APSTIPRINĀTS
ar Mazsalacas novada pašvaldības
17.03.2021. domes lēmumu Nr.5.4

Uzraudzības ziņojums par Mazsalacas novada pašvaldības Attīstības
programmas 2019.-2025. gadam ieviešanu 2020. gadā
Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa (7 gadiem) attīstības plānošanas
dokuments, kurā ir noteikta novada attīstības vīzija, attīstības prioritātes, rīcības virzieni un
uzdevumi, un to sasniegšanai plānotie pasākumi tuvāko 3 gadu periodam.
Mazsalacas novada pašvaldības Attīstības programmas 2019.-2025. gadam (AP) izstrāde
tika uzsākta ar 2018. gada 17. janvāra pašvaldības domes lēmumu Nr. 1.3 “Par Mazsalacas novada
attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, programma apstiprināta 2018. gada
19. decembra pašvaldības domes sēdē ar pašvaldības domes lēmumu Nr. 16.8 “Par Mazsalacas
novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu”.
AP izstrādes ietvaros Mazsalacas novada pašvaldība novadu ir definējusi kā pierobežas
novadu ar skaistu dabu, sakoptu un drošu dzīves vidi un labu kultūras dzīvi, kurā dzīvo, mācās un
strādā uzņēmīgi un atsaucīgi cilvēki un kuru daudzveidīgā piedāvājuma dēļ apmeklē tuvi un tāli
viesi.
Definētās novada attīstības vīzijas sasniegšanai attīstības programmā ir izvirzītas 3 vidēja
termiņa prioritātes (VP):
VP1 – Saimniecisko darbību atbalstoša vide un efektīvi izmantots vides un dabas resursu
potenciāls,
VP2 – Aktīva, iekļaujoša kopiena ar efektīvu pārvaldību, kas nodrošina iedzīvotājiem
labvēlīgu telpu un cilvēkorientētus sociālos pakalpojumus,
VP3 – Visaptverošs piedāvājums novada viesiem, kas ļauj pilnībā izmantot novada tūrisma
potenciālu.
Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai izvirzīti rīcības virzieni (RV), kuru īstenošanai ir
noteikti vidējā termiņā risināmie uzdevumi (U), kam pakārtoti konkrēti pasākumi 2021.-2023.
gadam Investīciju plānā 2019-2025. gadam. Investīciju plānā tiek ietvertas projektu idejas un
pasākumi, kas nodrošina pašvaldības darbību atbilstoši AP izvirzītajām prioritātēm. Investīciju
plānā paredzētas 2 veidu darbības:
Atsevišķi, konkrēti projekti (piem., objekta būvniecība, pakalpojuma ieviešana u.tml.),
Darbības, kuru ieviešana turpinās (piem., inventāra, materiālu iegāde, ceļu uzturēšana u.tml.).
Attīstības programmā ir ietverti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi,
gan iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka.
Saskaņā ar AP noteikto programmas īstenošanas uzraudzības kārtību, ik gadu tiek izstrādāts
ziņojums par programmas ieviešanu, ar mērķi noteikt mērķu un uzdevumu sasniegšanas progresu,
konstatēt iespējamās novirzes, izdarīt secinājumus un izstrādāt ieteikumus par nepieciešamām
darbībām mērķu sasniegšanai. Līdz ar to ikgadējam AP ieviešanas uzraudzības ziņojumam ir vairāk
informatīvs un analītisks raksturs. Detalizētāks monitoringa ziņojums tiek gatavots par 3 gadu
programmas ieviešanas periodu.
Attīstības programmas ieviešanas progress 2020. gadā
VP1 – Saimniecisko darbību atbalstoša vide un efektīvi izmantots vides un dabas resursu
potenciāls
Prioritātes ieviešanai Investīciju plānā 2019.-2025. gadam laika periodam no 2019. līdz
2021. gadam 2018. gadā tika izvirzīti 11 uzdevumi, kas, galvenokārt, saistīti ar atbalstu
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uzņēmējdarbībai, ar pašvaldības ceļu un ietvju, ūdenstilpņu un inženierkomunikāciju
apsaimniekošanu un infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu.
No izvirzītajiem uzdevumiem īstenots projekts “Grants ceļu pārbūve Mazsalacas novadā, 2.kārta”,
pabeidzot darbus objektos Ozoliņi- Kalnsilzemnieki- Kankši (0,77 km) un Ķīškalēji- Vecdīriķi
(1,82 km). Uzdevuma, kas saistīts ar industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru
uzlabošanu, īstenošanai 2020.gadā Mazsalacas novada pašvaldības domes ieguldījusi SIA
“BANGA KPU, reģistrācijas Nr.44103002824, pamatkapitālā 88 776 euro no Mazsalacas novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem ar mērķi veikt objekta “Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli R.Dārziņa, Lielajā, Dzirnavu un Aurupītes ielās, Mazsalacā, Mazsalacas novadā,
1.kārta” būvniecību. Pašvaldība sniegusi galvojumu SIA „BANGA KPU” aizņēmumam no Valsts
kases traktortehnikas iegādei 34 000,00 euro apmērā, lai spētu nodrošināt novada teritorijā
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana).
Pašvaldības projektu konkurss “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā” komercdarbības
atbalstam – 2020. gadā īstenots konkurss, atbalstīti 4 projekti “SIA SALACAS Avotkalni atpūtas
vietu labiekārtošana”, “Cidoniju našķi”, “Guntas gardās lauku tortes”, “Glemping “Sila Bode””.
2020. gadā novadā īstenots uzdevums – jaunas ietves izbūve Pērnavas ielā no Palejas ielas līdz
Muižas ielai. Šajā prioritātē izvirzīto uzdevumu izpilde iesākta un plānota to turpināšana 2021. gadā
kā arī turpmākajos gados- jaunas ietves izbūve Pērnavas ielas posmā no Nr.18- Nr.28.
Asfalta virskārtas atjaunošana atbilstoši Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas Attīstības
plānam – aktualizēts ceļu saraksts, kam nepieciešams atjaunot ceļa seguma virskārtu, kā
1.uzdevumu nosakot, Muižas ielas asfalta seguma virskārtas atjaunošanu. 2020.gadā nav atjaunots
asfalta segums ielām.
Ūdens noteces regulēšana lauku ceļiem atbilstoši Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
Attīstības plānam – ceļa “Mežgales- Jaunpulauri” posmam (0,7 km) abu pušu krūmu apauguma
novākšana, Pērnavas ielā 0,76 km pie Liepu ielas caurtekas nomaiņa un grāvja tīrīšana, Liepu ielā
no 0-0,6 km ceļa malu apauguma noņemšana ar autogreideri, ceļa “Ķīši-Ķīcumi” posmā no 1,35km
– 2,56km novākts krūmu apaugums.
Pašvaldības meža resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – uz šo brīdi visi pašvaldībai piekritīgo un
piederošo mežu apsaimniekošanas plāni ir aktuāli. Veikta cirsmu iestigošana un skiču sagatavošana
4 meža nogabaliem. Tika iegādāti 2000 gab. koku stādi un atjaunoti meža nogabali īpašumā
“Puņmutes meži”, pašu domes darbinieku spēkiem.
Slūžu izbūve un Rauskas ūdenskrātuves gultnes renovācija – 2019. gadā uzsākti Rauskas
ūdenskrātuves hidrotehniskās būves ūdens līmeņa regulēšanai rekonstrukcijas sagatavošanās darbi,
kas tika pabeigti 2020. gadā.
Valtenberģu muižas kompleksa terases rekonstrukcija – 2020. gadā terases rekonstrukcijas darbu
īstenošana netika realizēta, darbus plānots veikt turpmākajos gados.
VP2 – Aktīva, iekļaujoša kopiena ar efektīvu pārvaldību, kas nodrošina iedzīvotājiem
labvēlīgu telpu un cilvēkorientētus sociālos pakalpojumus
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Investīciju plānā 2019.-2025. gadam izvirzīti 28 uzdevumi. Uzdevuma – vienotas vizuālās
identitātes dokumenta izstrāde pašvaldībai – īstenošana atlikta uz nenoteiktu laiku, plānotās
administratīvi teritoriālās reformas dēļ. Pārējo uzdevumu īstenošana veikta 2020. gadā piešķirto
budžeta līdzekļu apjomā un tiks pabeigta 2020. gadā vai tiks turpināta ilgākā laika periodā:
-

