Pašnovērtējuma anketa pašvaldību infrastruktūras attīstības plānošanai un projektu
īstenošanai
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1. Vai Pašvaldība ir noteikusi un mērķtiecīgi īsteno infrastruktūras attīstības projektus,
kas ir prioritāri Pašvaldības problēmu un iedzīvotāju vajadzību risināšanai?
 Pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentos
ir
definētas
prioritātes Pašvaldības problēmu
risināšanai
un
vajadzību
nodrošināšanai, tai skaitā:
o prioritātes
ir
noteiktas,
pamatojoties uz Pašvaldības
rīcībā esošo datu analīzi un
esošās situācijas izvērtējumu
(piemēram,
iedzīvotāju
aptaujas,
SVID
analīze,
satiksmes
intensitātes
mērījumi);
o pašvaldības
izstrādātajā
investīciju plānā iekļautie
projekti ir prioritizēti atbilstoši
attīstības
plānošanas
dokumentos
identificētajām
problēmām, vajadzībām un
mērķiem;
o pašvaldība regulāri izvērtē
projektu prioritāti, pieņemot
lēmumus par attiecīgā gadā
prioritāri
īstenojamiem
projektiem vai prioritārajām
jomām.
 Pašvaldība
atbilstoši
tās
noteiktajām prioritātēm finansē
projektu īstenošanu

Izstrādājot nākamā perioda
attīstības
plānošanas
dokumentus,
aicinām
noteikt
konkrētas,
no
aktuālajām
pašvaldības
problēmām un iedzīvotāju
vajadzībām
izrietošas
prioritātes (rīcības virzieni,
projekti)
infrastruktūras
jomā.
Aktualizējot
attīstības
plānošanas dokumentus un
izstrādājot
ikgadējos
budžeta
plānošanas
dokumentus,
aicinām
izvērtēt projektu aktualitāti,
pieņemot lēmumus par
attiecīgajā gadā prioritāri
īstenojamiem
projektiem
vai jomām.

2. Vai Pašvaldība, plānojot un īstenojot infrastruktūras attīstības projektus, izvērtē
projektu ieceres citās jomās, kā arī līdzīgu jomu projektus kaimiņu pašvaldībās, lai
nodrošinātu saskaņotu un lietderīgu infrastruktūras attīstību?

 Pašvaldība
nodrošina
infrastruktūras
projektu
saskaņotību ar projektiem citās
Pašvaldības funkciju jomās, tai
skaitā:
o pašvaldība ir ņēmusi vērā
iedzīvotāju iekšējo mobilitāti,

Plānojot
infrastruktūras
attīstību, aicinām ņemt vērā
iedzīvotāju
mobilitāti
novada
ietvaros
un
uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamo
infrastruktūru.
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sekmējot infrastruktūru, kas
savieno dzīvojamos rajonus ar
Plānojot
infrastruktūras
novada centru un nozīmīgiem
attīstību, aicinām izvērtēt
infrastruktūras objektiem;
iespējas īstenot savstarpēji
o pašvaldība
nodrošina
papildinošus
projektus
savstarpēji
papildinošu
(piemēram,
apakšzemes
infrastruktūras
projektu
komunikāciju tīkla projektu
savstarpējo saskaņotību1 un
un asfalta seguma nomaiņas
neīsteno pretējos attīstības
laika saskaņošana). Tāpat
virzienos vērstus projektus2.
aicinām arī izvērtēt plānotā
projekta
atbilstību
 Pašvaldība
nodrošina
pašvaldības
nākotnes
infrastruktūras
projektu
attīstības
plāniem
(vai
saskaņotību ar kaimiņu novadu
līdzekļi netiek ieguldīti
plānotajiem
un
īstenotajiem
tādos objektos (izglītības
projektiem, tai skaitā:
iestādēs u.c.), kurus pēc
o pašvaldība ir ņēmusi vērā
neilga laika var nākties
iedzīvotāju
starpnovadu
slēgt)?
mobilitāti,
sekmējot
infrastruktūru, kas koordinēti
savieno
nozīmīgus
Plānojot
novada
infrastruktūras objektus;
infrastruktūras
attīstību,
o pašvaldība, plānojot jaunu
aicinām apzināt arī blakus
infrastruktūras
objektu
esošajos novados jau esošo
būvniecību, ir nodrošinājusi,
un plānoto infrastruktūru,
ka funkcionāli nekonkurēs ar
izvērtēt sadarbības iespējas
kaimiņu novados esošo un
novadu starpā.
plānoto infrastruktūru, kā arī
vērtējusi sadarbības iespējas
novadu starpā, tai skaitā
iespējas saskaņot savstarpēji
papildinošu3
projektu
iepirkumu
veikšanas
un
būvniecības laika periodus.
3. Vai Pašvaldība īsteno projektus saskaņā ar tās finansiālajām iespējām?
Pirms lēmuma pieņemšanas
 Pašvaldība
pirms
projekta
par projekta īstenošanu,
īstenošanas ir veikusi izpēti un
aicinām veikt priekšizpēti,
aprēķinus,
lai
apzinātu
kuras gaitā tiek apzināta
infrastruktūras objekta iespējamo
objekta iespējamā finanšu
finanšu plūsmu, tai skaitā:
plūsma, tai skaitā:
o pašvaldība
ir
apzinājusi
- kāds ir nepieciešamais
objekta mērķauditoriju un
objekta apjoms (piemēram,
potenciālo noslodzi, tai skaitā
sporta laukuma parametri,
ņemot vērā demogrāfiskās
1

