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ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019.GADAM UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS 2013.-2030.GADAM IZSTRĀDES UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS APRAKSTS
Ilūkstes novada attīstības programmas izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Ilūkstes novada domes
27.01.2011. lēmumu Nr.3 (protokols Nr.1., 3.&) „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu”.
Paziņojums

par

attīstības

programmas

izstrādes

uzsākšanu

tika

ievietots

pašvaldības

mājaslapā www.ilukste.lv un Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.latgale.lv.
23.02.2012. Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3., 20.&) „Par grozījumiem
27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar
vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu”” un 25.10.2012. Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu
Nr.473 (protokols Nr.15., 10.&) „Par grozījumu 27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 „Par Ilūkstes novada
attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu””.
14.11.2012. Ilūkstes novada pašvaldībā notika seminārs „Novada attīstības programma. Loma novada
attīstības virzīšanā, saturs un izstrādes process”.
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde tika uzsākta,
pamatojoties uz Ilūkstes novada domes 23.02.2012. lēmumu Nr.68 (protokols Nr.3., 19.&) „Par
Ilūkstes novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
Paziņojums par attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu tika
publicēts laikrakstā „Latgales laiks” (18.01.2013.) un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” (18.01.2013.).
Iedzīvotāju aptauja
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam un Ilūkstes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam izstrādes ietvaros tika veikta Ilūkstes novada iedzīvotāju aptauja, lai
noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību nākotnē, kā arī novadā pieejamo
pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti.
Paziņojums par iedzīvotāju aptauju pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādei tika
ievietots pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv.
Kopumā anketēšanā piedalījās 73 respondenti. Iedzīvotāju atsaucība dalībai aptaujā vērtējama kā ļoti
zema, neskatoties uz to, iegūtos rezultātus var pieņemt zināšanai un izmantot Ilūkstes novada
pašreizējās situācijas raksturošanai.
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Anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formātā. Speciālas pastkastītes
aizpildītajām anketām tika izvietotas Ilūkstē, Subatē, Bebrenē, Pilskalnē, Eglainē, Šēderē, Pašulienē.
Secinājumi no iedzīvotāju aptaujas ietverti Ilūkstes novada pašreizējās situācijas raksturojumā, kas
sagatavots plānošanas dokumentu izstrādes vajadzībām. Iedzīvotāju ieteikumi un priekšlikumi ņemti
vērā, sagatavojot novada stratēģiskos uzstādījumus un rīcības.
Aptaujas rezultātu kopsavilkums pievienots pielikumā.
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba grupas
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam un Ilūkstes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam izstrādes laikā Ilūkstes novada dome un SIA „Reģionālie Projekti”
rīkoja Tematisko darba grupu sanāksmes:
•

Izglītības, sporta un kultūras jautājumu darba grupa (2013.gada 10.janvārī, plkst. 10.00 13.00);

•

Tehniskās infrastruktūras, publiskās ārtelpas, komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas
jautājumu darba grupa (2013.gada 10.janvārī, plkst. 14.00 -17.00);

•

Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un drošības jautājumu darba grupa (2013.gada 11.
janvārī, plkst. 09:00 – 12:00);

•

Pārvaldes, sadarbības un komunikācijas jautājumu darba grupa (2013.gada 11. janvārī, plkst.
13:00 – 16:00);

•

Jaunatnes politikas darba grupa (2013.gada 23. janvārī, plkst. 13:30 – 16:00);

Darba grupas strādāja gan pie esošās situācijas analīzes, SVID veikšanas, gan pie stratēģisko mērķu un
uzdevumu formulēšanas.
Attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana
05.04.2013. Ilūkstes novada dome pieņēma:
1) lēmumu Nr.141 (protokols Nr.6., 3.&) „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.2019.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”;
2) lēmumu Nr.142 (protokols Nr.6., 4.&) „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.
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Paziņojums par attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas sabiedrisko
apspriešanu tika ievietots pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv, izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti”
mājaslapā www.rp.lv un publicēts laikrakstā „Latgales laiks” (19.04.2013.).
Sabiedriskā apspriešana notika no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 10.maijam.
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 13.03.2013. Lēmumu Nr.20 „Par stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. –
2030.gadam tika izstrādāts Vides pārskats.
Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notika no 15.04.2013. līdz 27.05.2013.
Paziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko
apspriešanu tika ievietots Vides pārskata izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” mājaslapā www.rp.lv
un Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika:
- 2013.gada 7.maijā plkst.11:00 – Subatē, Subates kultūras namā (Tirgus laukumā 19);
- 2013.gada 7.maijā plkst.16:00 – Ilūkstē, Ilūkstes kultūras centrā (Brīvības ielā 12).
Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam Vides pārskatu tika saņemti
atzinumi no Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības
inspekcijas Latgales kontroles nodaļas un Latgales plānošanas reģiona.
Attīstības plānošanas dokumentu galīgās redakcijas apstiprināšana
17.06.2013. Ilūkstes novada dome pieņēma:
1) lēmumu Nr.303 (ārkārtas sēdes protokols Nr.12., 40.&) „Par Ilūkstes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”;
2) lēmumu Nr.304 (ārkārtas sēdes protokols Nr.12., 41.&) „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
19.06.2013. Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam Vides pārskats tika
iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.
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1. Lēmumi un darba uzdevums attīstības programmas izstrādei
1.1. Ilūkstes novada domes 27.01.2011. lēmums Nr.3 (protokols Nr.1., 3.&) „Par Ilūkstes
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes
uzsākšanu”.
1.2. Darba uzdevums Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz
2020.gadam) izstrādei (Pielikums Ilūkstes novada domes 27.01.2011. lēmumam Nr.3 (prot.
Nr.1., 3.&)).
1.3. Ilūkstes novada domes 23.02.2012. lēmums Nr.69 (protokols Nr.3., 20.&) „Par
grozījumiem 27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu””.
1.4. Ilūkstes novada domes 25.10.2012. lēmums Nr.473 (protokols Nr.15., 10.&) „Par
grozījumu 27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu””.
1.5. Ilūkstes novada domes 05.04.2013. lēmums Nr.141 (protokols Nr.6., 3.&) „Par Ilūkstes
novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai”.
1.6. Ilūkstes novada domes 17.06.2013. lēmums Nr.303 (ārkārtas sēdes protokols Nr.12., 40.&)
„Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu”.
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2. Lēmumi un darba uzdevums ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
2.1. Ilūkstes novada domes 23.02.2012. lēmums Nr.68 (protokols Nr.3., 19.&) „Par Ilūkstes
novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu””.
2.2. Darba uzdevums Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030.gadam
izstrādei (Apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 23.02.2012. lēmumu Nr.68 (prot. Nr.3.,
19.&)).
2.3. Ilūkstes novada domes 05.04.2013. lēmums Nr.142 (protokols Nr.6., 4.&) „Par Ilūkstes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai”.
2.4. Ilūkstes novada domes 17.06.2013. lēmums Nr.304 (ārkārtas sēdes protokols Nr.12., 41.&)
„Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu”.
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3. Paziņojumi par attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

3.1.

Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu:
• pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv;
• Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.latgale.lv.

3.2.

Paziņojums par attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes uzsākšanu:
• laikrakstā „Latgales laiks” (18.01.2013.);
• Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
(18.01.2013.).

3.3.

Paziņojums par iedzīvotāju aptauju:
• pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv.

3.4.

Paziņojums par attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu,
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko
apspriešanu:
• pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv;
• laikrakstā „Latgales laiks” (19.04.2013.);
• izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” mājaslapā www.rp.lv;
• Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv.
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       Ilūkstes novada pašvaldība uzsāk Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam ( ar vīziju līdz
2020.gadam) izstrādi.
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      Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2011. gada 27. janvāra lēmumu Nr.3„Par Ilūkstes novada attīstības programmas
2012.- 2018.gadam ( ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.1.,3.§) ir uzsākta Ilūkstes novada
attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.
      Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 2011.gada 27.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.
      Attīstības programmas plānotais darbības termiņš ir no 2012. gada līdz 2018. gadam.
      Ilūkstes novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veicināt Ilūkstes novada teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu
attīstību gan pilsētās, gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt
Ilūkstes novada attīstības virzienus ilgtermiņā un vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu.
     Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv un
laikrakstā "Ilūkstes novada vēstis".
     Ilūkstes novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam ( ar vīziju līdz 2020.gadam) tiek izstrādāta Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 "Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrāde"
ietvaros.
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L]VWUŅGŅWD(LURSDV6RFLŅOŅIRQGDOŝG]ILQDQVŋWŅSURMHNWD1U'3$3,$95$$
,OźNVWHVQRYDGDSDãYDOGŝEDVDWWŝVWŝEDVSOŅQRãDQDVNDSDFLWŅWHVSDDXJVWLQŅãDQDXQQRYDGD
DWWŝVWŝEDVSURJUDPPDV±JDGDP DUYŝ]LMXOŝG]JDGDP L]VWUŅGHLHWYDURV
8]VŅNWD%DOWLQDYDVQRYDGDDWWŝVWŝEDVSURJUDPPDVL]VWUŅGH
$U%DOWLQDYDVQRYDGDGRPHVJDGDMDQYŅUDOŋPXPXX]VŅNWD%DOWLQDYDVQRYDGD
DWWŝVWŝEDVSURJUDPPDVJDGDPL]VWUŅGH'RNXPHQWDL]VWUŅGHVGDUEDJUXSDV
YDGŝWŅMD6DUPŝWH7DERUH,QIRUPŅFLMDZZZEDOWLQDYDOY
8]VŅNWD%DOWLQDYDVQRYDGDWHULWRULMDVSOŅQRMXPDL]VWUŅGH
$U%DOWLQDYDVQRYDGDGRPHVJDGDMDQYŅUDOŋPXPXX]VŅNWD%DOWLQDYDVQRYDGD
WHULWRULMDVSOŅQRMXPDJDGDPL]VWUŅGH'RNXPHQWDL]VWUŅGHVGDUEDJUXSDV
YDGŝWŅMD6DUPŝWH7DERUH,QIRUPŅFLMDZZZEDOWLQDYDOY
3D]LŪRMXPVSDU.ŅUVDYDVQRYDGDDWWŝVWŝEDVSURJUDPPDVJDGDP
L]VWUŅGHVX]VŅNãDQX
.ŅUVDYDVQRYDGDGRPHLQIRUPŋNDDUJDGDMDQYŅUD.ŅUVDYDVQRYDGDGRPHV
OŋPXPX VŋGHVSURWRNROVQU LUX]VŅNWD.ŅUVDYDVQRYDGD$WWŝVWŝEDVSURJUDPPDV
JDGDPL]VWUŅGHDSVWLSULQŅWVGDUEDX]GHYXPVXQL]SLOGHVWHUPLŪL,QIRUPŅFLMD
www.karsava.lv
3D]LŪRMXPVSDU.ŅUVDYDVQRYDGDWHULWRULMDVSOŅQRMXPDJDGDP
L]VWUŅGHVX]VŅNãDQX

http://www.latgale.lv/lv/padome/apspriedes[2013.01.30. 16:26:00]
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Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Ilūkstes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādi
Ilūkstes novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.473 "Par
grozījumu 27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 "Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar
vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu"" ir uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas un Ilūkstes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.

www.vestnesis.lv
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ILŪKSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDEI

Home

Category Blog

ILŪKSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDEI

e-pakalpojumi

Trešdiena, 2013. gada 30.
janvāris

Pakalpojumi

Video

Foto

Notikumi

Kontakti

Lapas karte

ILŪKSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTU IZSTRĀDEI
Autors Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja   

Jaunumi

Ceturtdiena, 03 janvāris 2013 17:13

Ilūkstes novads
Pašvaldība
Iestādes
SIA
Publiskie dokumenti
Iepirkumi
Izsoles, konkursi
Ilūkstes novada vēstis

Jomas
Attīstības plānošanas

      Cienījamais Ilūkstes novada iedzīvotāj!
       Pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību.
      Aicinām piedalīties Ilūkstes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par
turpmākajiem novada attīstības virzieniem!
       Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
      Anketas var aizpildīt Ilūkstes novada mājas lapā, papīra formātā - anketas publicētas izdevuma „Ilūkstes novada
vēstis” 2012.gada decembra numurā un pieejamas pagastu pārvaldēs.
       Aizpildītās anketas papīra formātā var atstāt speciālās pastkatītēs Ilūkstes novada domes pakalpojumu centrā, pārvalžu
ēkās, bibliotēkās, kā arī veselības centrā „Ilūkste”.
Plānosim sava novada dzīvi PAŠI – līdzdarbojoties un izsakot SAVU viedokli!

dokumenti
ES struktūrfondi
Būvvalde
Izglītība

    
      Anketu aizpildīt var šeit un ielādēt, izdrukāšanai šeit
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 janvāris 2013 12:58

Kultūra
Sports
Tūrisms
Veselība
Sociālais atbalsts
Jaunatnei
Sabiedriskā kārtība
Sabiedrība
Reliģija
Arhivs
tekstu raksti šeit

Deputātiem
Lietotāja vārds
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Pazinojums par sabiedrisko apspriešanu

Home

Category Blog

Pazinojums par sabiedrisko apspriešanu

e-pakalpojumi

Pirmdiena, 2013. gada 15. aprīlis

Pakalpojumi

Video

Foto

Notikumi

Kontakti

Lapas karte

Pazinojums par sabiedrisko apspriešanu
Autors Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja   

Jaunumi

Trešdiena, 10 aprīlis 2013 15:04

Ilūkstes novads

       Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcijas un Ilūkstes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pašvaldība
Iestādes

Publiskie dokumenti

       Ar Ilūkstes novada domes 2013.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.141 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.2019.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” un Nr.142 „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2030.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” uzsākta Ilūkstes novada attīstības
programmas 1. redakcijas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Iepirkumi

Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 10.maijam.