Projekta “PROTI un DARI!” īstenošana – 2020. gadā projekta īstenošanā iesaistīts viens
jaunietis, projektu plānots īstenot 2021. gada beigās, iesaistot projektā vēl vienu jaunieti.

-

Mazsalacas vidusskolas ēku/būvju infrastruktūras attīstība – 2020. gadā budžetā
remontdarbiem, dušas telpas labiekārtošanai un aktu zāles skatuves labiekārtošanai
finansējums netika piešķirts. Labiekārtots tika 3.stāva gaitenis ar četriem stacionāriem koka
soliem ar atzveltni, informātikas kabineti ar 26 jauniem krēsliem skolēniem.

-

Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (t.sk. Ramatas grupu) ēku/būvju
infrastruktūras attīstība – 2020. gadā veikts zāles un “Cālīši” grupas kosmētiskais remonts,
Ramatas rotaļlaukuma iekārtas nomaiņa,
atbilstoši iestādes vajadzībām veikti
nepieciešamie remontdarbi.

-

Inventāra iegāde izglītības iestādēm – atbilstoši izglītības iestāžu attīstības plānošanas
dokumentiem veikta izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamā inventāra iegāde.
Finansējums netika piešķirts visam plānotajam inventāram grupiņu telpu labiekārtošanai
pirmsskolas izglītības iestādē.

-

Pamatlīdzekļu iegāde izglītības iestādēm - atbilstoši izglītības iestāžu attīstības plānošanas
dokumentiem veikta izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde
2020.gada budžetā piešķirtā finansējuma apjomā. Vidusskolas trenažieru zālei iegādāti 5
jauni trenažieri – 2 par pašvaldības budžeta līdzekļiem, 3 sadarbībā ar LAD projektu.

-

Muižas pagrabstāva izbūves tehniskā projekta izstrāde, remontdarbi, tehniskais iekārtojums,
interjera izveide, ekspozīcijas iekārtošana plānots veikt 2023. gadā.