Piemēram, saskaņo kanalizācijas sistēmu nomaiņas un ielas asfalta seguma atjaunošanas projektu
īstenošanas laiku; būvējot infrastruktūras objektus, pašvaldība papildus īsteno arī projektus, kas veicina
iedzīvotāju nokļūšanu uz objektu.
2
Piemēram, īstenojot ceļu infrastruktūras uzlabošanu, lai veicinātu sporta pakalpojumu pieejamību
novada centrā, pašvaldība vienlaikus plāno arī finansiāli nozīmīgu sporta infrastruktūras objektu
attīstību pagastos.
3
Piemēram, veloceliņu, autoceļu infrastruktūras projekti blakus esošos novados.
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tendences pašvaldībā un tās
apkārtējās teritorijās;
pašvaldība
ir
apzinājusi
nepieciešamo infrastruktūras
objekta apjomu un vajadzību
pēc noteiktiem izmantošanas
veidiem (tai skaitā telpu
veidiem un platības);
pašvaldība
ir
veikusi
potenciālo
ieņēmumu
un
izdevumu
(tai
skaitā
uzturēšanas
izdevumu)
apkopojumu un/vai analīzi,
vērtējot ietekmi uz Pašvaldības
budžetu nākotnē;
pašvaldība projekta plānošanas
un īstenošanas gaitā ir
sadarbojusies
ar
nozares
profesionāļiem (valsts iestādes,
nozares asociācijas u.c.);
pašvaldība
ir
apzinājusi
līdzīgus
projektus
citās
pašvaldībās un to īstenošanas
pieredzi, tai skaitā ir izvērtējusi
iespējas izmantot līdzīgos
projektos izmantotos tehniskos
risinājumus;
pašvaldība, vērtējot ilgtermiņa
aizņemšanos,
investē
projektos,
kas
veicina
ekonomisko aktivitāti.

 Pašvaldība ir īstenojusi risku
vadības pasākumus, lai kontrolētu
un mazinātu projekta īstenošanas
gaitā un objekta ekspluatācijas
gaitā iespējamos riskus, tai skaitā:
o pašvaldībā
tiek
veiktas
sistemātiskas darbības, lai
kontrolētu
un
vajadzības
gadījumā
ierobežotu
būvniecības
izmaksu
maksimālo summu;
o pašvaldība
pēc
objekta
nodošanas ekspluatācijā ir
apzinājusi
objekta
ekspluatācijas
izmaksas,
noslodzi,
ieņēmumus
no
maksas pakalpojumiem (ja tādi
paredzēti) un citus datus par
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sporta kompleksa telpu
veidi)? Vai nepieciešamo
rezultātu būtu iespējams
sasniegt arī ar mazāka
apjoma infrastruktūru?
- kādi ir potenciālie objekta
ieņēmumi un izdevumi, cik
liela pašvaldības dotācija
nepieciešama
objekta
darbībai?
- kādi ir potenciālie objekta
uzturēšanas izdevumi, to
ietekme uz pašvaldības
budžetu ilgtermiņā?
- kas būs objekta potenciālie
apmeklētāji?
- cik noslogots varētu būt
objekts (piemēram, vai
sporta infrastruktūra būs
noslogota arī ārpus mācību
laika)?
kādas
ir
objekta
specifiskās
prasības
(piemēram,
koncertzāļu
akustika vai peldbaseina
parametri, lai tajā varētu
rīkot sacensības)?
- vai savlaicīgi ir notikušas
konsultācijas ar attiecīgās
jomas
ekspertiem
(piemēram, attiecīgā sporta
veida
profesionālajām
apvienībām)?
- kāda ir citu pašvaldību
pieredze līdzīgu projektu
īstenošanā?

Īstenojot projektus, aicinām
pašvaldības praksē ieviest
riska vadības pasākumus,
lai sistemātiski kontrolētu
būvniecības
izmaksas,
regulāri apzinātu objekta
darbības
rezultātus
un
nepieciešamības gadījumā
lemtu par uzlabojumiem
objekta izmantošanā.
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objekta izmantošanu;
o pašvaldība
ir
veikusi
pasākumus,
lai
veicinātu
objekta
izmantošanu
(tai
skaitā pasākumus objekta
popularizēšanai
un
apmeklētāju
piesaistei, ja
objekts paredzēts apmeklētāju
uzņemšanai).
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