Kapitālsabiedrības

Izsoles, konkursi

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Ilūkstes novada vēstis

- 2013.gada 7.maijā plkst.11:00 – Subatē, Subates kultūras namā (Tirgus laukumā 19);

Pašvaldību vēlēšanas

- 2013.gada 7.maijā plkst.16:00 – Ilūkstē, Ilūkstes kultūras centrā (Brīvības ielā 12).

Jomas

dokumenti

Ar attīstības programmas 1.redakciju un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju iepazīties un iesniegt rakstiskus
priekšlikumus un ierosinājumus var Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē) pašvaldības
darba laikā un pagastu pārvaldēs.

ES struktūrfondi

Materiāli pieejami Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv.

Attīstības plānošanas

Būvvalde
Izglītība
Kultūra

Ilūkstes novada attīstības programma un ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā
projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrāde” ietvaros.

Sports
Tūrisms
Veselība
Sociālais atbalsts
Jaunatnei
Sabiedriskā kārtība

Pielikumi:

Sabiedrība
Reliģija

ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 1.REDAKCIJA 2013.-2019.GADAM

Arhivs

ILŪKSTES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM 1.REDAKCIJA

tekstu raksti šeit

ILŪKSTES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM PAŠREIZĒJĀS
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS (UZ 2013.GADA SĀKUMU)
ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013. – 2019. GADAM ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI
Pētījums par Ilūkstes novada iespējamo uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības modeli

Deputātiem

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 11 aprīlis 2013 09:46

Lietotāja vārds
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Reģionālie projekti

Jaunumi
Ilūkstes novada attīstības plānošanas dokumenti
10.04.2013

Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcijas un Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas
sabiedrisko apspriešanu
Ar Ilūkstes novada domes 2013.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.141 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai"
un Nr.142 „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai" uzsākta Ilūkstes novada attīstības
programmas 1. redakcijas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 10.maijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
2013.gada 7.maijā plkst.11:00 - Subatē, Subates kultūras namā (Tirgus laukumā 19);
2013.gada 7.maijā plkst.16:00 - Ilūkstē, Ilūkstes kultūras centrā (Brīvības ielā 12).
Ar attīstības programmas 1.redakciju un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var Ilūkstes novada
pašvaldības pakalpojumu centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē) pašvaldības darba laikā un pagastu pārvaldēs.
Materiāli pieejami Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv.
Ilūkstes novada attīstības programma un ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005
„Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam izstrāde" ietvaros.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2013.gada 15.aprīļa līdz 2013.gada
27.maijam.

Pielikumi:
ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 1.REDAKCIJA 2013.-2019.GADAM
ILŪKSTES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM 1.REDAKCIJA
ILŪKSTES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2030.GADAM PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS (UZ 2013.GADA SĀKUMU)
VIDES PĀRSKATS

Sākumlapa :: Par mums :: Pakalpojumi :: Pieredze :: Kontakti
Visas tiesības aizsargātas
SIA Reģionālie Projekti © 2008
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Stratēģiskais IVN

Paziņojumi
Paziņojums par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu

Procedūra
Informācija

--

Lēmumi

Saskaņā ar 05.04.2013. Ilūkstes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr.6 (sēdes
protokols Nr.142,4.p.) tiek nodots publiskajai apspriešanai Ilūkstes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Paziņojumi
Atzinumi

Plānošanas dokumenta nosaukums: Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013.-2030.gadam.

Monitorings
Arhīvs

Plānošanas dokumenta un vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”;
adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045.

NATURA 2000
Piesārņojums

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana.

Avāriju risks

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš: ilgtspējīgas attīstības stratēģiju plānots
izstrādāt līdz 2013.gada 30.jūnijam.

EMAS
Ekomarķējums

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: 17 gadi.

Iepakojums

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Ilūkstes novada
administratīvā teritorija (Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta, Bebrenes pagasts, Eglaines
pagasts, Dvietes pagasts, Pilskalnes pagasts, Šēderes pagasts un Prodes pagasts).

Budžets
Iepirkumi
Lapas karte

Publiskā apspriešana:

Jautājums VPVB

Publiskās apspriešanas posms noteikts no 15.04.2013. līdz 27.05.2013.

Vakances

Publiskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas:
Meklēt

2013.gada 7.maijā, plkst.11:00

Subates kultūras namā, Tirgus laukumā 19,
Subatē

2013.gada 7.maijā, plkst.16:00

Ilūkstes kultūras centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē

Ar Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcija un
Vides pārskata projektu no 15.04.2013. līdz 27.05.2013. var iepazīties:
·      Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv;
·      SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā www.rp.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ilūkstes novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs
līdz 27.05.2013.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma daļa, 16.04.2013
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4. Seminārs „Novada attīstības programma. Loma novada attīstības virzīšanā, saturs un izstrādes
process” (14.11.2012).

30

31

32

DIENAS KĀRTĪBA

ILŪKSTES NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS UN

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDE
Seminārs

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA LATVIJĀ
DOKUMENTU SATURS
VĪZIJA, MĒRĶI UN PRIORITĀTES
EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA
IZSTRĀDES PROCESS

„Novada attīstības programma. Loma novada
attīstības virzīšanā, saturs un izstrādes process”

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA LATVIJĀ

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

ILGTERMIŅA

VIDĒJA TERMIŅA

ĪSTERMIŅA

ATTĪSTĪBAS

ATTĪSTĪBAS

ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANA

PLĀNOŠANA

PLĀNOŠANA

(līdz 25 gadiem)

(līdz 7 gadiem)

(līdz 3 gadiem)

Attīstības
programma

Nozaru
plānošanas
dokumenti

Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija

Teritorijas
plānojums
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

ILGTERMIŅA

VIDĒJA TERMIŅA

ĪSTERMIŅA

ATTĪSTĪBAS

ATTĪSTĪBAS

ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANA

PLĀNOŠANA

PLĀNOŠANA

(līdz 25 gadiem)

(līdz 7 gadiem)

(līdz 3 gadiem)

Attīstības
programma

Nozaru
plānošanas
dokumenti

Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija

Teritorijas
plānojums

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

llgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai
vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības
redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva
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1

IAS SASTĀVS

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

II TELPISKĀS
I STRATĒĢISKĀ DAĻA

ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVA

vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes
un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai
vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai

Vīzija

Stratēģiskie mērķi

Apdzīvojuma struktūra un
pakalpojumi

Ilgtermiņa prioritātes
Transports, infrastruktūra
Ekonomiskā specializācija

Atvērtā telpa

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVS

Iedzīvotāji,
apdzīvojums
Pārvaldība
Dabas resursi
Sociālā infrastruktūra

DAĻA

III RĪCĪBAS PLĀNS

IV Uzraudzība

IAS
uzstādījumi
Rīcības plāns

Process

Vidēja termiņa
prioritātes

Tehniskā infrastruktūra

Uzdevumi

Investīciju
plāns

Vīzija

Misija

SVID

KO mēs darām?

RAKSTUROJUMS

Stratēģiskie mērķi

II STRATĒĢISKĀ

Prioritātes un virzieni

Uzdevumi
Uzsverot stiprās
puses un
izmantojot novada
iespējas

un/vai

Mazinot vājās
puses un reaģējot
uz novada
draudiem

KĀ mēs darām?

SITUĀCIJAS

No augstāka uz noteiktu līmeni

I PAŠREIZĒJĀS

STRATĒĢISKĀ DAĻA

Rīcības

Rādītāji

Rādītāji

Ekonomika

Rezultāti

VĪZIJA - PIEMĒRI

Kādam jābūt
Ilūkstes novadam
2030.gadā
?

Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski aktīvu un pozitīvi
domājošu iedzīvotāju mājas.
Siguldas novads - Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves
kvalitāti, attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un kultūru.
Mārupes novads – labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta.
Dagdas novads – daudzfunkcionāls novads Latgalē ar
apmierinātiem un darbīgiem iedzīvotājiem, attīstītu mazo
uzņēmējdarbību, lauksaimniecības produktu ar pievienoto
vērtību ražošanu un dabas tūrismu.
Inčukalna novads – dinamiska, augšupejoša un saliedēta
pašvaldība ar radošu sabiedrību, augsti attīstītu
uzņēmējdarbību, drošu un tīru vidi.
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2

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

PRIORITĀTES

Ilgtermiņa
prioritātes
SABIEDRĪBA

EKONOMIKA

DZĪVES
TELPA

?

EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA

Latgale

Vidēja termiņa
prioritātes

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA
Apdzīvojuma struktūra – novada nozīmes centri,

Latvija

Pasaule

vietējas nozīmes centri, pakalpojumu grozs.
Transports un infrastruktūra struktūra
Galvenās telpas – lauksaimniecība,
mežsaimniecība, ūdeņi.

DOKUMENTU IZSTRĀDES PROCESS
1. IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
2. TEMATISKĀS DARBA GRUPAS
3. DOKUMENTU PROJEKTS
4. DOKUMENTU 1.REDAKCIJA
5. SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
6. GALĪGĀ REDAKCIJA
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PLĀNOTĀS TEMATISKĀS DARBA GRUPAS
1. Izglītība, kultūra un sports,
2. Sociālā joma un veselības aprūpe,
3. Uzņēmējdarbība un tūrisms,
4. Publiskā telpa un tehniskā infrastruktūra,
5. Pārvalde un komunikācija,
6. Jauniešu politika.

ILŪKSTES NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS UN

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDE
„Novada attīstības programma. Loma novada
attīstības virzīšanā, saturs un izstrādes
process”
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5. Tematisko darba grupu sanāksmes
•

Izglītības, sporta un kultūras jautājumu darba grupa (2013.gada 10.janvārī, plkst. 10.00 13.00);

•

Tehniskās infrastruktūras,
publiskās
ārtelpas,
komunālo pakalpojumu
apsaimniekošanas jautājumu darba grupa (2013.gada 10.janvārī, plkst. 14.00 -17.00);

•

Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un drošības jautājumu darba grupa (2013.gada
11. janvārī, plkst. 09:00 – 12:00);

•

Pārvaldes, sadarbības un komunikācijas jautājumu darba grupa (2013.gada 11. janvārī,
plkst. 13:00 – 16:00);

•

Jaunatnes politikas darba grupa (2013.gada 23. janvārī, plkst. 13:30 – 16:00).
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Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde
Tematisko darba grupu sanāksmes
2013.gada 10. janvārī, 10:00 – 13:00
Izglītības, sporta un kultūras jautājumu darba grupa

KOPSAVILKUMS
PIEDALĀS:
Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”),
Inga Strode (PII „Zvaniņš” vadītāja),
Ilona Linarde (Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja),
Viktorija Kozlovska (Jaunatnes lietu speciāliste),
Ineta Zībārte (Attīstības plānošanas nodaļas vadītājās vietniece),
Velta Šterna (Ilūkstes 1.vidusskolas direktore),
Alite Kudiņa (Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktore),
Vanda Rimša (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore),
Vladimirs Žigajevs (Ilūkstes novada sporta metodiķis),
Edvīns Megnis (Ilūkstes mūzikas skola),
Andis Ķirsis (Ilūkstes novada Kultūras centra direktors),
Ināra Valpētere (Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore),
Skaidrīte Azarstarpe (Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore, Dabas lieguma „Pilskalnes
Siguldiņa” vadītāja),
Eva Linkeviča (Eglaines pamatskolas direktore),
Laura Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”).