-

Inventāra iegāde kultūras centriem un Sēļu pagasta Tautas namam atbilstoši iestādes
Attīstības plānam - atbilstoši kultūras iestāžu attīstības plānošanas dokumentiem veikta
kultūras piedāvājuma nodrošināšanai nepieciešamā inventāra iegāde 2020.gada budžetā
piešķirtā finansējuma apjomā.

-

Pamatlīdzekļu iegāde kultūras centriem un Sēļu pagasta Tautas namam atbilstoši iestādes
Attīstības plānam - atbilstoši kultūras iestāžu attīstības plānošanas dokumentiem veikta
kultūras piedāvājuma nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde 2020.gada
budžetā piešķirtā finansējuma apjomā.

-

Telpu remonts Mazsalacas novada Kultūras centrā atbilstoši iestādes Attīstības plānam –
2020. gadā veikts dienesta ieejas kāpņu telpas kosmētiskais remonts un kāpņu atjaunošana.
Vairāki iepriekš plānoto telpu remontdarbi pārcelti uz 2022.gadu.
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-

Kvalitatīva kultūras piedāvājuma radīšana – īstenoti pasākumi, interešu izglītības pasākumi
un nodrošināta amatiermākslas kolektīvu darbība, kas tika ierobežota Covid-19 valstī
noteikto drošības pasākumu dēļ. Sakarā ar pārceltajiem Skolu Jaunatnes un Dziesmu un deju
svētkiem, mērķtiecīgi tika papildināta kolektīvu materiālā bāze un elementi.

-

Pamatlīdzekļu un krājumu iegāde bibliotēkām atbilstoši iestādes Attīstības plānam –
iegādāti pamatlīdzekļi un papildināti novada bibliotēku krājumi, lai nodrošinātu bibliotēkas
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

-

Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei –
2020. gadā turpināja īstenot pasākumus novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un
slimību profilaksei projekta ietvaros. Covid-19 valstī noteikto drošības pasākumu dēļ
vairāki pasākumi tika pārcelti uz nākošajiem gadiem. Piedaloties projekta 2.kārtā,
pasākumus plānots turpināt līdz 2023. gadam.

-

Sociālās aprūpes centra izveidošana – 2019. gadā, pamatojoties uz publiskās apspriešanas
rezultātiem, kas paudusi atbalstu plānotajiem darbiem- sociālā aprūpes centra izbūvi
Brīvības bulvārī 4. Noslēgti 2020.gadā līgumi par būvprojektu izstrādi, būvdarbiem un
autoruzraudzību, bijušās slimnīcas ēkas pārbūve ir atbilstoši aprūpes centra izveides
prasībām. Darbi jāveic līdz 2022.gada 19.martam.

-

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā – 2020.
gadā īstenota tehnisko projektu izstrāde infrastruktūras attīstībai, veikti grozījumi līgumā ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta Nr. Nr. 9.3.1.1/18/I/027
“Sabiedrībā balstītas sociālās infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”, noslēgušies
iepirkums par būvdarbiem, iepirkums par aprīkojuma un mēbeļu iegādi. Saņemot pozitīvu
atbildi no Valsts kases par aizņēmuma piešķiršanu, tiks slēgts līgums ar būvdarbu veicēju,
tiks uzsākti būvdarbi Parka ielā 31 dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centra izveidei un Parka ielā 9 grupu dzīvokļu izveide 13 personām. Projektu
plānots pabeigt līdz 2022.gada 31.maijam.

-

Projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošana – 2020. gadā nodrošināta iespēja saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 2020.gadā izvērtēti 5 bērni ar
funkcionāliem traucējumiem un sastādīti individuālie sociālās aprūpes vai sociālā
rehabilitācijas plāni, 2 bērni ar funkcionālajiem traucējiem kopā ar vecāku un brāļiem un
māsām 2020.gada vasarā apmeklēja 4 dienu nometni, 1bērns saņēma ikmēneša sociālās
aprūpes pakalpojumu, 3 bērni saņēma 10 reižu kursu fizioterapeita nodarbības ūdenī, arī
bērnu vecāki saņēma fizioterapeitu nodarbības, 1 bērns SOS Bērnu ciemata asociācijā
apmeklēja kanisterapijas nodarbības, 1 bērns turpat ir uzsācis apmeklēt ABA terapijas
nodarbības. Pakalpojumi tiks apzināti un sniegti arī turpmākajā projekta īstenošanas periodā.

-

Pamatlīdzekļu iegāde atbilstoši pašvaldības policijai atbilstoši iestādes Attīstības plānam –
iegādāti iestādes pilnvērtīgai darbības nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi.
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-

Ielu apgaismojuma attīstība – 2020.gadā izstrādāts būvprojekts apgaismojuma tīkla izbūvei
Baznīcas ielā un Sēļu ciemā, veikta apgaismojumu izbūve Sēļu pagastā uz “Druvām”, veikta
apgaismes laternu armatūru nomaiņa Meža un Pļavas ielās, iesākta apgaismojuma tīkla
paplašināšana Liepu ielā- iegādāti 14 laternu stabu prožektori, organizēti rakšanas darbi
kabeļa atjaunošanai.

