Ludzas o ada attīstī as progra
a
.. gada izstrāde tika uzsākta, pa atojoties uz Ludzas o ada do es
. .
. sēdes lē u u „Par Ludzas o ada attīstī as progra
as
. .gada izstrādes uzsākša u"
protokols Nr. , .§ . Saskaņā ar Vides pārraudzī as alsts iroja . .
. lē u u Nr.
„Par stratēģiskā
ietek es uz idi o ērtēju a pro edūras pie ēroša u", Ludzas o ada attīstī as progra
ai tika izstrādāts Vides
pārskats.
Attīstī as progra
u u Vides pārskatu izstrādāja paš aldī as spe iālisti, ko sultējoties ar alsts i stitū iju u iestāžu
dar i iekie . Attīstī as progra
ā a paredzētas tādas dar ī as, kas ūtiski paslikti ās ides k alitāti Ludzas
o ada teritorijā. Tieši otrādi, Attīstī as progra
ā defi ētais stratēģiskais ērķis Nr. : „Droša, da iska u pieeja a
ide dzī oša ai, dar a u atpūtai".
Attīstī as progra
as idējā ter iņa prioritāte Nr. : „Teh iskās i frastruktūras attīstī a u pakalpoju u k alitāte",
paredz ides u e erģētikas i frastruktūru attīstī u u sakārtoša u, kas uzla os ides k alitāti, pie ēra ,
otekūdeņu attīrīša as iekārtu re o ā ija ai oder izā ija sa azi ās slodzi uz irsze es ūdeņie . Attīstī as
progra
as I estī iju plā ā paredzētas daudzas akti itātes, kā rezultātā uzla osies i že ierteh iskās i frastruktūras
stā oklis, tādējādi sa azi ot ietek i uz idi.
Ludzas o ada attīstī as progra
as
..gada
.redak ijas pu liskā apsprieša a otika ie lai īgi ar Vides
pārskata .redak ijas pu lisko apsprieša u o
.gada . fe ruāra līdz
.gada
. arta . Pu liskās
apsprieša as laikā tika odroši āta Attīstī as progra
as u Vides pārskata .redak ijas pieeja ī a o ada
ad i istratī ajās telpās u elektro iskai paš aldī as i ter eta ājas lapā
.ludza.l . Attīstī as progra
as un
Vides pārskata .redak ijas sa iedriskās apsprieša as sa āks e tika orga izēta
.gada .fe ruārī plkst. .
Ludzas o ada paš aldī as zālē, Raiņa ielā , Ludzā. Sa iedriskās apsprieša as sa āks e tika az ap eklēta u
pu liskās apsprieša as laikā a saņe ts e ie s orga izā iju, iestāžu u iedzī otāju ies iegu s ar priekšliku ie
ai ie ildu ie par izstrādātās Attīstī as progra
as u Vides pārskata .redak iju.
Pē lē u a pieņe ša as par Attīstī as progra
as u Vides pārskata .redak ijas odoša u pu liskai apsprieša ai,
a i doku e ti tika ies iegti Valsts ides die esta Rēzek es reģio ālajai ides pār aldei, Veselī as i spek ijai, Latgales
plā oša as reģio a u Da as aizsardzī as pār aldes Rāz as a io ālā parka ad i istrā ijai atzi u a saņe šanai.
Visi augstāk i ēto iestāžu atzi u i ir pozitī i, atzi u os izteiktie priekšliku i u ieteiku i tika ņe ti ērā izstrādājot
Attīstī as progra
as u Vides pārskata gala redak iju. Izstrādājot Attīstī as progra
u, kā alter atī ais aria ts
tiek piedā āts - ulles aria ts, t.i., izstrādātā progra
a etiek realizēta. Ja Attīstī as progra
a etiktu īste ota,
etiktu izpildīti I estī iju plā ā paredzētie projekti; etiktu sek ēta i estī iju piesaiste; tiktu ka ēta eko o iskā
attīstī a u i frastruktūras attīstī a; so iālajā, kultūras u izglītī as jo ā e ūtu oteiktas prioritātes u e ūtu
defi ētu uzde u u ērķu sas iegša ai.
Attīstī as progra
as eesa ī a sek ētu īpaši aizsargāja o da as teritoriju degradā iju. Tūris a i frastruktūras
iz eides trūku s ei i ātu ezeru ekoloģiskā stā okļa paslikti āša os, eitrofikā iju, kas ir o ērša s ie iešot
orga izētu tūris u u la iekārtojot idi. Ņe ot ērā egatī os aspektus, tiek pieņe ts aria ts - izstrādāt u realizēt
Attīstī as progra
u.
Par attīstī as progra
as uzraudzī u at ildīgā i stitū ija ir Ludzas o ada paš aldī as Attīstī as u ekusta ā
īpašu a odaļa. Tās gal e ais uzde u s ir adīt u koordi ēt uzraudzī as pro esu, ide tifi ējot, ai attīstī as
progra
ā defi ēto rādītāju sas iegša a orit kā plā ots. Attīstī as progra
as īste oša as o itori ga iz a to
alsts statistikas datus, i for ā iju, kas iegūta, ei ot ides o itori gu, kā arī itu i for ā iju, kas ir pieeja a. Sākot
ar attīstī as progra
as spēkā stāša ās gadu, pa atojoties uz i for ā ijas sistē ā apkopotajie datie , Attīstī as
u ekusta ā īpašu a odaļa sagata o ikgadējo uzraudzī as ziņoju u par attīstī as progra
as ie ieša u.
Lai ko statētu Ludzas o ada attīstī as progra
as
.. gada īste oša as radīto ietek i uz idi, jā ei
plā oša as doku e ta realizā ijas o ērtēju s u
. gadā jāizstrādā o itori ga ziņoju s, kas jāies iedz Vides
pārraudzī as alsts irojā. Ludzas o ada attīstī as progra
a
.. gada u Vides pārskats ir apstipri āti
ar Ludzas novada do es
.gada . aija sēdes lē u s Nr. „Par Ludzas o ada attīstī as progra
as
..gada u Vides pārskata galīgās redak ijas apstipri āša u".
Ai ars Meikšā s Ludzas o ada paš aldī as Attīstī as u

ekusta ā īpašu a odaļas adītājs