1. DARBA KĀRTĪBA
Aptuvenais
laiks
10 minūtes
20 minūtes
40 minūtes

20 minūtes
50 minūtes

30 minūtes
10 minūtes

paredzētais

Plānotā aktivitāte
Iepazīstināšana ar plānoto dienas kārtību un Attīstības programmas koncepciju
(SIA Reģionālie projekti)
Iepazīstināšana ar galveno stratēģisko uzstādījumu priekšlikumu, diskusija
SVID analīzes veikšana:
Darbs grupās („prāta vētra”) – 25 minūtes
Rezultātu prezentēšana un neliela apspriešana – 15 minūtes
Kafijas pauze
Uzdevumu un rīcību izvirzīšana:
Kopīga uzdevumu izvirzīšana/ attīstības virzienu noteikšana – 20 minūtes
Rīcību/projektu ideju izstrāde (darbs grupās) – 30 minūtes
Rezultātu prezentēšana, apspriešana un kopīga diskusija
Kopsavilkums un informācija par tālākajiem Attīstības programmas izstrādes
soļiem
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2. KĀDAM JĀBŪT ILŪKSTES NOVADAM 2030.GADĀ?
2030.gadā jābūt tā, lai es jebkuram varu pateikt, ka lepojos ar to, ka dzīvoju Ilūkstes novadā un cilvēki
zina, kur tas atrodas, kas te īpašs un labs.
Lai katrs Ilūkstes novada iedzīvotājs apzinās novada vērtības, ko iedzīvotājs devis savam novadam,
un ko var dot nākotnē!
Lai ģimenes, gados vecāki iedzīvotāji un bērni justos omulīgi, lai vide būtu pielāgota ikvienam, lai var
atrast brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai justos droši un skaisti.
Lai pirmsskola būtu ziedoša, lai būtu daudz bērnu, lai būtu iespējas izglītot bērnus, lai vecāki un bērni
justos labi, lai katrs iedzīvotājs justos respektēts, lai būtu vēlmēm atbilstošas iespējas!
Lai būtu daudz iedzīvotāju, lai sportistiem būtu laba veselība un panākumi!
Mani interesēs kāda dzīves kvalitāte būs pensionāriem un kā mazbērni dzīvos Ilūkstē. Nākotnē
vajadzētu attīstīt vēsturisku muzeju, tūrismu.
Lai būtu krietni lielāks iedzīvotāju un arī skolēnu skaits, lai to skaitu papildinātu mūsu iedzīvotāju bērni,
kuri vēlētos atgriezties, jo novadā ir daudz iespēju un resursu – daba, ūdens, var piesaistīt investīcijas.
Lai 2030.gadā varam parādīt, ka novadā varam dzīvot laimīgi, vajadzīgi un piederīgi šim novadam!
Gribētos redzēt novadu, kur cilvēkam dzīvot ir labi un ērti, kur ir darbs, skolas, kultūras iestādes, lai
būtu stabilitāte, pārliecība par rītdienu.
Lai 2030.gadā būtu Eglaines pamatskola, būtu bērni un būtu ko mācīt.
Novadam jābūt kā kultūras tūrisma centram, kur ir gan cilvēkresursi, gan infrastruktūra.
Ceru, ka 2030.gadā novadā nebūs bezdarba, visiem būs darbs un dzīvotāju būs vairāk.
Lai mūsu novads ir atpazīstams, lai būtu vairāk investīcijas, kam seko darbavietas. Lai Latvijas
politiskajā kartē būtu plānošanas reģions – Sēlija, jo mēs esam Sēlija, bet skaitāmies Latgale.
Lai būtu skanošs novads! Mēs pašlaik apzinām savus bijušos audzēkņus, no kuriem daudzi ir uz
profesionālās skatuves, vēlētos, lai cilvēki vēlētos atgriezties, lai visi atrod savu vietu arī šeit!

3. KOMENTĀRI PAR STRATĒĢISKAJIEM UZSTĀDĪJUMIEM:
Priekšlikums vīziju papildināt ar vārdu „darba” (...izglītības un darba iespējām...) un vidi, kas ir
pievilcīga „ikvienam” iedzīvotājam (ģimenei).
Pie ekonomiskās izaugsmes – būtu jāparādās katra iedzīvotāja pašiniciatīvai, lai uzlabotu ekonomisko
situāciju, savas ģimenes budžetu un labklājību. Pašvaldībai būtu jāveicina un jāstimulē
mikrouzņēmējdarbība un mazā uzņēmējdarbība.
VTP6 Tūrisma, atpūtas (rekreācijas) un sporta objektu attīstība.

4. SVID ANALĪZE - IZGLĪTĪBA
STIPRĀS PUSES
Labs izglītības iestāžu tīkls
Tiek piedāvāta dažādu pakāpju izglītība
Tiek piedāvāta interešu izglītība – mūzikas
skola, mākslas skola
Labs kadru nodrošinājums

IESPĒJAS
Jaunas darbavietas, kas nodrošinātu iedzīvotāju
skaitu un bērnu skaitu
Izglītojamo piesaiste no citām pašvaldībām
Projektu piesaiste
Atvieglojumi uzņēmējdarbības uzsākšanai, īpaši
jaunu ģimeņu atbalsts

VĀJĀS PUSES
Nav pietiekošs materiāli tehniskais nodrošinājums
pedagoģiskajam darbam
Ēku un telpu fiziskais stāvoklis, apkārtējā teritorija,
internāta tehniskais stāvoklis
Ne visas izglītības iestādes ir siltinātas un renovētas,
iekšējie tīkli ir nolietojušies
Izglītības darbinieku zemās algas

DRAUDI

Ģimeņu aizplūšana prom no novada
Darbavietu trūkums jaunajiem speciālistiem
Iedzīvotāju zemās algas nenodrošina visas dzīves
vajadzības
Lauku skolu pastāvēšanas apdraudētība (piemēram,
Eglaines pamatskola)
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Valsts atbalsts un uzsvars uz profesionālo
izglītību
Mācību programmu pārskatīšana gan vispārējā,
gan profesionālajā izglītībā

5. SVID ANALĪZE - KULTŪRA
STIPRĀS PUSES
Pašiniciatīva, ir cilvēkresursi (kas iesaistās aktivitātēs)
Daudz pašdarbības kolektīvu
Labs ģeogrāfiskais novietojums un labs kultūras
iestāžu izvietojums
Laba sadarbība dažādos līmeņos
Mobilitāte, radošums
Tradīciju saglabāšana
Labs kultūras centrs un estrāde

IESPĒJAS
Pasākumu organizēšanas iespējas (izmantot estrādi)
Finanšu piesaiste caur projektiem
Kultūrtūrisma attīstība (ja sakārtoti objekti)
Mērķdotācijas no valsts
Attīstīt inovatīvu pieeju pasākumu organizēšanā
dažādām mērķgrupām
Jaundibinātu tradīciju veidošana, reģionāla līmeņa,
piemēram, Sēlijas Dziesmusvētki utml.
Iespēja attīstīt sadarbību starp vietējām organizācijām
un nozarēm (izglītība, kultūra, seniori un tml.)
Starpvalstu sadarbības attīstība

VĀJĀS PUSES
Trūkst motivācijas, finanšu
Tehniskais aprīkojums – telpas, iekšējie tīkli
Profesionālā pilnveide un novērtējums
Trūkst inovatīvas pieejas, eksperimentēšanas,
daudzveidīga piedāvājuma trūkums
Starpnozaru sadarbības trūkums (kultūra –
izglītība)
Vāja starpvalstu sadarbība

DRAUDI
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Sabiedrības novecošana
Izdegšanas sindroms
Finanšu
nodrošināšana
lieko
organizēšana
Iedzīvotāju maksātnespēja

pasākumu

6. SVID ANALĪZE - SPORTS
STIPRĀS PUSES
Iedzīvotāju iniciatīva sporta iespēju dažādošanā –
vietējās sporta organizācijas (dažādas iespējas)
Novada sporta skola
Attīstīta infrastruktūra – sporta zāle, laukumi, mototrase
u.c.
Sporta tradīcijas un entuziasms
Sports tiek atbalstīts no pašvaldības puses

IESPĒJAS

Piesaistīt investīcijas
Sasniegt profesionālo līmeni sportā, līdz ar to varētu
attīstīt mecenātismu
Kā Sēlijas reģionālais centrs – varētu konkurēt ar
Daugavpili
Vajadzētu noteikt sporta veidu prioritātes, kuri sporta
veidi būtu atbalstāmi
Sadarbība ar esošiem Latvijas sporta klubiem,
piemēram, veidot filiāli
Vairāk popularizēt Ilūksti ar sporta panākumiem
Vairāk reklamēt iespējas un panākumus

VĀJĀS PUSES
Novecojusi sporta infrastruktūra un materiāli
tehniskā bāze (t.sk. izglītības iestāžu)
Ceļu
infrastruktūra
un
nepilnveidots
sabiedriskais transports, jo nevar tik uz sporta
skolu
Profesionālo treneru trūkums, nekonkurētspējīgs
atalgojums

DRAUDI

Daugavpils tuvums, mainās pašvaldība, ko
pārstāv, ja sasniedz rezultātus, tad pārstāv
Daugavpili
Profesionālu treneru trūkums
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7. UZDEVUMI UN RĪCĪBAS
Virziens: Izglītība
1. Attīstīt izglītības infrastruktūru un saturu
Saglabāt novadā visas esošās izglītības iestādes
Apsekot iestādes un noteikt vajadzības – izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes audits
Plānveidīgi uzlabot materiāltehnisko bāzi
Attīstīt tehnisko infrastruktūru (ēku energoefektivitātes pasākumi), rekonstruēt inženiertīklus un
labiekārtot izglītības iestāžu apkārtējās teritorijas (Izstrādāt nepieciešamo uzlabojumu plānu, prioritārā
secībā īstenot)
Attīstīt mūžizglītības iespējas uz esošās izglītības un kultūras iestāžu bāzes
Mūžizglītības stratēģijas izstrāde (noteikt, vai nepieciešams metodiķis, koordinators un tml.)
Piesaistīt līdzfinansējumu projektu īstenošanai
Attīstīt profesionālās izglītības iespējas (izvērtēt un attīstīt programmas)
Profesionālās izglītības iestādes funkciju dažādošana, piemēram, attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus
Attīstīt sadarbību ar darba devējiem, lai būtu prakses iespējas un konkurētspēja (uzņēmumi,
augstskolas u.c.)
Veidot lauku mazās skolas kā īpašu vidi – multifunkcionālus centrus, kuros koncentrēti dažādi
pakalpojumi, ar konkrētu specializāciju, lai būtu izvēles iespējas
Izveidot Jauniešu iniciatīvu centru (jauniešu kustība un aktivitātes)
Īstenot metodiskā centra izveidi (izglītības darbinieku apmācības, metodiskais darbs)
Izveidot modernu internātu (materiāltehniskās bāzes uzlabošana)
Stiprināt starpnozaru un iestāžu sadarbību
Aktivizēt vecāku dalību izglītības un ārpusizglītības procesā, piemēram, drošība sabiedriskos
pasākumos
Veicināt novada izglītības iestāžu specializāciju (piemēram, sports, dabas zinības, humanitārās zinības)
Uzlabot skolēnu pārvadājumus (pārskatīt pārvadājumu laikus un piemērot skolēnu vajadzībām)
Virziens: Sports
2. Nodrošināt kvalitatīvas sporta aktivitātes
Organizēt sporta nometnes sportistiem un tautas klasei (amatieri, bērni, seniori)
Organizēt sporta meistarklases
Nodrošināt un popularizēt esošās sporta sacensības un aktivitātes Latvijā un uzlabot to kvalitāti,
Veicināt sadarbību ar sporta klubiem,
Veicināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem (piemēram, no Lietuvas)
Piesaistīt profesionālus sporta trenerus
Uzlabot pasākumu organizēšanu (inovatīvi tehniski risinājumi)
3. Uzlabot un modernizēt sporta materiāltehnisko bāzi:
Izveidot sporta halli (pamatbāze Sporta skolai)
Attīstīt kvalitatīvu sporta bāzi pagastos un novada skolās
Izveidot jaunus sporta infrastruktūras objektus (mototrase, tenisa korti, skeitparks, slēpošanas trases,
trenažieru zāle u.c.)
Periodiski atjaunot inventāra visās sporta bāzēs
Attīstīt sporta tūrismu (tautas sporta attīstība, dabas parku izmantošana, apvienot trases un piedāvāt
dažādus sporta maršrutus)
Attīstīt ūdenssportu (piemēram, Subates ezerā, Ilūkstes upē)
Saglabāt un turpināt sporta tradīcijas (velomaratons, ielu skrējiens u.c.)
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Iegādāties transporta līdzekli profesionālajam sportam (sporta skolai autobusa iegāde)
Esošo velotrašu, gājēju taku izvērtēšana, daudzfunkcionāla pieeja
Sporta stadiona rekonstrukcija (Ilūkstē)
Paplašināt ziemas tautas sporta un atpūtas iespējas (pašlaik distanču trase Bebrenē, bet jāattīsta citas
iespējas – ragavas, kamanas utml.)
Virziens: Kultūra
4. Attīstīt kultūras piedāvājumu un infrastruktūru:
Ģimenes tipa bibliotēku izveide – apvienot pieaugušo un bērnu – apmācības, tikšanās ar autoriem,
automatizēta grāmatu saņemšana
Datortehnikas nomaiņa apmeklētājiem un darbiniekiem (konkurētspējas palielināšana)
Optiskā interneta ieviešana
Bibliobusa iegāde
Bibliotēku telpu tehniskais nodrošinājums
Kultūras iestāžu ēku siltināšana
Kultūras namu aprīkojuma uzlabošana (krēsli, vizuālais izskats)
Kvalitatīva skaņas, gaismas un video tehnika - prioritāte
Mobilā kravas autobusiņa iegāde (tehnikas nogādāšanai katrā kultūras namā (piem., podestu
pārvietošana, dekorācijas un tml.)
Atjaunot tērpu nodrošinājumu amatierkolektīviem
Kultūrtūrisma attīstība
Metodiskais darbs un apmācību organizēšana (finansējums vieslektoru uzaicināšanai).
Kopienas centru attīstība (īpaši mazajos pagastos)
Pilnveidot savu identitāti
Izstrādāt kultūras stratēģiju
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Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde
Tematisko darba grupu sanāksmes
2013.gada 10. janvārī, 14:00 – 17:00
Tehniskās infrastruktūras, publiskās ārtelpas, komunālo pakalpojumu un
apsaimniekošanas jautājumu darba grupa