-

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkās un būvēs – 2020. gadā tiek
organizēti darbi DI projekta īstenošanai Parka ielā 9. Samaksāts par dzīvojamās mājas
Pērnavas ielā 7 renovāciju, siltināšanu , proporcionāli dzīvokļa īpašuma Nr.4 daļai.

-

Degradēto, aizaugušo un neizmantoto teritoriju rekultivācija, t.sk. latvāņu apkarošana –
2020. gadā veikta neizmantotās dārza zemes teritorijas sakopšana, attīrīšana no veciem
augļu kokiem Muižas ielā 2, Mazsalacā, izslēgta no reģistriem dabā neesoša būve
“Lazdkalni” Skaņkalnes pagastā, noslēgti 33 pašvaldības zemes nomas līgumi. Uz līguma
pamata atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek veikta latvāņu apkarošana.

-

Publiskās zaļās zonas u.c. publisko teritoriju labiekārtošana – 2020. gadā veikta muižas
ainavu plāna īstenošana, tika veikta pastaigu takas attīrīšana no krūmiem parka teritorijā
pretim stallim. Jau otro gadu tika izveidota ziedu pļava Parka ielā 31 Mazsalacā, radot
estētiski pievilcīgu vidi. Veikta dabas parka infrastruktūras elementu atjaunošana- koka
laipas, skatu laukuma platformas Salacas krastā atjaunošana sadarbībā ar projektu “Meža
dienas”. Veikta Lībiešu pilskalna estrādes dēļu grīdas nomaiņa un soliņu remonts. Veikta
pašvaldības teritorijas zaļo zonu appļaušana, uzturēšana, bijušās dzelzceļa līnijas nogāžu
nopļaušana un ar projekta Green Railway starpniecību izveidotā gājēju/velo celiņu
izpļaušana un uzturēšana. Procesā hokeja laukuma bortu remonts.

-

Pašvaldības nekustamo īpašumu tiesiskuma nodrošināšana – 2020. gadā Zemesgrāmatā
reģistrēti 15 īpašumi un veikta zemesgrāmatas datu papildināšana 1 īpašumā, kadastrāli
uzmērītas 9 zemes vienības, veikta 2 būvju un 4 dzīvokļu inventarizācija, veikti zemes
topogrāfiskie uzmērījumi īpašumam Brīvības bulvāris 4 un apgaismojuma ierīkošanai
Baznīcas ielā un Sēļu centrā.

-

Inventāra iegāde pašvaldības administrācijai un Valsts un pašvaldības vienotajam klientu
apkalpošanas centram (VP VKAC) – iegādāts nepieciešamais inventārs kvalitatīvu
pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem.

-

Pamatlīdzekļu iegāde pašvaldības administrācijai un Valsts un pašvaldības vienotajam
klientu apkalpošanas centram (VP VKAC) - iegādāti nepieciešamie pamatlīdzekļi
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai novada iedzīvotājiem.

-

Pašvaldības ēku/būvju infrastruktūras attīstība atbilstoši Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas (NĪAN) Attīstības plānam – tiek izstrādāts tehniskais projekts
Parka iela 31 jumta pārseguma izbūvei, veikta īres dzīvokļu fonda samazināšana-nodoti
atsavināšanai 2 īres dzīvokļi un 1 viendzīvokļu māja. Veikts kosmētiskai remonts Parka ielā
9 dzīvoklim Nr.17, veikts līdzmaksājums jumta remontam par pašvaldības dzīvokļa Lībieši
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7-1 proporcionālo daļu. Sēļos veikts jumta remonts ēkai “Stallis” un muižā velvju pagraba
remontdarbi LAD projekta ietvaros. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas sistēmas
izveidošana Mākslas skolā Parka iela 31 un Mazsalacas kultūras centrā Rūjienas iela 1.
-

Pamatlīdzekļu iegāde Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļai – 2020. gadā iegādāta
arka/metāla statīvs svētku noformējumam un metāla statīvs ar platformu labiekārtošanas
darbiem.

-

Ēkas “Augšklēts” renovācija un labiekārtošana – 2019. gadā, pamatojoties uz iedzīvotāju
aptaujas rezultātiem, veikta tehniskā projekta izstrāde ēkas renovācijai, tomēr renovācijas
darbi atlikti uz nenoteiktu laiku pašvaldības ierobežoto finanšu resursu dēļ.

