
 

 

 

 

 

15.pielikums 

 

Vi ļakas novada domes lēmumi un 
institūciju atzinumi



Vi ļakas novada domes lēmumi 

Attīstības programmas uzsākšana un darba uzdevums 

 



 

 

 



Pielikums Nr.1 
 

Vi ļakas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam izstrāde 
 

DARBA UZDEVUMS 
 
Pamatojums: 
 
Likuma „Par pašvald ībām”14. panta otrās daļas 1. punkts 
Att īstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa 
Reģionālās attīstības likuma 6. panta pirmās daļas 4. punkts 
2009. gada 25.augusta Ministru Kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības 
kārt ība attīstības  plānošanas procesā.” 
 
Vi ļakas novada pašvaldības attīstības programmas vadības grupas vadītājs – Viļakas novada 
domes priekšsēdētājs. 
Lēmuma izpildi kontrolē Viļakas novada pašvaldības izpilddirektors un Attīstības plānošanas 
nodaļa. 
Vi ļakas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), 
kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 
Vi ļakas novada attīstības programmu ir paredzēts izstrādāt Viļakas novadu  veidojošās Viļakas 
pilsētas un Kupravas, Medņevas, Vecumu, Susāju, Šķilbēnu, Žīguru pagastu teritorijām. 
Attīstības programmu veido vairāku daļu kopums: 
5.1.Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana); 
5.2. Stratēģiskās analīzes izstrāde, t.sk. ilgtermiņa attīstības vīzija un prioritātes; 
5.3.Attīstības programmas rīcības plāns; 
5.4.Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns; 
5.5.Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 
 
Vi ļakas novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 
6.1.noteikt iniciatīvu un rīcību kopumu, kas ir izvirzīti noteikto r īcības virzienu 
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izdarāmi un pārbaudāmi. 
6.2.definēt novada attīstības vīziju(v īzija- lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas 
vienlaikus parāda teritorijas unik ālās vērt ības); 
6.3.izstrādājos attīstības programmu, ņemt vērā iepriekš izstrādātās novada teritorijā 
ietilpstošo pagastu un Viļakas pilsētas attīstības plānošanas dokumentus, uzsāktos un 
ieplānotos infrastruktūras attīstības projektus Viļakas novadā; 
6.4.izstrādājot att īstības programmu, ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentus; 
6.5.izstrādājot att īstības programmu, ņemt vērā blakus esošo novadu attīstības plānošanas 
dokumentus. 
7. attīstības programmas izstrādes process, rīcība, termiņi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nr.p.k. Process Rīcība Termiņi 
1. Sagatavošanās 

attīstības 
programmas 
izstrādei 

Pieņemt novada domes lēmumu par 
attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu un nosūtīt to Latgales 
Plānošanas reģionam  
Veikt ar attīstības programmas saistītu 
augstāka un līdzīga  līmeņa dokumentu 
analīzi( t.sk. konsultācijas ar plānošanas 
reģionu un kaimiņu pašvaldībām). 
 
Veikt nepieciešamo neapkopoto datu un 
informācijas pieprasījumu no 
pašvaldības , plānošanas reģiona, valsts 
iestādēm, nodrošināt datu un 
informācijas apkopošanu un analīzi. 
 
Sadarbībā ar pašvaldību identificēt 
interešu grupas, kas tiks iesaistītas 
attīstības programmas procesā. 

 
Līdz 
10.10.2010. 
 
 
 
 
 
Līdz 
01.11.2011. 
 
 
Līdz 
01.11.2011. 
 

2. Izstrādes process Veikt attīstības programmas izstrādi 
šādos posmos: 
1.posms- pašreizējās situācijas 
raksturojums un analīze 
Pašreizējās situācijas raksturojums un 
analīze tiek veidota kā sadaļa, kas 
parāda pašvaldības esošo sociālo, 
ekonomikas  un vides situāciju. Šajā 
posmā tiek veikta arī pašvaldības 
specializācijas izstrāde. 
 
2.posms- stratēģiskās daļas izstrāde 
Šajā posmā ,ņemot vērā pašreizējās 
situācijas analīzes rezultātus tiek 
formulēta  pašvaldības attīstības vīzija, 
rīcības virzieni un uzdevumi. Noteikt 
prioritāšu īstenošanas rezultatīvo 
rādītāju, pēc kuriem varētu izvērtēt 
pašvaldības izaugsmi un attīstību. 
 
3.posms-āttīstības 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 iekļaujama 

Līdz 
01.02.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz 
01.04.2011. 
 
 
 
 
Līdz 
01.06.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sekojoša informācija: 
-Informācija par projekta ideju-projekta 
nosaukums, mērķis, aktivitātes un 
rezultatīvie rādītāji, 
- informācija par projekta pamatojumu-
saistība ar attīstības programmas 
noteiktajām prioritātēm, rīcības 
virzieniem, uzdevumiem , kā arī 
projektu savstarpējā papildinātība; 
- informācija par projekta partneriem un 
finansējumu; 
- informācija par plānoto projektu 
uzsākšanas un noslēguma laiku. 
Šī posma rezultātā izstrādātais 
dokuments noformējams atsevišķā 
sējumā un datu nesējā. 
Attīstības programmai jāpievieno 
grafiskais materiāls. 
 
4.posms- attīstības programmas 
ieviešanas un uzraudzības plāna izstrāde 
Šajā posmā tiek izstrādāts attīstības 
programmas ieviešanas uzraudzības 
plāns, kas nosaka attīstības programmas 
ieviešanas kontroles sistēmu ( atbildīgie 
un to pienākumi), kā arī izvērtēšanas un 
aktualizācijas kārtība. 
Organizēt un vadīt darba grupu 
sanāksmes, diskusijas, seminārus darbu 
izpildes procesā, lai nodrošinātu pēc 
iespējas plašāku interešu grupu iesaisti 
attīstības programmas izstrādē.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Līdz 
01.07.2011. 
 
 
 

3. Publiskā 
apspriešana 

Publiskās apspriešanas posms 
Sagatavot dokumentu projektus 
 ( attīstības programma un ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums) ,pieņemt 
lēmumu par attīstības programmas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un 
paziņojuma publicēšana . 
Organizēt un vadīt dokumentu projekta 
publiskās apspriešanas procesu ). 
Apkopot dokumentu projektu publiskās 
apspriešanas rezultātus un sagatavot 
publiskās apspriešanas informatīvo 
ziņojumu. 
Nodrošināt dokumentu projektu 
redakciju pilnveidošanu  atbilstoši 
publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem priekšlikumiem. 
Sagatavot attīstības programmas galīgo 
redakciju un izstrādes procesā radušos 

Līdz 
01.09.2011. 



dokumentus. 
4. Saskaņošana Nodrošināt dokumentu galīgās 

redakcijas nodošanu plānošanas 
reģionam atzinuma saņemšanai  un 
paziņojuma par to publicēšana 
pašvaldības mājas lapā . 

Līdz 
30.09.2011. 

5. Apstiprināšana  Pēc visu nepieciešamo atzinumu 
saņemšanas sagatavot dokumenta galīgo 
redakciju apstiprināšanai. 
Apstiprināto attīstības programmas gala 
redakciju publiskot un iesniegt Latgales 
plānošanas reģionam.  

 
Līdz 
31.10.2011. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs             Sergejs Maksimovs



 
Grozījumi attīstības programmas uzsākšanas lēmumā 

 



Pirmās redakcijas apstiprināšana un nodošana sabiedriskai apspriešanai 

 



Par attīstības programmas apstiprināšanu 

 
 