KOPSAVILKUMS
PIEDALĀS:
Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”),
Lilija Rēķe (SIA „Ornaments”),
Jurijs Altāns (SIA „Sēderes pakalpojumi”),
Janīna Kurme (Pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļa),
Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārzine),
Romualds Kartašovs (Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs),
Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja),
Līga Dudare (Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore),
Kaspars Čamāns (Pašvaldības būvinženieris),
Andrejs Vizulis (Pašvaldības sistēmu administrators),
Ineta Zībārte (Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece),
Laura Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”).

1. DARBA KĀRTĪBA
Aptuvenais paredzētais
laiks
10 minūtes
20 minūtes
40 minūtes

20 minūtes
50 minūtes

30 minūtes
10 minūtes

Plānotā aktivitāte
Iepazīstināšana ar plānoto dienas kārtību un Attīstības programmas koncepciju
(SIA Reģionālie projekti)
Iepazīstināšana ar galveno stratēģisko uzstādījumu priekšlikumu, diskusija
SVID analīzes veikšana:
Darbs grupās („prāta vētra”) – 25 minūtes
Rezultātu prezentēšana un neliela apspriešana – 15 minūtes
Kafijas pauze
Uzdevumu un rīcību izvirzīšana:
Kopīga uzdevumu izvirzīšana/ attīstības virzienu noteikšana – 20 minūtes
Rīcību/projektu ideju izstrāde (darbs grupās) – 30 minūtes
Rezultātu prezentēšana, apspriešana un kopīga diskusija
Kopsavilkums un informācija par tālākajiem Attīstības programmas izstrādes
soļiem

2. KĀDAM JĀBŪT ILŪKSTES NOVADAM 2030.GADĀ?
Gribētos, lai 2030.gada rītā Ilūkstes pilsēta būtu pilna ar cilvēkiem, lai novadā būtu uzceltas ražotnes.
Lai būtu daudz vairāk cilvēku Ilūkstes pilsētā, lai visiem būtu darbs un būtu daudz bērnu.
Lai būtu attīstīti un saglabājušies pagastu centri. Lai būtu saglabājies iedzīvotāju skaits un būtu
ražotnes, līdz ar to – būtu darbavietas.
Lai būtu attīstīti tādi jautājumi kā transports, ceļi, komunālie pakalpojumi. Lai būt vairāk jauno ģimeņu
un bērnu. Pagaidām perspektīva ir bēdīga – iedzīvotāju skaits samazinās.
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2030.gada vēlēšanās ir, lai cilvēki Latvijā paliktu ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Lai tiktu saglabātas
visas kultūrvēsturiskās tradīcijas, kuras ir Sēlijas novadā.
Lai līdz 2030.gadam tiktu sakārtoti pašvaldības normatīvi, lai cilvēkiem augtu lepnums par savu
novadu, lai pilnveidotos atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ceļu apsaimniekošana, lai varētu
maksimāli uzlabot pašvaldības infrastruktūru, tādejādi uzlabotos arī citas nozares. Lai cilvēki, kas ir
tagad, šeit paliktu. Lai mēs būtu šeit un pastāvētu. Te ir mūsu mājas, mūsu senči un visas lietas, kas ir
tam pakārtotas.
Lai 2030.gadā pamestās viensētas būtu sakoptas, latvieši, kuri pašlaik ir ārpus novada robežām, būtu
atgriezušies mājās, lai attīstītos uzņēmējdarbība un jaunieši veidotu savus privātos biznesu. Lai šeit
būtu tā vieta, kur ikviens gribētu dzīvot, palikt un arī turpmāk saskatīt sevi šeit.
Gribētos, lai pašam un pārējiem cilvēkiem apziņā būtu pazudusi tā sajūta par pabērna lomu – „augšā
par mums nedomā, mēs peramies pa leju” – lai cilvēku uztvere galvaspilsētā un laukos būtu
līdzvērtīga.
Prognozēt šādā laikmetā, kas būs 2030.gadā, ir sarežģīti. Mēs esam uzauguši laikmetā, kurā raksta
ar rakstāmmašīnām, tagad viss ir datorizēts. Varbūt 2030.gadā mūs apkalpos roboti?!

3. KOMENTĀRI PAR STRATĒĢISKAJIEM UZSTĀDĪJUMIEM:
Infrastruktūra (vide) ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pilnvērtīgu dzīvi. Šodien cilvēkiem ir
jādomā kā nokļūt pilsētā, lai saņemtu pakalpojumus (sabiedriskā transporta nodrošinājums pašlaik
novadā ir diezgan neapmierinošs).
Komentāri par prioritātēm:
Mūsdienās ne vienmēr tik būtisks ir cilvēkresursu faktors. Priekšnosacījums ir infrastruktūras attīstība
un ģeogrāfiskais novietojums. Varbūt jau tuvākā, ne tikai tālākā nākotnē nepieciešams veicināt
lielākas ražotnes ienākšanu novadā. Mājražošana un mazās iniciatīvas un to veicināšana ir būtiska,
bet Ilūkstes novadā varētu tikt veicināta arī lielākas ražošanas attīstība. Bieži vien arguments no valsts
vadības puses ir piešķirt līdzekļus infrastruktūras attīstībai tur, kur jau ir attīstīta ražošana.
Inženierinfrastruktūrai kā prioritātei jābūt definētai izteiktāk. Ja inženierinfrastruktūras attīstība ir
definēta kā apdzīvojuma saglabāšana, to vajadzētu paskaidrot vairāk.

4. SVID ANALĪZE
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

Īstenotie ūdenssaimniecības un
labiekārtošanas projekti,
Ar vien vairāk patērētāju vēlas saņemt
ūdenssaimniecības pakalpojumus,
Sakārtota un nepiesārņota vide,
Cilvēku vēlme strādāt un attīstīties,
Uzņēmīgie iedzīvotāji un vietējais
patriotisms,
Citu valstu un lielo pilsētu tuvums
(Daugavpils, Jēkabpils)
Lauksaimniecības attīstība,
Novada centra ceļu sakārtošana (izveidoti
gājēju ceļi)
Dzelzceļa un naftas vads,
Lauksaimnieciskā ražošana un attīstītība
(piemēram, Dvietes pagastā – vairāki lielie
zemnieki, kuri nodrošina darbavietas

Finanšu trūkums,
Lieli iedzīvotāju parādi un maza maksātspēja,
Iedzīvotāju labklājības līmenis,
Ceļu uzturēšanas kvalitāte un lauku ceļu tehniskais
stāvoklis,
Lauku teritorijā mazattīstīti atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumi,
Autoceļu kvalitāte (piemēram, nav asfaltēts ceļš no
Bebrenes ciema uz novada centru),
Elektroenerģijas pievades kvalitāte,
Atrašanās Latgales plānošanas reģionā, lai gan
kultūrvēsturiski piederība ir pie Zemgales reģiona,
Lēns interneta pieslēgums,
Strauja infrastruktūras novecošanās,
Pašvaldības ēku tehniskā stāvokļa pasliktināšanās,
Māju apsaimniekošanā (gausa iedzīvotāju iesaiste),
Darbaspēka trūkums (t.sk. kvalificēta darbaspēka trūkums)
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vietējiem, realizē savu produkciju), attīstīta
piena un piena produktu ražošana,
Vērtīgi zemes resursi (lauksaimniecības
zemes),
Ne tikai pašvaldība, bet arī iedzīvotāji
iesaistās projektu īstenošanā,
Ceļu tranzīts (iespēja attīstīt Bebrenes
virzienu),
Aktīvie uzņēmēji

Tukšie, neapdzīvotie dzīvokļi un mazā dzīvokļu pirktspēja
(Ilūkstē uz doto brīdi pārdošanā ir 16 dzīvokļi),
Daudzdzīvokļu mājās daļa dzīvokļu ir privatizēti, daļa ir
pašvaldības īpašums,
„Dubultā nomale” (ģeogrāfiskais novietojums tālu no Rīgas
un no kaimiņvalstu ekonomiskajiem centriem)
Sabiedriskā transporta reta kursēšana, apgrūtināta
nokļūšana no lauku teritorijas uz novada centru,
Komunālo pakalpojumu kvalitātes līmenis (t.sk. ēku
apsaimniekošana)

IESPĒJAS

DRAUDI

Daugavpils tuvums,
Ģeogrāfiskais novietojums tuvu citām
valstīm (pārrobežu sadarbības un attīstības
projekti),
Valsts politika, kas veicinātu reģionu
attīstību,
Lauksaimniecības kooperatīvu veidošana,
Sēlijas novada kā vienota reģiona attīstība.

Iedzīvotāju skaita sazināšanās un novecošanās,
Atbalsta trūkums lauku pašvaldībām valstiskā līmeni,
Mazo ciemu iznīkšana,
Pašreizējās reģionālās attīstības modelis (novads pamests
novārtā) un valsts politika, kas vērsta uz lielo centru
attīstību (Ilūkstes novada nozīmē un attīstība valstiskā
līmenī nav noteikta vispār), mazie novadi netiek uzklausīti –
viss tiek virzīts uz reģionu centru attīstību.

5. UZDEVUMI UN RĪCĪBAS
1.

Paplašināt un uzlabot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību (īpaši vietās, kur tas līdz šim
nav bijis pieejams):
Izbūvēt centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: Subatē, Šēderē, Pašulienē, Ilūkstē

2.

Optimizēt siltumapgādes sistēmu un rekonstruēt siltumapgādes tīklus:
Paplašināt un rekonstruēt siltumtīklus Ilūkstē, Raudā, Pašulienē, Dvietē

3.

Attīstīt novada dzīvojamo fondu:
Izvērtēt pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un pieņemt lēmumu par tālāko rīcību
Nodrošināt iespēju pašvaldības dzīvojamā fonda, kurš ir avārijas stāvoklī, īrniekiem mainīt
apdzīvotās telpas uz citām (pašlaik neizīrētajām apdzīvotajām platībām) novada teritorijā
(Dvietē, Pašulienē, Šēderē, Raudā).
Nodot avārijas stāvoklī esošo dzīvojamo pašvaldības fondu izsolē
Optimizēt un lietderīgi izmantot pašvaldības dzīvojamo fondu (daļēji apdzīvotās dzīvojamās
telpas)
Veicināt nekustamā īpašuma īpašnieku un īrnieku aktīvāku iesaistīšanos dzīvojamā fonda
uzturēšanā
Pagalmu sakopšanas veicināšana (pašvaldības organizētais ikgadējs konkurss „Sakoptākā
māja” (daudzdzīvokļu mājām, viensētām gan pilsētās, gan pagastos)

4.

Veicināt ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanu:
Izveidot pašvaldības grantu/konkursu ēku siltināšanas projektiem
Veicināt iedzīvotāju izglītošanu par iespējām ēku energoefektivitātes uzlabošanā

5.