VP3 – Visaptverošs piedāvājums novada viesiem, kas ļauj pilnībā izmantot novada tūrisma
potenciālu
Šīs prioritātes ieviešanai novada attīstības programmā nav izvirzīti uzdevumi, tomēr ar
tūrismu saistīto iestāžu attīstības plānošanas dokumentos iekļauti uzdevumi šīs vidēja termiņa
prioritātes realizēšanai: nodrošināt novada tūrisma objektu popularizēšanu un iekļaušanu aktīvā
tūrisma apritē, uzturēt un pilnveidot Mazsalacas novada tūrisma objektu un pakalpojumu
informācijas bāzi, sniegt tūrisma informāciju ieinteresētajām personām Mazsalacas novadā un ārpus
tā, izstrādāt Mazsalacas novada tūrisma attīstības stratēģiju un koordinēt tās realizāciju. 2020.gadā
Tūrisma informācijas centrs izmantojis iespējas un izstrādājis 1 projektu pieteikumu Latvijas valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2020, kurš gan netika
apstiprināts.
Sadarbībā ar attīstības nodaļu Tūrisma informācijas centrs ir izstrādājis 2 projekta
pieteikumus Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
izsludinātajā projektu konkursā un guvis atbalstu 2 projektiem: “Treneris un trenažieri trenažieru
zālei” un “Elektrovelosipēdu iegāde Skaņākalna dabas parkam”, kuru rezultātā tika nopirkti 3 jauni
trenažieri un 2021.gadā - nopirkti 3 elektrovelosipēdi un 1 velosipēdu piekabe bērnu pārvadāšanai.
Ar 16.12.2020. Mazsalacas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.19.11 nolemts ar
2021.gada 1.janvāri izveidot pašvaldības iestādi “Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrs”,
reorganizējot pašvaldības iestādes “Mazsalacas novada Kultūras centrs” nodaļu “Tūrisma
informācijas centrs”.

Informācija par darbības progresu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadus apkopota tabulās:
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Teritorijas attīstības rādītāji*

N R.
P.K.

RĀDĪTĀJS

2018.G.
/2019.G.

2019.G.
/2020.G.

VĒLAMĀ TENDENCE UZ
2025.G.

2019.G./2020.G.

1.

Novada teritorijas attīstības
līmeņa indekss/ Rangs

-0,309/59
(2018.)

-0,295/64
(2019.)





vraa.gov.lv

2.

Iedzīvotāju skaits gada
sākumā

3 194
(2019.)

3 137
(2020.)

→

↓

lps.lv pēc PMLP datiem

1 912
(2019.)

1 857
(2020.)

→

↓

lps.lv pēc PMLP datiem

1 156
(2018.)

1 161
(2019.)

→



csp.gov.lv
(DSG150)

5.

Iedzīvotāju dabiskā
pieauguma saldo (starpība)

-37
(2019.)

-35
(2020.)



6.

Demogrāfiskā slodzes
līmenis gada sākumā

682
(2019.)

691
(2020.)

↓



csp.gov.lv
(IRG020)

7.

Bezdarba līmenis (%)

3%
(2019.)

4,8%
(2020.)

→



nva.gov.lv

8.

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi
pašvaldības budžetā uz
vienu iedzīvotāju (EUR)

461
(2019.)

542
(2020.)





lps.lv

3.

4.

Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā gada
sākumā
Darba ņēmēju skaits pēc
darba ņēmēju deklarētās
adreses

AVOTS

TENDENCE



Mazsalacas novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa

* Tabulā apkopoti nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji par 2018./2019. gadu vai
2019./2020.gadu – atkarībā no statistikas datu bāzēs pieejamās informācijas uz 22.01.2021.
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Darbības rezultātu rādītāji**

N R.

RĀDĪTĀJS

AVOTS

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

TENDENCE

PLĀNOTAIS

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

SM1: Ražošanas un pakalpojumu attīstība - Daudzveidīga, ilgtspējīga, inovatīva un konkurētspējīga ražošana un kvalitatīvi
pakalpojumi
RV1 Uzņēmējdarbība
Bezdarba līmenis (%) gada
3
4,8
1.
nva.gov.lv
pieaug
nemainās/samazinās
beigās
(2019.)
(2020.)
2.

Ekonomiski aktīvi
uzņēmumi novadā

csp.gov.lv
(SRG010)

3.

Vidējais darbinieku skaits

4.

5.

6.

7.

Pašnodarbinātas fiziskas
personas skaits
Strādājošo mēneša vidējā
bruto darba samaksa
(EUR): pavisam, bez
privātā sektora
komersantiem ar
nodarbināto skaitu <50
Pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi
(EUR)
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis pašvaldības
budžetā (EUR)

321
(2018.)

307
(2019.)

csp.gov.lv
(JVSG071)

625
(2018.)

csp.gov.lv
(JVSG071)

csp.gov.lv
(DS100c)

kase.gov.lv
(pašvaldību
pārskati)
kase.gov.lv
(pašvaldību
pārskati)

samazinās

pieaug/nesamazinās

629
(2019.)

pieaug

pieaug/nesamazinās

159
(2018.)

142
(2019.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

776
(2019.g. 3.cet.)

783
(2020.g. 3.cet.)

pieaug

pieaug

3 969 646
(2019.)

3 921 858
(2020.)

pieaug

pieaug

1 446 576
(2019.)

