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2019. gada 11.decembra lēmumam Nr.364 

 

8. Rugāju novada attīstības programmas izstrādes process, sabiedrības līdzdalības pasākumi 

un izpildes termiņi 

 

Nr.

p. k. 
Pasākums Termiņš 

 
1. Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei 

1.1. Novada domes lēmums par attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu 

2018.gada augusts 

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana 

Latgales plānošanas reģionam, Balvu, Gulbenes, Lubānas 

pašvaldībām un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.rugaji.lv, 

laikrakstā “Vaduguns”, pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Kurmenīte” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS). 

2018.gada augusts 

1.3. Attīstības programmas izstrādes darba plāna izstrādāšana, 

sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, darba grupu plāna izstrāde. 

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 

apspriešana vadības grupā. 

2018.gada septembris 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana 

mājas lapā www.rugaji.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Kurmenīte” 

2018.gada septembris 

1.5 Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus 

un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana. 

2018.gada septembris 

1.6. Datu vākšana pašreizējās situācijas analīzei.  

Ar attīstības programmu saistītu augstākā līmeņa dokumentu analīze, 

pašvaldības teritorijas plānojuma analīze. 

2018.gada oktobris  

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana. 2018.gada oktobris 

 
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 

2018.gada septembris  

 
3.Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde un nodošana publiskajai apspriešanai 

3.1. Attīstības programmas esošās situācijas raksturojuma un analīzes 

izstrāde 

2018.gada septembris  

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

izstrāde 

2018.gada oktobris  

3.3. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde 2018.gada novembris 

3.4. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības 

grupā 

2018.gada decembris 

3.5. Rugāju novada domes lēmums par attīstības programmas 

1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

2019.gada decembris 

3.6. Paziņojuma par attīstības programmas 1.redakcijas publisko 

apspriešanu publicēšanu mājas lapā www.rugaji.lv, laikrakstā 

“Vaduguns”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte”, un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

2019.gada decembris - 

2020.gada janvāris  
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Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana. 

 
4.Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un gala redakcijas izstrāde 

4.1. Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu 

izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana. 

2020.gada janvāris -

februāris  

4.2. Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās 

apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos 

iebildumus un priekšlikumus. 

2020.gada februāris  

 
5. Attīstības programmas gala redakcijas saskaņošana ar plānošanas reģionu  

un apstiprināšana 

5.1. Attīstības programmas gala redakcijas nosūtīšana plānošanas 

reģionam atzinuma sniegšanai. 

2020.gada februāris 

5.2.  Rugāju novada domes lēmums par attīstības programmas gala 

redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšanu mājas lapā 

www.rugaji.lv, laikrakstā “Vaduguns”, pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Kurmenīte”, un Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS). 

2020.gada aprīlis 

5.3. Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un 

ievietošana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS). 

2020.gada aprīlis 

 

9. Aktualizēt attīstības programmas izpildes pasākumus un termiņus pēc programmas projekta 

izstrādes un lēmuma saņemšanas no Vides valsts pārraudzības biroja lēmuma saņemšanas par 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam. 

 

10. Attīstības programmas izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts. 

 

 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                                                                S.Kapteine 
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