaujas organizēšana, rezultātu apkopošana);

AP sabiedriskās apspriešanas sapulce (sapulces vadība, rezultātu
apkopošana).
4.

Prasības sadarbībai ar Pasūtītāju:
4.1. Uzsākot attīstības programmas izstrādi, ar Pasūtītāju saskaņot:

sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu;



precizēto laika grafiku;

Attīstības programmas projekts (1.redakcija) pirms tā iesniegšanas novada
Domē jāapspriež Vadības grupā.
Attīstības programmas projekts pirms tā iesniegšanas plānošanas reģionam
jāapspriež Vadības grupā un galīgā redakcija jāiesniedz Pasūtītājam.
Izpildītājam izpildes procesā ir jāorganizē un jāvada darba grupu sanāksmes un
diskusijas, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību attīstības
programmas izstrādē.
Stratēģiskā daļa ir Attīstības programmas 1.redakcija (visas sadaļas) pēc to
sagatavošanas un akceptēšanas darba grupās ir jāprezentē Iecavas novada Domes
Attīstības komitejā, kas sniedz savu atzinumu par Attīstības programmas 1.redakciju.
5.

Attīstības programmas saturs un noformēšana

Attīstības programmu veido trīs daļu kopums, kas iesniedzams papīra formātā 3 (trīs)
eksemplāros un elektronisko datu nesējā (1CD):
5.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) –
pēc nepieciešamības papildināt Pasūtītāja piedāvāto struktūru esošās
situācijas analīzei. Pasūtītāja piedāvātā struktūra un šajā sadaļā iekļaujamā
informācija ir dota Darba uzdevuma 8.punktā (skat. tēmu uzskaitījums).
Papildus šajā sadaļā ir jāiekļauj RAPLM „Metodiskajos ieteikumos attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” aktualizētās redakcijas
(2010.gada 23.septembris) 4.pielikumā apkopoto sociālekonomisko rādītāju,
kuri attiecas uz novadu pašvaldībām, raksturojums un analīze.
Gadījumos, kad nav iespējams iegūt situācijas raksturojumam un analīzei
nepieciešamos datus no citām institūcijām, Izpildītājam pašam ir jāveic tiešā
datu iegūšana, izmantojot starptautiski atzītas un statistiski pamatotas datu
iegūšanas metodes (t.sk. tiešās intervijas ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem
u.tml., telefonaptaujas utt.).
5.2. Stratēģiskās daļas izstrāde, t.sk. ilgtermiņa attīstības vīzija un prioritātes.
Šajā programmas sadaļā papildus ir jāiekļauj arī:
5.2.1. Rīcības plāns.
5.2.2. Investīciju plāns.
5.2.3. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.
5.3. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Process

Sagatavošanās
izstrādei
Veic pašvaldība

Rīcība

Lēmuma par Iecavas novada AP, izstrādes uzsākšanu pieņemšana un
izstrādes vadītāja apstiprināšana;
Līdz 2011.gada
Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu publicēšana:
9.augustam
mājas lapā www.iecava.lv, vietējā laikrakstā „Iecavas Ziņas”

Nozaru darba grupu izveidošana
AP Iepirkuma procedūras izsludināšana
Līguma slēgšana ar Izpildītāju

Sagatavošanās
posms

Termiņi

Līdz līguma ar
izpildītāju
noslēgšanai

Līdz 2011.gada
31.augustam
Līdz 2011.gada
30.septembrim

Izpildītājam jāveic:
Līdz 2012.gada
1) ar attīstības programmas saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 30.janvārim
dokumentu analīzi (t.sk. veicot konsultācijas ar plānošanas
reģionu un blakus esošām pašvaldībām);
2) nepieciešamo, neapkopoto datu un informācijas pieprasījumu
no pašvaldības, plānošanas reģiona, valsts iestādēm, nodrošināt
datu un informācijas apkopošanu un analīzi.