1 371 748
(2020.)

samazinās

pieaug
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N R.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

RĀDĪTĀJS

AVOTS

Pašvaldības atbalsts
Mazsalacas
uzņēmējdarbībai
novada
Mazsalacas novadā
pašvaldība
(skaits)
Uzņēmumu skaits ar
apgrozījumu virs 200 000
lursoft.lv
EUR
RV2 Mobilitāte un inženierinfrastruktūra
Ceļu satiksmes
negadījumu skaits/
csdd.lv
negadījumi ar cietušajiem
Centralizētās
ūdensapgādes sistēmas
SIA “Banga KPU”
pieslēgumu skaits
dati
Mazsalacā, Mazsalacas
pag. un Skaņkalnes pag.
Centralizētās
Mazsalacas
ūdensapgādes sistēmas
novada
pieslēgumu skaits
pašvaldība
Ramatas pag. / Sēļu pag.
Centralizētās kanalizācijas
sistēmas pieslēgumu
SIA “Banga KPU”
skaits Mazsalacā,
dati
Mazsalacas pag. un
Skaņkalnes pag.
Centralizētās kanalizācijas
Mazsalacas
sistēmas pieslēgumu
novada
skaits Ramatas pag./ Sēļu
pašvaldība
pag.

TENDENCE

PLĀNOTAIS

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

pieaug

pieaug/nesamazinās

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

2
(2019.)

4
(2020.)

18
(2019.)

19
(2020.)

pieaug

pieaug

4/1
(2018.)

3/0
(2019.)

samazinās

samazinās/strauji
nepieaug

1 179
(2019.)

1 179
(2020.)

nemainās

pieaug

147 / 84
(2019.)

147 / 84
(2020.)

nemainās

pieaug

1 266
(2019.)

1 267
(2020.)

pieaug

pieaug

81 / 59
(2019.)

81 / 59
(2020.)

nemainās

pieaug
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N R.

RĀDĪTĀJS

AVOTS

TENDENCE

PLĀNOTAIS

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

2 753,62
(2019.)

2 799,998
(2020.)

pieaug

samazinās/strauji
nepieaug

1 927,048
(2019.)

1 885,689
(2020.)

samazinās

pieaug

RV3 Vide un dabas resursi
15.

Radies apsaimniekoto
nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzums, m3

SIA “ZAAO”
(izziņa)

16.

Dalīti vākto atkritumu
daudzums, m3

SIA “ZAAO”
(izziņa)

SM2: Dzīves vietas vides attīstība - Izglītota veselīga, radoša, sociāli aktīva un materiāli nodrošināta novada sabiedrība dzīvo, strādā
un atpūšas drošā latviskā, dabiskā, sakoptā un ērti pieejamā dzīves vidē
RV4 Kopiena

17.

Nelikvidētās sabiedriskās
organizācijas, biedrības un
nodibinājumi

lursoft.lv

18.

Finansiāli atbalstītie
jauniešu iniciatīvu projekti
(skaits)

Mazsalacas
novada
pašvaldība

RV5 Izglītība
Izglītojamo skaits
Mazsalacas pilsētas
19.
pirmsskolas izglītības
iestādē uz 1.septembri
20.

Izglītojamo skaits
Mazsalacas vidusskolā uz
1.septembri

Mazsalacas
novada
pašvaldība
(VISS sistēma)
Mazsalacas
novada
pašvaldība
(VISS sistēma)

42
(2019.)

40
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

2
(2019.)

1
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

107
(2019.)

114
(2020.)

pieaug

pieaug/nesamazinās

266
(2019.)

254
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās
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N R.

21.

22.

23.

24.

25.

RĀDĪTĀJS

AVOTS

RV8 Veselības aprūpe
Pierakstīto pacientu
kopskaits pie ģimenes
26.
ārstiem trijās ārstu praksēs
Mazsalacas slimnīcā

PLĀNOTAIS

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

samazinās

pieaug/nesamazinās

samazinās

pieaug/nesamazinās

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

86
(2019.)

82
(2020.)

30
(2019.)

30
(2020.)

37518/ 1515
(2019.)

19551/ 905
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

13 260
(2019.)

17 032
(2020.)

pieaug

pieaug/nesamazinās

Mazsalacas
novada
pašvaldība

14
(2019.)

8
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

SIA “Mazsalacas
slimnīca”

1 716
(2019.)

1 656
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

Profesionālās ievirzes
izglītībā iesaistīto
Mazsalacas
audzēkņu skaits
novada
Mazsalacas Mūzikas un
pašvaldība
mākslas skolā uz
1.septembri.
RV6 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums
Mazsalacas
Amatiermākslas kolektīvu
novada
skaits
pašvaldība
Kultūras iestāžu
Mazsalacas
apmeklējumu skaits
novada
(Mazsalacas KC/ Ramatas
pašvaldība
pagasta KC)
Mazsalacas
Bibliotēku apmeklējumu
novada
skaits
pašvaldības
bibliotēkas
RV7 Sports
Organizēto sporta
pasākumu skaits

TENDENCE
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N R.

RĀDĪTĀJS

Ambulatoro apmeklējumu
skaits feldšerpunktos
27. Ramatā / Sēļos (pēc
ambulatorā pacienta
taloniem)
RV9 Sociālie pakalpojumi
28.

Trūcīgo personu skaits

29.

Maznodrošināto personu
skaits

AVOTS

Mazsalacas
novada
pašvaldība

Mazsalacas
novada
pašvaldības
sociālais dienests
Mazsalacas
novada
pašvaldības
sociālais dienests

30.

Ģimeņu skaits, kas saņem
sociālos pabalstus

Mazsalacas
novada
pašvaldības
sociālais dienests

31.

