LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr. 19, 1.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.347
Apē

Par plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
projekta gala redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 3.punktu, Ministru kabineta
16.10.2012. noteikumu Nr.711 69.punktu, ņemot plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtermiņa
attīstība stratēģija 2013-2030.gadam” projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātu kopsavilkumu,
1. Apstiprināt plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.2030.gadam” gala redakcijas projektu.
2. Izstrādāto un apstiprināto „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
projektu nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2013.gada 22.novembrī

ārkārtas sēdes protokols Nr. 19, 2.p

APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr.348
Apē
Par grozījumiem Apes novada domes 25.03.2010. lēmumā Nr. 49 „Par Apes novada attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu”
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, 69. panta 7.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, 22. panta pirmo daļu un MK
noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu,
novada dome nolemj:
1. Aizstāt lēmuma tiesiskajā pamatojumā frāzi „Apes novada attīstības programma” ar „Apes
novada attīstības programma 2014.-2020 gadam”
2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā - Nozīmēt atbildīgo par „Apes novada attīstības
programmas 2014.-2020.gadam” izstrādi Apes novada pašvaldības izpilddirektoru
3. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā :
Izveidot „Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” izstrādes vadības grupu šādā
sastāvā:
3.1. Astrīda HARJU – Apes novada domes priekšsēdētāja;
3.2. Viesturs DANDENS - Apes novada domes izpilddirektors;
3.3. Māris CEĻMILLERS – Virešu pagasta pārvaldes vadītāja p.i.;
3.4. Jānis LIBERTS - Apes novada domes priekšsēdētājas vietnieks;
3.5. Inese MUCENIECE - Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas
projektu vadītāja;
3.6. Liene ĀBOLKALNE - Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas
vadītāja vietniece;
3.7. Irisa POPOVIČA – Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja;
3.8. Jurijs RONIMOISS - Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas
vadītājs;
3.9. Diāna STRAUBE – Apes novada domes projektu vadītāja.
4. Izteikt lēmuma pielikumu Nr.2 šādā redakcijā (sk. pielikumu)

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Pielikums Nr. 2
Apes novada domes
25.03.2010. lēmumam Nr. 49
(prot. Nr.6, 1.p.)
Ar grozījumiem 22.11.2013. Lēm.Nr. 348 (prot.19, 2.p.)

LAIKA GRAFIKS
Apes novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādei

N.pk. Veicamais pasākums, rīcība.

Laika periods

Programmas izstrādes sagatavošanas darbi
1

Domes lēmuma par Apes novada attīstības programmas, turpmāk – 25.03.2010.
AP, izstrādes uzsākšanu pieņemšana, darba uzdevuma, laika grafika un
atbildīgo personu apstiprināšana.

2

Informatīvie pasākumi – publikācijas laikrakstos „Malienas ziņas” un Līdz 15.03.2011.
„Apes Novada Ziņas”, mājas lapās www.apesnovads.lv, lēmuma
nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam

3

AP izstrādes metodoloģijas daļas izstrāde

4

Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze

5

Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana par viņu Līdz 01.06.2011.
redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un
potenciālajām attīstības tendencēm.

6

Konsultācijas ar kaimiņu pašvaldību, Vidzemes plānošanas reģiona Līdz 01.06.2011.
atbildīgām amatpersonām un ekspertiem..

7

Darbu grupu skaita un nozaru identificēšana, darbu grupu sastāva Līdz 01.08.2011.
noteikšana.

Līdz 01.05.2011.

Izstrādes process
8

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas 01.08.2011. līdz
apzināšana). Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota 01.05.2013.
kā daļa, kurā atspoguļota novada pašreizējo situāciju, spēkā esošo
plānošanas dokumentu nosacījumi, iedzīvotāju aptaujas un anketēšanas
rezultāti. Tiek izvērtēti potenciālie attīstības virzieni un identificēti
būtiskākie draudi, kuru novēršanai vai ietekmes mazināšanai jāpievērš
īpaša uzmanība.

9

Stratēģiskās daļas izstrāde
Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus, Apes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2030.gadam attīstības
vīziju, stratēģisko mērķus un prioritātes, ir jāformulē pašvaldības

01.05.2013.līdz
30.11.2013.

vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Tās
izstrādē jāpieaicina dažādu nozaru eksperti un konsultanti un
iedzīvotāji.
10

Attīstības programmas realizācijas plāns.
Šajā daļā tiek konkretizēti veicamie uzdevumi, pasākumi rīcības,
noteikt to apjomi, realizācijas termiņi, potenciālas izmaksas,
finansēšanas avoti, atbildīgās amatpersonas.