Pilnveidot dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu:
Izveidot organisko atkritumu poligonu
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Izveidot neorganisko atkritumu šķirošanas vietu
Izstrādāt un noteikt atkritumu uzkrājumu normas
Ieviest dalīto atkritumu šķirošanas iespējas novada pagastu teritorijās
6.

Veicināt kvalitatīvu elektroenerģijas un elektronisko sakaru pieejamību novada teritorijā:
Uzlabot sadarbību ar atbildīgajām iestādēm
Radīt iespēju paaugstināt elektroenerģijas jaudas

7.

Attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus un nodrošināt iedzīvotāju mobilitātes iespējas novada
teritorijā:
Pārskatīt sabiedriskā transporta kustības sarakstus
Pielāgot mikroautobusu kustību iedzīvotāju vajadzībām
Veicināt sabiedriskā transporta funkciju nodošanu pašvaldības pārvaldē
Optimizēt un attīstīt pašvaldības transporta tīklu un parku

8.

Veicināt dzelzceļa līnijas Daugavpils – Šauļi atjaunošanu
Izstrādāt pārrobežu sadarbības projektu

9.

Labiekārtot esošos un izveidot jaunus publiskās ārtelpas objektus un teritorijas:
Izstrādāt tehniskos dokumentus atpūtas objektu attīstībai pilsētās un pagastu centros un
pakāpeniski īstenot,
Atjaunot un sakārtot esošo kapu infrastruktūru (žogi, vecie koki, akas, piebraucamie ceļi jeb
atbilstoši visām sanitārajām prasībām)
Ierīkot publiskās tualetes nozīmīgākajos objektos un vietās,
Rekonstruēt sabiedriskā transporta pieturas (saskaņot ar LVC)
Uzstādīt norāžu zīmes
Veikt ūdenstilpņu tīrīšanu (tehnisko projektu izstrādāšana, saskaņošana ar attiecīgajām
institūcijām, īstenošana)
Izveidot novada dabas objektu uzraudzības un attīstības institūcija (Dabas un rekreācijas
teritoriju uzraudzības un attīstības iestāde)
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Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde
Tematisko darba grupu sanāksmes
2013.gada 11. janvārī, 09:00 – 12:00
Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu un drošības jautājumu darba
grupa

KOPSAVILKUMS

PIEDALĀS:
Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”),
Leontīne Tamane (DAC „Fēnikss”),
Zane Buceniece Zīberga (SIA „Veselības centrs Ilūkste”),
Ingūna Svarāne (Ilūkstes novada sociālais dienests),
Ināra Pauļuka (Sociālā dienesta sociālā darbiniece Eglaines pagastā),
Sanita Vāsule (Sociālā dienesta sociālā darbiniece),
Jeļena Krjaukle (Sociālā dienesta sociālā darbiniece Šēderes pagastā),
Liene Greļevska (Sociālā dienesta sociālā darbiniece Dvietes pagastā),
Ingūna Buka (Sociālā dienesta sociālā darbiniece Bebrenes pagastā),
Alvīne Formanicka (Sociālā dienesta sociālā darbiniece Pilskalnes pagastā),
Ņina Roščenkova (Sociālā dienesta sociālā darbiniece Subatē),
Viktorija Kozlovska (Jaunatnes lietu speciāliste),
Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes pārzine),
Laura Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”).
Ineta Zībārte (Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece),

DARBA KĀRTĪBA
Aptuvenais paredzētais
laiks
10 minūtes
20 minūtes
40 minūtes

20 minūtes
50 minūtes

30 minūtes
10 minūtes

Plānotā aktivitāte
Iepazīstināšana ar plānoto dienas kārtību un Attīstības programmas
koncepciju (SIA Reģionālie projekti)
Iepazīstināšana ar galveno stratēģisko uzstādījumu priekšlikumu,
diskusija
SVID analīzes veikšana:
Darbs grupās („prāta vētra”) – 25 minūtes
Rezultātu prezentēšana un neliela apspriešana – 15 minūtes
Kafijas pauze
Uzdevumu un rīcību izvirzīšana:
Kopīga uzdevumu izvirzīšana/ attīstības virzienu noteikšana – 20
minūtes
Rīcību/projektu ideju izstrāde (darbs grupās) – 30 minūtes
Rezultātu prezentēšana, apspriešana un kopīga diskusija
Kopsavilkums un informācija par tālākajiem Attīstības programmas
izstrādes soļiem
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1.

JAUTĀJUMS: KĀDAM JĀBŪT ILŪKSTES NOVADAM 2030.GADĀ?

Gribētu redzēt Ilūksti ne sliktāku kā tagad. Gribētos, lai 2030.gadā arī tālākās nomales būtu
priecīgākā stāvoklī kā tagad.
Lai visi ceļi būtu skaisti, visas mājās būtu labiekārtotas, lai ūdensvadi būtu atjaunoti, lai
lauku ceļi būtu labā stāvoklī un uz laukiem plūstu jauni resursi.
Gribētu, lai mūsu jauniešiem 2030.gadā šeit būtu ko darīt.
Lai būtu vairāk attīstīti pakalpojumi, lai laukos būtu cilvēki, lai lauki neizmirtu.
2030.gadā ir jābūt darbam, jābūt sakārtotai sociālajai labklājībai. Lai cilvēki, kuri paliktu šeit,
būtu motivēti. Būtu jābūt sakārtotai likumdošanai, kas motivētu un stimulētu cilvēkus dzīvot
un strādāt laukos.
Lai līdz 2030.gadam būtu vairāk darba iespējas, jo šobrīd tās ir ierobežotas laukos un
cilvēki brauc prom. Lai būtu, ko vairāk darīt uz vietas laukos, būtu uzņēmējdarbība.
Lai būtu vairāk jaunieši un darbavietu. Lai mājas, kuras pašlaik paliek arvien tukšākās, būtu
apdzīvotas.
Gribētu sagaidīt no mūsu valdības, lai būtu vairāk aizstāvēti invalīdi. Lai ANO konvencijas
rindas, kas uzrakstītas uz papīra, būtu ieviestas dzīvē. Invalīdi joprojām ir grupa, kas ir
vismazāk aizstāvēti. Gribētos, lai 2030.gadā šīs lietas būtu sakārtotas un arī pašvaldības
darbiniekiem būtu vieglāk strādāt.
Lai 2030.gadā visi būtu veseli un notiktu dažādi veselības veicināšanas pasākumi, tiktu
īstenotas veselības programmas; uzplauktu lauki, būtu jaunieši un būtu sakārtoti ceļi!
Lai 2030.gadā cilvēki būtu daudz uzņēmīgāki, attīstītos mājražošana.
Lai stratēģija visā valstī būtu tāda, kas veicina attīstību. Lai sociālā nozare sadarbotos ar
nodarbinātības dienestiem. Lai cilvēki vairs nebūtu pieraduši un atkarīgi no sociālajiem
pabalstiem, bet viss darbotos bez tā, būtu atrisinātas nodarbinātības problēmas.
Lai 2030.gadā ceļš Ilūkste – Bebrene būtu asfaltēts.
Lai 2030.gadā pasākot citiem: „Es dzīvoju Ilūkstes novadā!”, atbildes reakcija būtu pozitīva
un atzinīga.

2.

SVID ANALĪZE – SOCIĀLĀ APRŪPE UN PAKALPOJUMI

STIPRĀS PUSES
Skaistā daba un apkārtne,
Darbinieku motivācija un entuziasms,
pieejamais personīgais transports
Nodrošinātās darbavietas
Sociālo pakalpojumu pieejamība pagastos
(sociālais darbinieks katrā pagastā)
IESPĒJAS
Izglītības ieguves iespējas novadā
Nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas
iespējas
Projektu rakstīšanas un līdzfinansējuma
piesaistes iespēja

VĀJĀS PUSES
Bezdarbs
Atkarības
Sabiedriskā transporta trūkums
Likumdošanas nesakārtotība
Veselības aprūpes kvalitāte un dārdzība
Iedzīvotāju zemā maksātnespēja
DRAUDI
Nestabilitāte
Pastāvīgs stress
Likumdošana
Iedzīvotāju skaita samazināšana
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3.

SVID ANALĪZE – VESELĪBAS APRŪPE UN PAKALPOJUMI, DROŠĪBA

STIPRĀS PUSES
Tehniski modernizēts veselības centrs
Daugavpils tuvums (pieejami speciālisti)
Pieejami vairāki speciālisti (t.sk. logopēdi)
Sociālo pedagogu pieejamība
Policijas iecirknis (ēka)
Dienas centrs

IESPĒJAS
Finanšu iespējas
Veselības aprūpes pieejamības attīstība
(veselības punkti)
VSAC attīstība
Esošo pansionātu attīstība un jaunu izveide
Audžuģimeņu kustības attīstība
Pusceļa mājas izveide

4.

VĀJĀS PUSES
Policijas inspektoru pieejamība pagastos
Nav aptieku/medpunktu pagastos
Diennakts aptiekas trūkums Ilūkstē
Īslaicīgas veselības aprūpes nodaļas
trūkums
Nav iespējas visur norēķināties ar
maksājumu kartēm
Ir speciālisti, bet speciālistu noslodze maza
Slikti ceļi
Nolietota veselības aprūpes tehnika
Nepietiekoši attīstīta vides pieejamība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Līdzcilvēku palīdzības trūkums
Paliatīvā aprūpes nodrošinājuma trūkums
valstiskā līmenī
DRAUDI
Valsts finansējuma trūkums
Garīgi slimo cilvēku uzturēšanas jautājumu
nerisināšana valstiskā līmenī

Uzdevumi un rīcības
1. Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru:
Sociālo gultu izveide (t.sk. mediķu pieejamība)
Krīzes centra pilnveidošana (transports, darbinieki)
Specializēta transporta pakalpojuma izveide
Kvalificēti medicīnas darbinieki
Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi
Atbalsts sociālajiem darbiniekiem no pašvaldības puses (kursi, veselības
polises, atlaides briļļu iegādei)
Audžuģimeņu un viesģimeņu kustības popularizēšana
Mobilās vienības izveide
Pieejamība pie veciem, slimiem cilvēkiem lauku teritorijā

2. Nodrošināt vides pieejamību:
Uzbrauktuves, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām lifts (pašvaldības ēkā, tualete,
higiēnas pakalpojumi)
Sabiedriskais transports
Pirts
Sadzīves pakalpojumu pieejamība pārvaldēs (norēķināšanās ar kartēm)
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3. Attīstīt veselības aprūpi:
Paliatīvās aprūpes nodrošināšana pie veselības centra (5 gultasvietas)
Speciālistu piesaiste (ģimenes ārsts- pediatrs, logopēds,
Feldšerpunktu saglabāšana pagastos un attīstīšana
Aptieku tīkla attīstība (diennakts aptieka Ilūkstē, mobilā aptieka, filiāles
pagastos)
Veselīga dzīvesveida popularizēšana (Veselības istabas izveide, organizēta
nokļūšana uz pasākumiem)
Veselības centra pakalpojumu popularizēšana citās pašvaldībās
Daudzfunkcionālā veselības un aprūpes centra izveide Dvietē
4. Uzlabot sabiedrisko drošību un tiesību aizsardzību
Pašvaldības policijas izveidošana
Ielu apgaismojums nakts stundās
Atbalsts audžuģimenēm
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Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde
Tematisko darba grupu sanāksmes
2013.gada 11. janvārī, 13:00 – 16:00
Pārvaldes, sadarbības un komunikācijas jautājumu darba grupa

KOPSAVILKUMS
PIEDALĀS:
Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”),
Romualds Fedorovičs (Eglaines un Šēderes pagasta pārvaldes vadītājs),
Irēna Bogdanova (Pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāja),
Maigurs Krievāns (Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks),
Janīna Kurme (Pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja),
Rita Butkēviča (Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja),
Ineta Zībārte (Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece),
Ludmila Riekstiņa (Pilskalna pagasta pārvaldes pārzine),
Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja),
Kaspars Čāmāns (Būvinženieris),
Zigfrīda Plepe (Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja),
Laura Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”).