Izmaksāto sociālo
pabalstu apmērs, EUR

Valsts kases
publiskie pārskati
(pašvaldības)

TENDENCE

PLĀNOTAIS

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

530/ 501
(2019.)

530/ 307
(2020.)

90
(2019.)

108
(2020.)

pieaug

samazinās

91
(2019.)

63
(2020.)

samazinās

samazinās

117
(2019.)

112
(2020.)

samazinās

samazinās

155 446
(2019.)

173 179
(2020.)

pieaug

samazinās

52
(2019.)

51
(2020.)

samazinās

samazinās

samazinās

samazinās

nemainīgi/ samazinās

samazinās

RV10 Drošība
32.

Pašvaldības policijas
izsaukumi uz notikumiem

33.

Pašvaldības policijas
sastādīto administratīvo

Mazsalacas
novada
pašvaldības
policija
Mazsalacas
novada
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N R.

RĀDĪTĀJS

AVOTS

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

protokolu skaits (līdz
pašvaldības
21
30.06.2020.) /
policija
(2019)
administratīvais process
(no 31.07.2020.)
RV11 Mājokļi, nekustamais īpašums un publiskā ārtelpa
Energoefektivitātes
paaugstināšanas
Mazsalacas
34. pasākumi
novada
4
pašvaldības iestādēs un
pašvaldība
(2019.)
daudzdzīvokļu ēkās
Publisko energoefektīvo
Mazsalacas
35. apgaismojuma objektu
novada
274
skaits
pašvaldība
(2019.)
RV12 Pašvaldības pārvaldība
36.
37.
38.

39.

Iedzīvotāju skaits gada
sākumā
Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā gada
sākumā
Demogrāfiskā slodzes
līmenis gada sākumā
Iedzīvotāju dabiskā
pieauguma saldo
(starpība)

*/2
(2020.)

TENDENCE

PLĀNOTAIS

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

(* nepietiekama
informācija)

3
(2020.)

samazinās

pieaug

306
(2020.)

pieaug

pieaug

lps.lv pēc PMLP
datiem

3 194
(2019.)

3 137
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

lps.lv pēc PMLP
datiem

1 912
(2019.)

1 857
(2020.)

samazinās

pieaug/nesamazinās

csp.gov.lv
(IRG020)
Mazsalacas
novada
pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļa

682
(2019.)

691
(2020.)

pieaug

samazinās

-37
(2019.)

-35
(2020.)

samazinās

ir pozitīvs
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N R.

RĀDĪTĀJS

AVOTS

TENDENCE

PLĀNOTAIS

2018.G./
2019.G

2019. G./
2020.G.

SALĪDZINĀJUMĀ AR

ATTĪSTĪBAS VIRZIENS

IEPRIEKŠĒJO GADU

UZ 2025.GADU

40.

Pašvaldības organizētās
iedzīvotāju tikšanās

Mazsalacas
novada
pašvaldības

2
(2019.)

0
(2020.)

samazinās

pieaug/tiek
organizētas regulāri

41.

Vēlētāju aktivitāte
pašvaldību vēlēšanās (%
no balsstiesīgajiem)

cvk.lv
(pašvaldību
vēlēšanas)

47,38
(2013.)

50,51
(2017.)

pieaug

pieaug/nesamazinās

SM3: Pakalpojumu un infrastruktūras attīstība viesiem - Daudzveidīgu, inovatīvu un pievilcīgu pakalpojumu attīstība novada viesiem,
ilgtspējīgi izmantojot tūrisma infrastruktūru un esošos dabas objektus sadarbībā ar kaimiņu novadiem
RV13 Tūrisms
Apkalpoto reģistrēto
Mazsalacas
tūristu skaits Mazsalacas
847
756
42.
novada
samazinās
pieaug/nesamazinās
novada Tūrisma
(2019.)
(2020.)
pašvaldība
informācijas centrā
Mazsalacas
Mazsalacas novada
novada
1 946
1 172
43.
samazinās
pieaug/nesamazinās
muzeja apmeklētāju skaits
pašvaldības
(2019.)
(2020.)
muzejs
Skaņākalna dabas parka
Mazsalacas
44. apmeklētāju skaits (pēc
novada
9 624
11 994
pieaug
pieaug/nesamazinās
ieejas kartēm)
pašvaldība
(2019.)
(2020.)

** Tabulā apkopoti Mazsalacas novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam izvirzītie darbības rezultātu rādītāji par
2018./2019. gadu vai 2019./2020.gadu – atkarībā no statistikas datu bāzēs pieejamās informācijas uz 22.02.2021.
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Politikas rezultātu rādītāji
Politikas rezultātu rādītāji – veikto darbību novērtējuma kvalitatīvie rādītāji, kas tiek iegūti,
veicot iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju, un saskaņā ar kuriem tiek novērtēta pašvaldības
administrācijas darbības efektivitāte Attīstības programmas īstenošanā. Politikas rezultātu rādītāji
attiecībā uz:
1. Uzņēmējdarbību;
2. Mobilitāti un inženierinfrastruktūru;
3. Vidi un dabas resursiem;
4. Izglītību;
5. Kultūru un kultūrvēsturisko mantojumu;
6. Sportu;
7. Veselības aprūpi;
8. Sociālajiem pakalpojumiem;
9. Drošību;
10. Mājokļiem, nekustamo īpašumu un publisko ārtelpu;
11. Pašvaldības pārvaldību;
12. Tūrismu.
Politikas rezultātu rādītāju tendence tiek noskaidrota ik pēc 3 gadiem, veicot iedzīvotāju aptaujas.
Pēdējo reizi aptaujas veiktas 2018. gadā, īstenojot Mazsalacas novada Attīstības programmas 2019.2025. gadam izstrādes procesu. Nākamās aptaujas tiks veiktas 2022. gadā par periodu no 2019. gada
līdz 2021. gadam.