Izstrādes process:
1.posms
–
Pašreizējās situācijas
raksturojums
un
analīze
2.posms – Vīzijas,
prioritāšu, mērķu un
stratēģisko virzienu
izstrāde
3.posms – Attīstības
programmas rīcības
plāna izstrāde

Sadarbībā ar vadības grupu jāizstrādā detalizēts aktivitāšu
plāns, kā arī jāidentificē sabiedrības interešu grupas, kas tiks
iesaistītas attīstības programmas izstrādes procesā, publiskajā
apspriešanā.
Izpildītājam jāveic attīstības programmas izstrādi šādos Līdz 2012.gada
posmos:
30.jūlijam
1.posms - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
(t.sk. SVID analīze)
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. SVID
analīze) tiek veidota kā atsevišķa sadaļa (sējums), kas parāda
pašvaldības esošo sociālo, ekonomikas un vides situāciju. Šajā
posmā tiek veikta arī pašvaldības specializācijas izstrāde.
Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (t.sk. SVID
analīze) notiek saskaņā ar šī Darba uzdevuma 5.1.punkta
prasībām. Situācijas raksturojums un analīze ir jāprezentē
Attīstības programmas izstrādes darba grupām, jāsaņem
pozitīvs darba grupu akcepts. SVID analīze ir jāveic
(jāorganizē) Attīstības programmas izstrādes darba grupās.
Visi iegūtie sociālekonomiskie rādītāji, tos prezentējot darba
grupām, ir jāattēlo grafiski, parādot to tendences un
salīdzinājumu ar kaimiņu pašvaldībām un vidējo reģionā un
valstī. Attīstības programmas šai sadaļai jāpievieno grafiskais
materiāls.

Šajā posmā jāorganizē vismaz viens seminārs katrai darba
grupai un Vadības grupai.
2.posms – Vīzijas, prioritāšu, mērķu un stratēģisko virzienu
izstrāde
Šajā posmā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus,
tiek formulēta pašvaldības attīstības vīzija, prioritātes, rīcības
virzieni un uzdevumi.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Šajā posmā Izpildītājam jāveic konsultācijas ar Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi,
Veselības inspekciju un plānošanas reģionu par Stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - SIVN)
nepieciešamību. SIVN piemērošanas gadījumā nodrošināt
attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūru (darba uzdevuma izstrādi, darbu izpildes kontroli
utt.).
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas sedz
Pasūtītājs, tās nav jāplāno un jāiekļauj Finanšu piedāvājumā šī
Darba uzdevuma ieviešanai.
Šajā posmā jānosaka prioritāšu īstenošanas rezultatīvie rādītāji,
pēc kuriem varētu izvērtēt pašvaldības izaugsmi un attīstību.
Šajā posmā jāorganizē vismaz viens seminārs katrai darba
grupai un Vadības grupai.
3.posms – attīstības programmas rīcības plāna izstrāde
Šajā posmā tiek apzināti pašvaldības projekti un pasākumi
septiņu gadu periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās
prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības plānā ir
iekļaujama šāda minimālā informācija:
- informācija par projekta ideju – projekta nosaukums,
mērķis, aktivitātes un rezultatīvie radītāji;
- informācija par projekta pamatojumu – saistība ar
attīstības programmas noteiktajām prioritātēm, rīcības
virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā
papildinātība;
- informācija par projekta partneriem un finansējumu;
- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un
noslēguma laiku.
Jāizstrādā investīciju plāns - attīstības programmas rīcības plāna
sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz trīs gadiem.
Jāizstrādā Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns,
kurā jānosaka attīstības programmas ieviešanas kontroles
sistēmu (atbildīgie un to pienākumi), kā arī attīstības

programmas ieviešanas izvērtēšanas un aktualizācijas kārtība.
Publiskā apspriešana Izpildītājam jāsagatavo attīstības programmas 1.redakcijas Līdz 2012.gada
izdruka un elektroniskais datu nesējs un jāiesniedz Domes 31.augustam
Attīstības komitejā atzinuma saņemšanai un Iecavas novada
Domē lēmuma pieņemšanai par nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Ja tiks veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums,
jāsaskaņo attīstības programmas un vides pārskata projekta
apspriešanas pasākumi.
Izpildītājam jānodrošina attīstības programmas publiskā
apspriešana:
1) jāsagatavo un jāievieto paziņojums par publiskās
apspriešanas uzsākšanu;
2) jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas process (sniegt
atbildes uz jautājumiem, organizēt un vadīt publiskās
apspriešanas sanāksmes);
3) šajā posmā jāorganizē vismaz viens seminārs katrai darba
grupai un Vadības grupai;
4) jāapkopo dokumentu projektu publiskās apspriešanas
rezultāti un jāsagatavo publiskās apspriešanas informatīvais
ziņojums.
Saskaņošana

Izpildītājam jānodrošina attīstības programmas redakciju Līdz 2012.gada
pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas laikā 30.septembrim
saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem un jāiesniedz
Pasūtītājam attīstības programmas galīgā redakcija tās tālākai
iesniegšanai plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.
Izpildītājam jānodrošina attīstības programmas dokumentu
uzlabošana atbilstoši plānošanas reģionam atzinumam un
izskatīšana darba grupās.