1. DARBA KĀRTĪBA
Aptuvenais
laiks
10 minūtes
20 minūtes
40 minūtes

20 minūtes
50 minūtes

30 minūtes
10 minūtes

paredzētais

Plānotā aktivitāte
Iepazīstināšana ar plānoto dienas kārtību un Attīstības programmas koncepciju
(SIA Reģionālie projekti)
Iepazīstināšana ar galveno stratēģisko uzstādījumu priekšlikumu, diskusija
SVID analīzes veikšana:
Darbs grupās („prāta vētra”) – 25 minūtes
Rezultātu prezentēšana un neliela apspriešana – 15 minūtes
Kafijas pauze
Uzdevumu un rīcību izvirzīšana:
Kopīga uzdevumu izvirzīšana/ attīstības virzienu noteikšana – 20 minūtes
Rīcību/projektu ideju izstrāde (darbs grupās) – 30 minūtes
Rezultātu prezentēšana, apspriešana un kopīga diskusija
Kopsavilkums un informācija par tālākajiem Attīstības programmas izstrādes
soļiem

2. AR KO ILŪKSTES NOVADS VAR ŠOBRĪD LEPOTIES UN KĀDU JŪS VĒLĒTOS REDZĒT ILŪKSTES NOVADU
2030.GADĀ?
Varam būt lepni, ka te ir palikusi tāda vieta Latvijā – Sēlija, kas ir vienīgā. Mēs varam lepoties ar
saglabātajām tradīcijām un sadzīvošanas mākslu, kā arī daudzajām izglītības iestādēm.
Lepojos ar kultūras tradīcijām. Gandarījumu rada tie jaunieši, kas šeit paliek un izveido ģimenes,
izveido savas zemnieku saimniecības – attīsta vai veido jaunas saimniecības. 2030.gadā iedzīvotāju
skaitam vajadzētu saglabāties vai pat pieaugt, jo pašlaik tam ir tendence samazināties. Lai
uzņēmējiem būtu lielāks atbalsts un tiem būtu lielāka interese veidot jaunas darbavietas.
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Lepoties var ar saviem cilvēkiem, savu identitāti – kas mēs esam un kur mēs esam.
2030.gads būs laiks, kad būs nomainījusies paaudze. Lai mūsu sabiedrība būtu radoša, uzņemtos
atbildību, veidotu mikrouzņēmumus, būtu mājražošana.
Lepojos, ka ir tāds Ilūkstes novads un jo īpaši ar tiem iedzīvotājiem, kuri ir aktīvi, kuri spēj saredzēt
pozitīvo, lepojos ar dabu, kultūru un jaunajiem zemniekiem, kuri, cerams, paliks šeit, saimniekos un
attīstīs novadu tālāk. 2030.gadā mēs visi būsim pozitīvi pārņemti ar sabiedrisko labumu, mūsu dzīve
būs laba, mēs būsim apmierināti, gribēsies darboties arī brīvprātīgi un negribēsies neko vairāk.
Lepojos ar šeit izveidoto izglītības sistēmu – no pirmskolas līdz vidusskolas vecumam var iegūt
kvalitatīvu izglītību. Var lepoties ar mūsu zemniekiem, ar tiem iedzīvotājiem, kuri pēc smagas
darbadienas var atrast laiku piedalīties pašdarbības kolektīvu aktivitātēs, paaugstinot mūsu kopējo
kultūrlīmeni. Priecājos par putniem, mežiem un visu dabu, kas šeit ir. 2030.gadā Ilūkstes novads būs
attīstīts tik augstu, ka tie, kas pašlaik ir aizbraukuši, atgriezīsies atpakaļ un kopīgi vēlēsies turpināt
attīstīt novadu.
Var lepoties ar lielo entuziasmu – samaksas līmenis, ko cilvēki saņem, ir ļoti mazs. Tādēļ lepnums par
tiem, kas šeit dzīvo, strādā un uztur tradīcijas.
Šobrīd var lepoties ar sakārtoto infrastruktūru – ir daudz kas paveikts Ilūkstē, arī lauku teritorijā.
Neskatoties un finanšu trūkumu, apkārtējā vide ir sakārtota. Visas ceļmalas ir sakoptas, tas priecē.
2030.gadā gribētos redzēt sporta halli.
Lepojos, ka ir izveidots tāds Ilūkstes novads. Kad bija rajons, jau bija lepošanās ar piederību
novadam, bet tad, kad Ilūkstes novads izveidojās, lepnums tikai pieauga! Apvienojot pagastus – liekot
šo visu labo kopā, novads var paveikt lielas lietas. Nākamgad novadam jau būs 10 gadi, un jau šodien
ir paveiktas lielas lietas. 2030.gadā gribētos, lai Ilūkstes novads būtu saglabāts un administratīvās
reformas nebūtu skārušas – nekas nebūtu likvidēts, tikai attīstīts. Tas būs laiks, kad varbūt domes
sēdes jau skatīsimies televizorā, atrodoties mājās.
Pirmkārt, lepojos ar mūsu cilvēkiem – tie ir tie, kas veido mūsu novadu. Otrkārt, tas, ka mūsu novads ir
dažāds – ar mežiem, sakoptiem laukiem, skaistu dabu un citām vērtībām. 2030.gadā gribētu šeit
redzēt jauniešus, skolas, lai pastāvētu profesionālā skola, lai būt sporta halle, lai novadā nebūtu
nomaļu, lai būtu vienmērīga attīstība. Lai nebūtu tāda nomale, kas nav attīstīta un būtu sakārtoti ceļi.

3. KOMENTĀRI PAR PRIORITĀTĒM
Gribētos redzēt arī kultūru kā nozari starp prioritātēm.

4. SVID ANALĪZE – PĀRVALDE, SADARBĪBA UN KOMUNIKĀCIJA
STIPRĀS PUSES
Pieredzējuši un profesionāli speciālisti,
Profesionāla un ātra informācijas aprite, ātra
jautājumu atrisināšana,
Kompakts novads un salīdzinoši neliels attālums
no pagastiem līdz novada centram,
Sniegto pakalpojumu pieejamība,
Tehnoloģiju attīstība,
Darbs komandā un savstarpējā izpalīdzība,
Komunikācija ar sabiedrību un iedzīvotājiem,
Pašvaldības mājas lapa un novada avīze,
Tiek atspoguļota informācija par izdarītajiem
darbiem,
Pakalpojumu centrs, kas sniedz pakalpojumus
visā novadā,
Uzsākts darbs pie e-pakalpojumiem, pašlaik

VĀJĀS PUSES
Nav attīstīta sadarbība ar kaimiņu novadiem,
Nav sadarbības partneru ārzemēs,
Līdz galam nav izmantotas informācijas
tehnoloģijas
(piemēram,
elektroniska
dokumentu aprite, lai nebūtu tik daudz
braukāšanas),
Lielākā daļa iedzīvotāju ir pasīvi un paļaujas,
ka to vietā problēmas risinās citi,
Nav lauksaimniecības konsultanta katrā
pagastā,
Nav pašreklāmas Latvijas mērogā, novada
atpazīstamība,
Iedzīvotāji
nav
aktīvi
lēmumprojektu
apspriešanā un lēmumu pieņemšanā,
Netiek veicināta iedzīvotāju iesaiste,
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pieejami 40 e-pakalpojumi, ir iespējas attīstīt to
plašāku pieejamību,
Izveidota Sēlijas novadu apvienība,
Struktūrvienību daudzpusība – spēj risināt
dažādas lietas,
Ir daudz sabiedriskās organizācijas, kuras
sadarbojas ar pašvaldību,
IESPĒJAS
Plašāka elektronisko iespēju apguve un epakalpojumu ieviešana,
Vairāk apgūt sociālo grupu viedokli, iesaistīt
iedzīvotājus,
Iedzīvotāju valdes, konsultatīvās padomes
Attīstīt starptautisko un vietējo sadarbību

Pietrūkst savstarpējās saprašanās,
Resursu trūkums (cilvēkresursi, materiālie),
Neapdzīvotas teritorijas un tukšas mājas,
Struktūrvienību savstarpējā sadarbība,

DRAUDI
Nelieli apvidi, kas mazāk attīstās,
piemēram, aizverot skolu, apstājas visa
attīstība,
nevienlīdzīgas
attīstības
tendences
Iedzīvotāju minimāli izmanto e-pakalpojumu
iespējas, jo nav datoru mājās un arī
interneta pakalpojumi nav pieejami, trūkst
finanšu,
Uzticības un stabilitātes trūkums banku
sistēmai un Eirozonai,
Zema dzimstība,
Pārāk sarežģīta komunikācija ar valsts
iestādēm, ministrijām un tml., trūkst
konkrētības, netiek sniegtas konkrētas
atbildes, bet likumu punkti, kas uz tām
attiecas
Reformas
pārvaldes
sistēmā
(t.sk.
reformas, ka samazinās deputātu skaitu,
līdz ar to samazinās pārstāvība, pārvaldes
attālināšanās
no
iedzīvotājiem
–
centralizēta pārvaldība)

5. UZDEVUMI UN RĪCĪBAS
1. Paaugstināt pašvaldības kapacitāti:
Regulāras attīstības plānošanas apspriežu ieviešana
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
Projektu vadības un realizācijas uzlabošana
Pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas uzlabošanas pasākumi
Tehnoloģiju (jauninājumu) ieviešana un atjaunošana
Darbinieku motivācijas sistēmas izveide (kvalifikācijas uzlabošanas pasākumi)
Problēmjautājumu identificēšana, apspriešana un risinājumu izstrāde (procedūras izstrāde)
Struktūrvienību sadarbības uzlabošana
Speciālistu piesaiste
Iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveides veicināšana (pagastos un pilsētās)
2. Paplašināt novada sadarbību ar citām organizācijām, iestādēm un novadiem:
Aktīva dalība Sēlijas pašvaldību apvienības darbā
Jaunu pasākumu – Sēlijas novada mērogā – ieviešanas veicināšana un iniciatīvas
uzņemšanās
Ilūkstes novada zīmola izveide
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Aktīva dalība starpvalstu projektos
Jaunu sadarbības partneru piesaiste, sadarbības līgumu slēgšana
Veicināt valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību Ilūkstes novadā (t.sk. konsultatīvo
pakalpojumu pieejamība, piemēram, LAD)
Labās prakses piemēru apzināšana un ieviešana
3. Uzlabot novada informatīvo telpu:
Paplašināt un pilnveidot darbu sabiedrisko attiecību jomā (t.sk. paplašināt informācijas
pieejamību par novadu Latvijas mērogā)
Pārskatīt un uzlabot novada avīzes saturu
Ieviest novada pasākumu informatīvo biļetenu
Iesaistīt skolu jauniešus avīzes veidošanā
Aktīvi izmantot LTV piedāvātās iespējas novada popularizēšanā
Modernizēt un pilnveidot novada mājaslapu
Uzlabot atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem (ieviest risinājumus mājaslapā, kas ļautu
iedzīvotājiem uzdot jautājumus, paust viedokli, informēt pašvaldību un saņemt atbildes;
ieviest pašvaldības bezmaksas uzticības autoatbildētāju)
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Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde
Tematisko darba grupu sanāksmes
2013.gada 23. janvārī, 13:30 16:00
Jaunatnes politikas darba grupa

KOPSAVILKUMS
PIEDALĀS:
Laura Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”),
Dāvis Greļevskis (Ilūkstes 1.vidusskolas skolnieks),
Brigita Greļevska (Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece),
Māra Paukšte (Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece),
Agnija Kārkliņa (Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece),
Veronika Baltmane (Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece),
Lāsma Pokšāne (Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece),
Viktorija Kozlovska (Ilūkstes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste),
Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”).

1. KĀDU JŪS VĒLĒTOS REDZĒT ILŪKSTES NOVADU 2030.GADĀ?
Gribētu, lai Ilūkstes novads būtu pilnīgi attīstīts, neiedomājoties, ka te būs kā fantastikas filmā, kur pa
gaisu pārvietojas auto, bet lai viss ir līdzsvarā, lai novads būtu pieejams jauniešiem. Lai būtu bērniem
un jauniešiem, kur atgriezties pēc mācībām un studijām.
Vēlētos, lai jaunieši paši būtu aktīvāki, piedaloties sabiedriskajā dzīvē un realizējot projektus.
Gribētu, lai jauniešiem būtu ko darīt, lai būtu iespējām bagāts novads ar modernu infrastruktūru.
Lai būtu daudz iespēju jauniešiem, gan izglītības, darba un atpūtas jomā, lai vairāk iesaistītos
brīvprātīgā darba veikšanā. Lai novads būtu skaists, kopts un foršs.
Vēlētos, lai 2030, gadā Ilūkstes novads būtu jauniešiem draudzīgākā pašvaldība, lai tas būtu
sasniegts un būtu izvirzīti citi mērķi.
Uzstādīto vīziju ir iespējams to sasniegt, bet, lai tas būtu pievilcīgs ģimenēm un uzņēmējiem, ir jābūt
vairāk darba vietu.
Lai tas būtu mazs, kolorīts novads, lai būtu zināms, kur tas atrodas. Vajadzīgi cilvēki, kas slavina
novadu.
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2. NOVADA STIPRĀS UN VĀJĀS PUSES
STIPRĀS PUSES
Attīstīta futbola komanda
Daudz kultūras un sporta pasākumu
Ieceres un projekti novada attīstībai
Pilsētās un ciemos ir estrāde
Attīstīts tūrisms – Dvietes paliene, Pilskalnes
Siguldiņa, apmeklēta Bebrene, Subate un citi
objekti
Ir projekti ceļu uzlabošanai, skolu siltināšana
Attīstīta izglītība, daudz izglītības iestāžu
Ir mākslas skolas filiāle, mūzikas skola ar
filiāli, sporta skola
Ir Jauniešu centrs, brīvprātīgie jaunieši
Ir vēlme kaut ko uzlabot.
Ir pagastos pie skolām sporta zāles, traču
nav pieejamas iedzīvotājiem

3.