Secinājumi un ieteikumi
Attīstības programmas uzdevums ir iezīmēt novada attīstības virzienus un mērķus 7 gadu
periodam, kā arī, veicot programmas ieviešanas uzraudzību, sekot pašvaldības darba atbilstībai
izvirzītajām prioritātēm.
Vērtējot pašvaldības īstenotos pasākumus 2020. gadā atbilstību Attīstības programmā izvirzītajām
vidēja termiņa prioritātēm:
VP1 – Saimniecisko darbību atbalstoša vide un efektīvi izmantots vides un dabas resursu
potenciāls
konstatē, ka 2019. gadā pilnībā pabeigti 2 uzdevumi, jeb 5,13% un 2020. gadā pilnībā pabeigti 7 jeb
17,95% no izvirzītajiem 39 uzdevumiem. Pārējo uzdevumu izpilde turpinās, uz nenoteiktu laiku
atlikta 1 jeb 2,56% uzdevumu izpilde.
VP2 – Aktīva, iekļaujoša kopiena ar efektīvu pārvaldību, kas nodrošina iedzīvotājiem
labvēlīgu telpu un cilvēkorientētus sociālos pakalpojumus
konstatē, ka 2020. gadā atbilstoši plānotam budžeta finansējumam un iestāžu attīstības plāniem
uzsākti, realizēti 25 uzdevumi, jeb 64,10 % no izvirzītajiem 39 uzdevumiem.
Līdz ar to secinām, ka pašvaldībā 2020. gadā īstenotie pasākumi atbilst attīstības programmā
izvirzītajām prioritātēm un veicina programmā iezīmēto mērķu sasniegšanu. Vairāku uzdevumu
izpilde ir uzsākta, veiksmīgi izpildīta atbilstoši plānotajam grafikam.
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Investīciju plānā ir pārcelti izpildes termiņi dažiem 2020.gada uzdevumiem . Galvenie šādas
rīcības iemesli bija saistīti ar pašvaldības budžeta ierobežojumiem un politiskiem lēmumiem, kā arī
objektīvām novirzēm no laika grafika projektēšanas pakalpojumiem.
Pēc teritorijas attīstības rādītājiem redzams, ka iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā novadā samazinās un demogrāfiskās slodzes līmenis pieaug. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu pieaudzis arī bezdarba līmenis par 60%, bet tomēr tas ir par 68% zemāks nekā
vidēji 2020.gadā Latvijā. Pieaugošais bezdarba līmenis skaidrojams ar kopējo ekonomisko situāciju
valstī, ar izsludināto Covid-19 ārkārtas situāciju valstī.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļu ienākumi pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju
2020.gadā, salīdzinājumā ar 2019.gadu ir pieauguši par 17,6%, bet atpaliek 2020.gadā par 33,6%
no Latvijā vidējiem ienākumiem.
Veicot uzraudzības ziņojuma izstrādi, ir apzināti rādītāji, kuru datu iegūšana ir
problemātiska. Starp dažādiem oficiālajiem datu sniedzējiem rādītājs atšķiras, kā arī statistikas datu
avotos daži rādītāji par iepriekšējo gadu tiek atspoguļoti tekošā gada noslēgumā. Tāpēc tabulās zem
rādītājiem ir minēts gads - par kuru informācija ir iegūta, norādīts informācijas avots. Rādītāji, kuri
nebija atrodami, papildināti ar citu līdzvērtīgu informāciju, lai gūtu priekštatu par izmaiņām,
tendencēm.
Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas Attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir būtiski
turpināt darbu pie plānošanas dokumentu sasaistes veidošanas ar pašvaldības budžetu, ir svarīgi tās
pārskatīt un aktualizēt nākamiem gadiem plānojot pašvaldības budžetu, iepirkumu plānu, projektus
u.c.
Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi tiek izmantoti racionāli
un veicina gan Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, gan Attīstība programmā izvirzīto mērķu un
uzdevumu sasniegšanu
Pašvaldības iestāžu vadītāji izprot attīstības plānošanas dokumentu būtību un to
nepieciešamību izmantot darbam sasaistes veidošanai ar pašvaldības budžetu. Pašvaldības iestādēm
un struktūrvienībām arī turpmāk, sastādot iestādes attīstības plānu uzdevumus, sasaistīt ar Attīstības
programmā noteiktām prioritātēm, sastādot budžetu nākamajiem gadiem, budžeta plānā norādīt,
kādas Attīstības programmā noteiktās prioritātes sasniegšanu tas veicina.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

I.Vektere 25625350
Inese.vektere@mazsalacasnovads.lv
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