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Protokols Nr. 8

Par Ludzas novada att st bas programmas 2011. – 2017.gadam un Vides p rskata gal g s
redakcijas apstiprin šanu
(A.Meikšāns)
Saska ā ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta lēmumu Nr.39 „Par Ludzas novada
attīstības programmas 2011.-2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas
nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu sa emšanai” Ludzas novada attīstības programma
2011.-2017.gadam galīgā redakcija un vides pārskata galīgā redakcija tika nodota Latgales
plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides
pārraudzības valsts birojam atzinumu sa emšanai.
Saska ā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23. pantā noteikto, Ludzas novada
pašvaldības ir sa ēmusi Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 15.aprīļa atzinumu Nr.7 par
Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Vides pārskatu. Vides pārraudzības
valsts biroja 2011.gada 15.aprīļa atzinumā Nr.7 norādītā informācija ir izvērtēta un veikti
nepieciešamie papildinājumi un precizējumi.
2011.gada 19.aprīlī tika sa emts Latgales plānošanas reģiona atzinums par Ludzas novada
attīstības programmu 2011.-2017.gadam, kurā nolemts atbalstīt attīstības programmas turpmāko
virzību un izskatīšanu Koordinācijas padomē.
2011.gada 9.maijā tika sa emts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pozitīvs atzinums par Ludzas novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam. Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija atbalsta attīstības programmas un projekta rezumējuma
iesniegšanu saska ošanai Koordinācijas padomē.
emot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2.daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta 1.punktu, Reģionālās attīstības
likuma 13.panta 4.daļas, 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”, 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 27., 28., 29.punktiem, atklāti balsojot: „par”– 13
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” –nav, „atturas”
- nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam galīgo redakciju
un Vides pārskata galīgo redakciju saska ā ar pielikumiem.
2. Uzdot Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Aivaram Meikšānam
sagatavot informatīvo zi ojumu par pie emto plānošanas dokumentu un pazi ojumu par attīstības
programmas apstiprināšanu.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Svetlanai Rimšai
piecu darbdienu laikā pēc informatīvā zi ojuma sagatavošanas ievietot to pašvaldības mājas lapā
www.ludzaspils.lv.
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4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Svetlanai
Rimšai ievietot pazi ojumu par attīstības programmas pie emšanu laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, „Ludzas novada Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv un nodot
elektroniski Vides pārraudzības valsts birojam ievietošanai biroja mājas lapā.
5. Uzdot Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Aivaram Meikšānam
pazi ojumu par attīstības programmas pie emšanu nosūtīt Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei,
Dabas aizsardzības pārvaldei, Latgales plānošanas reģionam un Veselības inspekcijai.
6. Pazi ojumu par attīstības programmas apstiprināšanu ievietot pašvaldības
administratīvajā ēkā un pagastu pārvalžu ēkās.
7. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Svetlanai Rimšai trīs
darbadienu laikā publicēt lēmumu par Ludzas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam
galīgās redakcijas un Vides pārskata galīgās apstiprināšanu laikrakstā „Ludza zeme” un ievietot
pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
Sēdes vadītāja
Protokoliste
IZRAKSTS PAREIZS
Ludzas novada domes priekšsēdētāja
______________________ A.Gendele
Ludzā, 10.05.2011.
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