VĀJĀS PUSES
Ilūkstes sporta skolā trūkst inventāra
Maz kultūras pasākumu, kuros var iesaistīties
novada iedzīvotāji, maz aktīvās atpūtas iespēju
Nepabeigta sporta kompleksa celtniecība
Stadiona sliktā seguma kvalitāte
Slikta ceļu kvalitāte, pārāk maz gājēju pāreju (pie
skolas)
Nav stimulu mācīties labi – nav stipendiju,
piemēram, ir daudz skolēnu, kas mācās uz
augstām atzīmēm
Nav pietiekoši daudz jauniešu aktivitāšu, arī
interešu izglītības, vairāk piemērotas 14-17
gadiem
Vasarā – nav darba iespējas jauniešiem
Ir aktivitātes, bet nav savu telpu
Sabiedriskais transports (vajadzētu biežāk, ātrāk),
nomainīt uz mazākiem autobusiem
Jauniešiem nav savstarpējas sadarbības starp
pagastiem/pilsētām
Nav bērnu rotaļu laukumu
Slikts apgaismojums no centra attālākajās vietās.
Nav lielveikala

RĪCĪBAS

Ierīkot bērnu rotaļu laukumus, atjaunot vecos, ierīkot jauniešu aktivitāšu laukums
Rīkot vairāk pasākumus, dažādot pasākumus (Ziemas sporta spēles, Talantu konkursi, Modes skates,
Radošās darbīcas, Nakts kino, Kinopunkts, pasākumi nedēļas nogalēs, iespēja organizēt pašiem
jauniešiem)
Ierīkot un atjaunot gājēju pārejas – pie skolas, pie bērnudārza, guļošos policistus un tml.
Jauniešiem iesaistīties politiskajā dzīvē (atjaunot pasākumu „Tēja ar deputātiem”), vajadzētu lielāku
atsauksmi no deputātiem, reizi 3 mēnešos – regulāri.
Iegādāties sporta inventāru, nodrošināt pieejamību ne tikai Ilūkstē
Popularizēt brīvprātīgo darbu, piemēram, ar video, afišām, informatīviem pasākumiem un tml.
Vairāk darba vietu (uzņēmējiem piesaistīt jauniešus gan vasaras, gan pārējās sezonās)
Sporta kompleksa celtniecība (prioritāra rīcība)
Atbalstīt jaunos uzņēmējus (ieviest atbalsta programmu tiem uzņēmējiem, kuri nodarbina jauniešus)
Atbalstīt sekmīgos un aktīvākos skolēnos (piesaistīt finanses, lai varētu maksāt stipendijas, sekmēt
mecenātismu)
Attīstīt ēdināšanas un nakšņošanas iespējas
Uzlabot ceļus, sabiedrisko transportu (biežāka kursēšana, piemērotāki laiki)
Sadarbība ar citu novadu jauniešiem (pieredzes apmaiņa, kopīgi pasākumi)
Sadarbība novada ietvaros starp izglītības iestādēm (aktivizēt pašpārvaldes un organizēt sadraudzības
pasākumus (kultūra, sports un citas aktivitātes))
Aktivizēt un modernizēt twitter un tml. saziņas līdzekļus,
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6. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
•
•

2013.gada 7.maijā plkst. 11:00, Subatē, Subates kultūras namā (Tirgus laukumā 19).
2013.gada 7.maijā plkst. 16:00, Ilūkstē, Ilūkstes kultūras centrā (Brīvības ielā 12).
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Ilūkstes novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrāde”
ietvaros.

ILŪKSTES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019.GADAM 1.REDAKCIJAS,
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2030.GADAM UN
VIDES PĀRSKATA PROJEKTA
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.1
2013.gada 7.maijā
Subatē, Subates kultūras namā (Tirgus laukumā 19).
SANĀKSMES LAIKS: 2013.gada 7.maijā plkst.11:00
SANĀKSMI VADA/PROTOKOLĒ: Līna Dimitrijeva - SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle
SANĀKSMĒ PIEDALĀS:
1. Natālija Formanicka – Ilūkstes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja;
2. Sofija Glūmāne – Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja;
3. Anita Šapala– Subates pilsētas bibliotēkas vadītāja;
4. Ināra Streiko – SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”” valdes
locekle;
5. Aija Upīte – SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”” grāmatvede;
6. Lilita Ancāne –SIA „Osis SE”;
7. Sarmīte Žilinska – Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste Subates pilsētas un
Prodes pagasta pārvaldē;
8. Lilita Apele – Ilūkstes novada bāriņtiesas locekle;
9. Ilga Ģīle - Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde, kasiere;
10. Jāzeps Mačuks – Subates pamatskolas direktors;
11. Līna Dimitrijeva – SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle.
Sanāksmes darba kārtība:
1) Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija – stratēģiskā daļa, telpiskās attīstības
perspektīva, risinājumi;
2) Ilūkstes novada attīstības programma – esošās situācijas analīze, stratēģiskā daļa un
rīcības plāns;
3) Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Vides pārskats;
4) Diskusija;
5) Kopsavilkums.
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Ilūkstes novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrāde”
ietvaros.

ILŪKSTES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019.GADAM 1.REDAKCIJAS,
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2030.GADAM UN
VIDES PĀRSKATA PROJEKTA
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2
2013.gada 7.maijā
Ilūkstē, Ilūkstes kultūras centrā (Brīvības ielā 12).
SANĀKSMES LAIKS: 2013.gada 7.maijā plkst.16:00
SANĀKSMI VADA/PROTOKOLĒ: Līna Dimitrijeva - SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle
SANĀKSMĒ PIEDALĀS:
1. Andrejs Vizulis - Ilūkstes novada domes datortīkla administrators;
2. Ainārs Blūzmans – skaņas operators;
3. Roberts Žilvinskis – pensionārs;
4. Natālija Formanicka – Ilūkstes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja;
5. Andis Ķīsis – Ilūkstes NKC direktors;
6. Ināra Valpētere – Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore;
7. Līna Dimitrijeva – SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle.
Sanāksmes darba kārtība:
1) Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija – stratēģiskā daļa, telpiskās attīstības
perspektīva, risinājumi;
2) Ilūkstes novada attīstības programma – esošās situācijas analīze, stratēģiskā daļa un
rīcības plāns;
3) Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Vides pārskats;
4) Diskusija;
5) Kopsavilkums.
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7. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumi
•

13.03.2013. Lēmums Nr.20 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu”

•

13.03.2013. Lēmums Nr.21 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu”
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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS
Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045
Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā,
2013.gada 13.martā

Lēmums Nr.20
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu
Adresāts:
Ilūkstes novada pašvaldība, adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV – 5447.
Plānošanas dokumenta nosaukums:
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam (turpmāk
arī IAS).
Izvērtētā dokumentācija:
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 7.marta vēstule Nr.11.-5.28/331 un tai
pievienotais iesniegums par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. –
2030.gadam izstrādes uzsākšanu.
Ilūkstes novada pašvaldības viedoklis:
Ilūkstes novada pašvaldība uzskata, ka Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2013.–2030.gadam nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu.
Faktu konstatācija un izvērtējums:
1. Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2011.gada 2.janvāra lēmumu Nr.3 ir uzsākta
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030.gadam izstrāde.
2. Teritoriālās reformas rezultātā Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ietilpst
šādas teritoriālās vienības – Ilūkstes un Subates pilsētas, Bebrenes, Dvietes,
Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagasti. Stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums iepriekš veikts Ilūkstes novada (šobrīd Ilūkstes pilsētas, Pilskalnes,
Šēderes un Bebrenes pagastu) teritorijas plānojumam 2007.–2019.gadam, par kura
Vides pārskatu Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk arī Birojs) 2007.gada
30.martā ir izdevis atzinumu Nr.36, Dvietes pagasta teritorijas plānojumam
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3.

4.

5.

6.

2005.–2017.gadam (Biroja 2006.gada 9.oktobra atzinums Nr.62) un Subates
pilsētas ar lauku teritoriju (šobrīd Subates pilsētas un Prodes pagasta) teritorijas
plānojumam 2008.–2020.gadam (Biroja 2008.gada 4.jūnija atzinums Nr.38).
Pašvaldība informē, ka Ilūkstes novada IAS tiks izstrādāta saistībā ar Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam un Latgales plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un
prioritātēm.
Saskaņā ar pašvaldības iesniegumā norādīto, Ilūkstes novada IAS ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas sastāvēs no stratēģiskās daļas, kurā
tiks noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes,
ilgtermiņā sasniedzamie rādītāji, vēlamās izmaiņas, teritorijas specializācija, un
telpiskās attīstības perspektīvas, kurā cita starpā tiks noteikti nozīmīgākie esošie
telpiskās struktūras elementi, apdzīvojuma struktūra, kā arī galvenās funkcionālās
telpas un vadlīnijas to attīstībai un plānošanai. Pašvaldība norādījusi, ka šobrīd,
izstrādājot telpiskās attīstības perspektīvu, tās rīcībā nav informācija par
konkrētām darbībām, kuras varētu tikt plānotas un attīstītas IAS īstenošanas gaitā,
un par to saistību ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā
minētajām darbībām. Pašvaldība atzīmējusi, ka IAS neparedz novada teritorijas
attīstības plānošanu detalizētā mērogā, taču tajā noteiktās telpiskās attīstības
vadlīnijas ir saistošas citiem novada attīstības plānošanas dokumentiem, tostarp
Ilūkstes novada teritorijas plānojumam, kurā tiks detalizēti IAS izvirzītie
teritorijas attīstības risinājumi (sazinoties ar pašvaldības pārstāvi, tika noskaidrots,
ka Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādi paredzēts uzsākt tuvāko divu
gadu laikā).
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Ilūkstes novadā
atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas dabas
liegumi „Bardinska ezers”, „Dvietes dumbrāji”, „Kinkausku meži”, „Pašulienes
mežs”, „Pilskalnes Siguldiņa”, „Raudas meži” un „Skujines ezers”, kā arī neliela
daļa dabas parku „Dvietes paliene” un „Svente”, aizsargājamo ainavu apvidus
„Augšzeme” un dabas lieguma „Baltmuižas purvs” teritorijas. Dabas parka
„Dvietes paliene” aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē Ministru
kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, pārējo teritoriju – likums
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada
16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas parkiem „Dvietes paliene” un
„Svente” un dabas liegumam „Pašulienes mežs” ir izstrādāti dabas aizsardzības
plāni; pašvaldība informē, ka tuvāko gadu laikā plānota dabas lieguma „Pilskalnes
Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna izstrāde. Saskaņā ar iesniegumā norādīto,
Ilūkstes novada IAS tiks iestrādātas normatīvo aktu, kas nosaka novadā esošo
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas kārtību, prasības.
Pašvaldība nav sniegusi tiešu informāciju par konkrētiem vai iespējamiem/
perspektīviem novada teritorijas attīstības risinājumiem saistībā ar novada
teritorijā esošajām īpaši aizsargājamām dabas un tām pieguļošajām teritorijām.
Ņemot vērā to, ka Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–
2030.gadam tiks noteikta novada telpiskās attīstības perspektīva, cita starpā
attēlojot teritorijas, kas potenciāli var būt saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējuma” 1. un/vai 2.pielikuma darbību realizāciju (galvenās funkcionālās
telpas, vēlamās izmaiņas, apdzīvojuma struktūra, infrastruktūra, prioritāri
attīstāmās teritorijas), kā arī ņemot vērā un nepieciešamību novērtēt iespējamās
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vides ietekmes pēc iespējas agrākā plānošanas stadijā, kā tas noteikts likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta pirmajā daļā, Birojs secina, ka Ilūkstes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam atbilst likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas
dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Plānošanas dokumentā paredzētos pasākumus jāizvērtē atbilstoši likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 pantā noteiktajam. Sagatavojot plānošanas
dokumenta Vides pārskatu, lūdzam ņemt vērā likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 23.5 panta pirmajā daļā noteikto, ka vides pārskatā, lai izvairītos no
informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama
attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās
plānošanas stadijās
Piemērotās tiesību normas:
•
•
•
•
•
•
•

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants, 23.5
pants;
Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka
„Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada
7.marta vēstuli Nr.11.-5.28/331 un tai pievienoto iesniegumu par Ilūkstes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā
novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību
normas, Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka Ilūkstes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.–2030.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuram jāveic
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Lēmums:
•

Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ilūkstes novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 2030.gadam.
A.Lukšēvics

Direktors
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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS
Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045
Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv

Rīgā,
2013.gada 13.martā

Lēmums Nr.21
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu
Adresāts:
Ilūkstes novada pašvaldība, adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV – 5447.
Plānošanas dokumenta nosaukums:
Ilūkstes novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (turpmāk arī AP).
Izvērtētā dokumentācija:
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 7.marta vēstule Nr.11.-5.28/331 un tai
pievienotais iesniegums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam
izstrādes uzsākšanu.
Ilūkstes novada pašvaldības viedoklis:
Ilūkstes novada pašvaldība uzskata, ka Ilūkstes novada attīstības programmai
2013.–2019.gadam nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.
Faktu konstatācija un izvērtējums:
1. Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2011.gada 2.janvāra lēmumu Nr.3 ir uzsākta
Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam izstrāde.
2. Teritoriālās reformas rezultātā Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ietilpst 8
teritoriālās vienības – Ilūkstes un Subates pilsētas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines,
Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagasti. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
iepriekš ir veikts Ilūkstes novada (šobrīd Ilūkstes pilsētas, Pilskalnes, Šēderes un
Bebrenes pagastu) teritorijas plānojumam 2007.–2019.gadam, par kura Vides
pārskatu Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk arī Birojs) 2007.gada 30.martā
ir izdevis atzinumu Nr.36, Dvietes pagasta teritorijas plānojumam 2005.–
2017.gadam (Biroja 2006.gada 9.oktobra atzinums Nr.62) un Subates pilsētas ar
lauku teritoriju (šobrīd Subates pilsētas un Prodes pagasta) teritorijas plānojumam
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3.

