
PIELIKUMS 
    Lubānas novada pašvaldības domes  

  28.02.2018. sēdes protokola Nr.2, 1.§  
 

DARBA UZDEVUMS 
 

Lubānas novada attīstības programmas 
 2019. - 2026. gadam izstrādei 

 

Izstrādāt Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2026. gadam, kurā noteikts rīcību kopums 
pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

 

1. Pamatojums  

Lubānas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam darbības termiņa beigas. 

2. Izstrādes tiesiskais pamatojums 

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts. 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa. 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punkts. 

2.4. Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”.   

2.5. Ministru kabineta 8.07.2014. noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmas noteikumi”. 

2.6. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā”. 

3. Atbildīgie par plānošanas dokumenta izstrādi 
Par lēmuma “Izstrādāt Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2026. gadam” izpildi atbild 
novada attīstības programmas izstrādes vadītājs – Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas 
vadītājs. Attīstības programmas izstrādes dokumentu izvērtēšanu un procesa uzraudzību īsteno vadības 
grupa.  

4. Attīstības programmas saturs 

4.1. Esošās situācijas raksturojums un analīze. 

4.2. Stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni. 

4.3. Rīcības plāns un investīciju plāns. 

4.4. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība. 

4.5. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. 

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi 

5.1. Aktualizēt un, ja nepieciešams, papildināt spēkā esošās Lubānas novada attīstības programmas 
situācijas raksturojumu. 

5.2. Izvērtēt, precizēt vai saglabāt spēkā esošās attīstības programmas Stratēģiskās daļas uzstādījumus 
(ekonomiskā specializācija, vīzija, stratēģiskie mērķi, uzdevumi u.c.), ievērojot 
Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam.  

5.3. Ņemot vērā spēkā esošās Lubānas novada attīstības programmas Stratēģiskās daļas uzstādījumus, 
sagatavot vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu -Rīcības un 
Investīciju plānus. 

5.4. Izstrādāt attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.  
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5.5. Izvērtēt un ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, Lubānas novada teritorijas plānojumu un Madonas, Gulbenes, Balvu un Rugāju novadu 
spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

5.6. Izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā iepriekš izstrādātos Lubānas novada plānošanas 
dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus. 

5.7. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā 
līmenī”. 

6. Sabiedrības, interešu grupu un institūciju iesaistīšana un procesa koordinēšana 

6.1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādes procesā. 

6.2. Informēt sabiedrību par attīstības programmas izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumenta 
izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un komentāru 
saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem, informāciju ievietojot Lubānas novada mājaslapā 
www.lubana.lv, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lubānas ziņas” un citos masu 
saziņas līdzekļos, kā arī TAPIS atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6.3. Organizēt un vadīt iedzīvotāju sanāksmes. 

6.4. Veikt intervijas, organizēt aptaujas un grupu diskusijas ar sabiedriskām organizācijām, 
uzņēmējiem, nekustamo īpašumu attīstītājiem, pašvaldības speciālistiem un struktūrvienību 
pārstāvjiem, valsts institūciju speciālistiem, inženiertehniskiem dienestiem, politiķiem u.c. 

7. Pašvaldības, kuras informējamas par attīstības programmas izstrādi 

7.1. Madonas novada pašvaldība 

7.2. Gulbenes novada pašvaldība 

7.3. Balvu novada pašvaldība 

7.4. Rugāju novada pašvaldība 

8. Vides pārskata izstrāde 

Vides pārskats jāizstrādā gadījumā, ja tiks saņemts lēmums no Vides pārraudzības valsts biroja par 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam. 

9. Lubānas novada attīstības programmas izstrādes laika grafiks 

NPK Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei 

1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu 

02.2018. 

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana 
plānošanas reģioniem un paziņojuma publicēšana Lubānas novada 
mājas lapā www.lubana.lv un laikrakstā „Lubānas ziņas”.  
Lēmuma publicēšana telpiskās attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS). 

03.2018. 

1.3. Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības 
līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu 
identificēšana.  
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 
apspriešana vadības grupā.  

03.2018. 
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Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību publicēšana. 
1.4. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus 

un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana. 
03.2018. 

1.5. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 
dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un 
kaimiņu pašvaldībām). 

04.2018. 

1.6. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana. 04.2018. 

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

2.1. Konsultācijas ar vides institūcijām un Iesnieguma sagatavošana Vides 
pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamības izvērtēšanai 

03.2018. 

3. Attīstības programmas (un vides pārskata) 1. redakcijas izstrāde un nodošana 
publiskajai apspriešanai 

3.1. Attīstības programmas esošās situācijas raksturojuma un analīzes 
izstrāde 

06.2018. 

3.2. Attīstības programmas stratēģijas, t.sk., rīcības un investīciju plāna 
izstrāde 

08.2018. 

3.3. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde 08.2018. 

3.4. Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības 
grupā 

09.2018. 

3.5. Lubānas novada domes lēmums par attīstības programmas 1. 
redakcijas (un vides pārskata projekta) nodošanu publiskajai 
apspriešanai 

10.2018. 

3.6. Paziņojuma par attīstības programmas 1. redakcijas (un vides 
pārskata projekta) publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā 
www.lubana.lv, laikrakstā „Lubānas ziņas” un TAPIS  
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana  

11.- 12.2018. 

4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un gala redakcijas izstrāde 

4.1. Attīstības programmas 1. redakcijas (un vides pārskata projekta) 
publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu 
apkopošana  

12.2018. 

4.2. Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās 
apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos 
iebildumus un priekšlikumus  

01.2019. 

5. Attīstības programmas gala redakcijas saskaņošana ar plānošanas reģionu un 
apstiprināšana 

5.1. Attīstības programmas gala redakcijas nosūtīšana plānošanas 
reģionam atzinuma sniegšanai 

02.2019. 

5.2. Lubānas novada domes lēmums par attīstības programmas gala 
redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā 
www.lubana.lv, laikrakstā „Lubānas ziņas” un TAPIS 

03.2019. 

5.3. Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un 
ievietošana TAPIS  

04.2019. 

 
Darba izstrādes termiņu aktualizācija tiks veikta pēc Attīstības programmas 1. redakcijas 
izstrādes.  