Apstiprināšana

Izpildītājam jāiesniedz attīstības programmas redakcija Iecavas Līdz 2012.gada
novada Domei apstiprināšanai.
31.oktobrim
Pēc apstiprināšanas Izpildītājam jāveic informēšanas pasākumi.
Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam arī izstrādes procesā
radušies dokumenti (darba grupu prezentācijas, grafiskie
materiāli, sociāli ekonomisko rādītāju datu faili u.c.).
Attīstības programmas noformēšanā jāievēro dokumentu
noformēšanas prasības. Publiskās apspriešanas materiāli var tikt
noformēti brīvā formā.

7. Starpziņojumi
Plānotais optimālais projekta izpildes laiks - 13 (trīspadsmit) mēneši.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Attīstības programmas izstrādes posmi
Sagatavošanās posms
Pašreizējās situācijas raksturojums un
analīze, SVID analīze
Vīzijas,
prioritāšu,
mērķu
un
stratēģisko virzienu izstrāde
Rīcības plāna izstrāde, t.sk. investīciju
plāna un Attīstības programmas
ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde
Konsultācijas ar Valsts vides dienesta
reģionālo vides pārvaldi, Dabas
aizsardzības
pārvaldi,
Veselības
inspekciju un plānošanas reģionu par
SIVN novērtējuma nepieciešamību
Publiskā apspriešana (uzsākšana;
publiskās apspriešanas sanāksme;
pārskats par publisko apspriešanu)
Gala
redakcijas
iesniegšana
plānošanas reģionam
Attīstības programmas apstiprināšana;
Attīstības programmas un izstrādes
procesā sagatavoto darba materiālu
nodošana Pasūtītājam

Starpziņojumu termiņi
4 mēneši pēc līguma parakstīšanas
6 mēneši pēc līguma parakstīšanas
8 mēneši pēc līguma parakstīšanas
10 mēneši pēc līguma parakstīšanas
10 mēneši pēc līguma parakstīšanas

11 mēneši pēc līguma parakstīšanas
12 mēneši pēc līguma parakstīšanas
13 mēneši pēc līguma parakstīšanas

8. Iecavas novada Attīstības programmā jāatspoguļo šādas tēmas:
Dabas resursi
• Novada fizioģeogrāfiskais raksturojums; dabas resursi; Novada vēsturiskā
attīstība; plānošanas situācija; liela mēroga projektu realizācijas u.c. faktoru
ietekme.
Iedzīvotāji
• Iedzīvotāji (apdzīvojums, iedzīvotāju skaits, migrācija, vecuma un dzimuma
struktūra, pilsonība, nacionālais sastāvs, iedzīvotāju skaita prognoze
2019.gadam).
Dzīves vide
• Sociālā joma (izglītība, kultūra, sports, sociālā drošība, veselības aprūpe,
kapsētas, sabiedriskā kārtība, publisko teritoriju labiekārtojums).

Infrastruktūra
• Transports (satiksmes infrastruktūra
transportlīdzekļi, pasažieru pārvadājumi);

un

satiksmes

organizācija).

•

Inženiertehniskā infrastruktūra (siltumapgāde; gāzes apgāde; elektroapgāde;
sakari un informāciju tehnoloģijas; ūdensapgāde, sadzīves un lietus
notekūdeņu savākšana un attīrīšana; meliorācijas sistēmas; mežsaimniecība;
atkritumu saimniecība).

•

Vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas).

•

Nekustamais īpašums; pašvaldības īpašumu resursi (nekustamā īpašuma
izmantošana, īpašumpiederība, apsaimniekošana un problēmas (mājoklis,
ražošana, dabas resursu izmantošana, degradēti un piesārņoti īpašumi,
kultūras pieminekļi u.c.), tostarp Iecavas novada teritorijas plānojuma
kontekstā; nekustamā īpašuma tirgus situācija).

Ekonomika
• Ekonomika (nozaru un uzņēmumu raksturojums; nodarbinātība un bezdarbs;
darba samaksas līmenis; uzņēmējdarbības vide, Iecavas novada specializācija).
Pārvalde
• Pašvaldības pārvalde (pārvaldes struktūra un funkcijas, finanšu raksturojums,
E-pārvalde, sabiedrības līdzdalība, pašvaldības mārketings, projektu kapacitāte
un sadarbība).
Attīstības programmas izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.