11

Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība
Šajā sadaļā tiek noteikta kārtība, kā tiek veikta attīstības programmas
realizācijas kārtība, izmaiņu un grozījumi iestrādes kārtība, realizācijas
rezultātu apkopošanas un novērtēšana.

12

02.12.2013.
15.12.2013.

līdz

02.12.2013.
15.12.2013.

līdz

Pēc Apes AP 1 redakcijas izstrādes pabeigšanas, tā tiek izskatīta Līdz 20.12.2013.
vadības grupas sēdē. Ja vadības grupa atzīst AP 1.redakciju par
pabeigtu, tiek sagatavots atzinums.
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk SIVN)

13

Pēc konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides Līdz 01.08.2012.
pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju
par AP īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā
arī par SIVN nepieciešamību, tiek sagatavots un Vides pārraudzības
valsts birojā iesniegts iesniegums ar aicinājumu izvērtēt SIVN
nepieciešamību.

14

Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu, ka pašvaldībai ir Līdz 15.08.2012.
jāizstrādā SIVN, tad notiek konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts
biroju un Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī, ja
nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi, par vides novērtējumā
iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi

15

SIVN 1.red. izstrāde

16

Pēc SIVN 1.redakcijas izstrādes pabeigšanas, tā tiek izskatīta vadības Līdz 03.01.2014.
grupas sēdē. Ja vadības grupa atzīst SIVN 1.redakciju par pabeigtu,
tiek sagatavots atzinums un lēmuma projekts par AP un SIVN
1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai, ko iesniedz novada
domei apstiprināšanai.

09.03.2012.līdz
20.12.2013.

Publiskā apspriešana
17

Domes lēmums par AP un SIVN 1.redakcijas nodošanu publiskajai Līdz 17.01.2014.
apspriešanai

18

Paziņojuma par AP un SIVN 1.redakcijas publisko apspriešanu Līdz 31.01.2014
publicēšana mājas lapā www.apesnovads.lv, un vietējos laikrakstos
„Malienas Ziņas” un ,,Apes Novada Ziņas”

19

AP un SIVN 1.redakcijas iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās Līdz 31.01.2014
attīstības ministrija un Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai

20

AP un SIVN 1.redakcijas publiskā apspriešana, tai skaitā organizējot 03.02.2014sabiedriskās apspriešanas pasākumu
07.03.2014

21

AP un SIVN projekta publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumu Līdz 21.03.2014.
apkopošana

22

AP un SIVN projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Līdz 28.03.2014..
vadības grupā, kopsavilkuma izstrāde, kurā norāda dalībnieku
sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību, informāciju, vai
tas ir ņemts vērā, un pamatojumu, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts
vērā.

23

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par AP un SIVN 1.redakcijas Līdz 04.04.2014.
publiskās apspriešanas rezultātiem un to publicēšana mājas lapā
www.apesnovads.lv, vietējos laikrakstos „Malienas Ziņas” un ,,Apes
Novada Ziņas”
AP un SIVN galīgās redakcijas sagatavošana

24

Ja nepieciešams, publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumu iestrāde 11.04.2014.
AP un SIVN 1.redakcijā un AP gala redakcijas izstrāde.

25

Vadības grupas atzinums un lēmuma projekts par AP un SIVN gala Līdz 11.04.2014
redakcijas apstiprināšanu, ko iesniedz novada domei apstiprināšanai.
AP saskaņošana un apstiprināšana

26

Domes lēmums par AP redakcijas atzīšanu par galīgo redakciju un tās Līdz 25.04.2014
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai, kā arī domes
lēmums par SIVN redakcijas atzīšanu par galīgo redakciju un tās
iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

27

AP galīgās redakcijas iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās Līdz 30.04.2014.
attīstības ministrijai un Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai, kā arī SIVN galīgās redakcijas iesniegšana Vides
pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

28

Lēmuma par AP galīgās redakcijas nodošanu plānošanas reģionam un Līdz 30.04.2014.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIVN
projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma
saņemšanai publicēšana vietējā laikrakstos „Malienas Ziņas” un Apes
Novada Ziņas” un mājas lapās www.apesnovads.lv,

29

Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Līdz 30.05.2014
Vidzemes plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja
atzinuma, AP un SIVN tiek apstiprināti novada domes sēdē un stājas
spēkā.

30

Negatīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un
Vidzemes plānošanas reģiona atzinuma gadījumā AP izstrāde tiek
precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā).
Negatīva Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma gadījumā SIVN
izstrāde tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes
procesā).

31

Lēmuma par AP un SIVN apstiprināšanu publicēšana laikrakstos
„Malienas ziņas” un „Apes Novada Ziņas”, mājas lapā
www.apesnovads.lv,

32

Apstiprinātās AP un SIVN kopijas iesniegšana Vidzemes plānošanas
reģionam.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