4.

5.

6.

2008.–2020.gadam (Biroja 2008.gada 4.jūnija atzinums Nr.38). Birojs 2013.gada
13.martā pieņēma lēmumu Nr.20 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. –
2030.gadam.
Pašvaldība iesniegumā norādījusi, ka Ilūkstes novada AP tiks izstrādāta saistībā ar
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam, Latgales plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī spēkā esošajiem Ilūkstes novada
teritorijas plānošanas dokumentiem.
Iesniegumā norādīts, ka Ilūkstes novada AP ir vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kas sastāvēs no stratēģiskās daļas, kurā tiks noteiktas
vidēja termiņa prioritātes, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti, rīcības virzieni,
uzdevumi, kā arī rīcības un investīciju plāna un īstenošanas uzraudzības un
novērtēšanas kārtības. AP izstrādes gaitā tiks apzināti un novērtēti Ilūkstes novada
rīcībā esošie resursi, piedāvāti risinājumi to efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai,
mērķtiecīgi plānotas rīcības un investīcijas, kā arī sekmēta teritorijas
atpazīstamība. Vidēja termiņa prioritātes un rīcības, galvenokārt, tiks saistītas ar
apdzīvojuma struktūras attīstību, atbalstu uzņēmējdarbībai, izglītības, veselības
iespēju uzlabošanai, pašvaldības pārvaldības uzlabošanai un tūrisma, rekreācijas,
sporta objektu attīstībai, un to realizācija ir saistīta ar pozitīvu ietekmi uz novada
vides apstākļiem un dabas resursiem. Pašvaldība norādījusi, ka Ilūkstes novada
AP noteiktās rīcības un prioritātes nav saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbību īstenošanu.
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Ilūkstes novadā
pilnībā vai daļēji atrodas šādas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura
2000) teritorijas – dabas parki „Dvietes paliene” un „Svente”, dabas liegumi
„Baltmuižas purvs”, „Bardinska ezers”, „Dvietes dumbrāji”, „Kinkausku meži”,
„Pašulienes mežs”, „Pilskalnes Siguldiņa”, „Raudas meži” un „Skujines ezers”, kā
arī aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme”. Dabas parka „Dvietes paliene”
aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2007.gada
24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, pārējo teritoriju – likums „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta
noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”; pašvaldība norādījusi, ka, šie normatīvie akti tiks ņemti
vērā, izstrādājot Ilūkstes novada AP. Dabas parkiem „Dvietes paliene” un
„Svente” un dabas liegumam „Pašulienes mežs” ir izstrādāti dabas aizsardzības
plāni; pašvaldība informē, ka tuvāko gadu laikā plānota dabas lieguma „Pilskalnes
Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna izstrāde.
Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un pašvaldības sniegto
informāciju saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā
minētajiem kritērijiem, secina, ka Ilūkstes novada attīstības programmas 2013. –
2019.gadam īstenošanai nav paredzama būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi.
Gadījumā, ja plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek plānotas darbības, kas ir
saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un/vai 2.pielikuma
darbībām vai iespējamu būtisku ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, Ilūkstes
novada pašvaldībai jākonsultējas ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo
vides pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamību un nepieciešamības gadījumā materiāli jānosūta
Birojam pieņemtā lēmuma pārskatīšanai.
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Piemērotās tiesību normas:
•
•
•
•
•
•
•

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants, 23.5
pants;
Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.274 „Dabas parka
„Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada
7.marta vēstuli Nr.11.-5.28/331 un tai pievienoto iesniegumu par Ilūkstes novada
attīstības programmas 2013.–2019.gadam izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā
pašvaldības iesniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
23.2pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības
kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības
apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka Ilūkstes novada attīstības
programmas 2013.–2019.gadam īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme
uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem
stratēģisko novērtējumu neveic.
Lēmums:
•

Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ilūkstes
novada attīstības programmai 2013. – 2019.gadam.

A.Lukšēvics

Direktors

3

88

8. Institūciju atzinumi par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2030.gadam Vides pārskata projektu
•

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (14.06.2013. Nr.2.5-8/948)

•

Dabas aizsardzības pārvalde (14.06.2013. Nr.4.9/30/2013-N)

•

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa (14.06.2013. Nr.14-16/1526)

•

Latgales plānošanas reģions (14.06.2013. Nr.2-4.3/340)
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LATVIJASREPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZIBASUN REqIONALASATTISTIBASMINISTRIJA
DABAS AIZSARUZIgA.S PANVNION
iela7, Sigulda,siguldasnov.' LV-2150
Reg.Nr. 90009099027,&a2ntcas
fuktt 67509544,'
talruniseZSOqSls,
REzekne

Nr. 4.91.t0-J2013-N
ftl .06.2013.
Nr.676
u221.05.2013.

Iliikstes novada Palvaldlbai
BrrvTbasiela 7, Ilflkste, LV -5441

par Iliikstesnovadailgtspcjigasattistibasstrat€gijas
2013.- 2030.gadamVidespirskata projektu
parvaldesLatgalesregionalaadministracija(turpmak Pdrvalde)
Dabas aizsardzrbas
par Iltkstes
izskatrjaJ[su iesniegumu(sagemts27.05.2013),kur6 ltgts sniegt atzinumu
projektu'
-2030.
parskata
gadamVides
nouadailgtspEjlgasuinttiUut stiatdgijas2013.
atbilstosi MK
Izv€rtejot pa5valdrbast-rmekfavietne ievietotos plano5anasdokumentus,
vidi strat€giskais
23.03.2004.noteikumuNr.157 ,,KdrtIba,kddd veicams ietekmesuz
atsauksmes:
novert€jums"17.punktam,Parvaldesniedzsekojosuspriekslikumusun
eso5ajaisituacijai
1. vides p6rskata5.1. nodala lfldzam preciict informaciju atbilstosi
dabasteritorijam:
attieclbaui sekojosamlpasi aizsargajamam
uzsvert,ka svartgaloma teritorijas
1.1. Dabasparks,,Dvi'etespaliene" nepieciesams
ir noganlsanaiar sawalas govlm un zirgiem, ka art krumu izcirsanai,lai
apsaimniekoSana
atjaunotupalieneszdldiubiotopus.
teritorijasdabasvertrbasapdraudo5ais
t). paUai parks,,svJntesezirs"- ka nozrmrgakais
slodze, ko izraisa intensrva ezerakrastu apbuve' Apraksta
faktors minama antropogena
-ailsardzftas
planu,kasneatbilstspekaeso5ajailikumdosanaipar dabas
ludzamneminotdabas
planu saturuun izstradeskArtTbu'
aizsardzTbas
1.3. Aizsarga;urnoainavu apvidus ,,Augszeme" raksturojot ietekmesun apdraudoSos
attiecas
faktorus,nepilciesamsizvcrtetteritoriju kopuma,paSlaikir iekopets tikai teksts,kas
uz Sventesezetu.
noradrt, ka nolietota taku
1.4. Dabas liegums ,,PilskalnesSiguldi4a" - nepiecie5ams
eroziju. Dabastakasir
gravas
nogdzes
infrastruktlrabutiski ietekm€un veicina Dubuprtes
nozTmlgarekreatrvanoslodze,kas atbilsto5asinfrastruktlrastr[kuma dcf btitiski ietekme
aizsargajamoteritorij u.
Kontaktinformdciia:

piirvaldesLatgalesrefionalaadministraciia
Dabasaizsardzlbas
LV-4601
ielal6a' R€zekne,
Zemnieku
www.daba.gov'lv
latgale@daba.gov.lv,
e-pasts:
64605225,
fakss
talrunis64605860,
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meZi" - lfdzam ptecizetinformdciju par apdraudoSajiem
1.5. Dabasliegums ,,Pasulienes
aizsargjoslu.Ir vgikla aizsargjoslas
faktoriemun ietekmem:teritorija robeZojasar dzeizce,ra
liegumarobeZjosldar dzelzcelu
uztureiana,veicot meLakailcirti, lldz ai to veicinot dabas
eso5dmeZanenotunbupret vejlauz€m'
strategiskom€r[u un prioritasu'
Videsparskataprojektait izv€rtltallfkstes novadaattTstTbas
dabasteritorijam'kas
aizsargdiamam
kd ari v€lamotelpiskostruktfiruhme4a ietekmeuz rpasi
pdrvaldepauZviedokli, ka Vides parskataprojekts
novertetakE pozitrvavai neitrala,tapoc
m6r[iem'
un aizsardzibas
daUasteritorijuizveido5anas
navpretrun6ar Tpa5iaizsargdjarno

Latgalesregiondlasadministrdcijas direktore

A.Zeize

26313500
Muskare
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9. Institūciju atzinumu par Vides pārskata projektu apkopojums
Nr.
p.k.
1.

2.

Institūcija.
Saņemšanas
datums. Nr.
Daugavpils
reģionālā vides
pārvalde
(14.06.2013.
Nr.2.5-8/948)
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
Latgales reģionālā
administrācija
(14.06.2013.
Nr.4.9/30/2013N)

Atzinums

Komentārs

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD Pozitīvs atzinums.
Daugavpils RVP) saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumu Nr. 157 „Kārtībā, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 17. p. prasībām izskatīja Ilūkstes
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam Vides pārskata 1.
redakciju un paziņo, ka attiecībā uz augstāk minēto Vides pārskatu iebildumu nav.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde)
izskatīja iesniegumu (saņemts 27.05.2013.), kurā lūgts sniegt atzinumu par Ilūkstes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam Vides pārskata
projektu.
Izvērtējot pašvaldības tīmekļa vietnē ievietotos plānošanas dokumentus, atbilstoši
MK 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” 17.punktam, Pārvalde sniedz sekojošus priekšlikumus un
atsauksmes:
1. Vides pārskata 5.1. nodaļā lūdzam precizēt informāciju atbilstoši esošajai
situācijai attiecībā uz sekojošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām:
1.1. Dabas parks „Dvietes paliene” - nepieciešams uzsvērt, ka svarīga loma
teritorijas apsaimniekošanā ir noganīšanai ar savvaļas govīm un zirgiem, kā
arī krūmu izciršanai, lai atjaunotu palienes zālāju biotopus.
1.2. Dabas parks „Sventes ezers” - kā nozīmīgākais teritorijas dabas vērtības
apdraudošais faktors minama antropogēnā slodze, ko izraisa intensīva ezera
krastu apbūve. Aprakstā lūdzam neminēt dabas aizsardzības plānu, kas
neatbilst spēkā esošajai likumdošanai par dabas aizsardzības plānu saturu un
izstrādes kārtību.
1.3. Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” - raksturojot ietekmes un
apdraudošos faktorus, nepieciešams izvērtēt teritoriju kopumā, pašlaik ir
iekopēts tikai teksts, kas attiecas uz Sventes ezeru.

1. 5.1.nodaļa papildināta:
1.1. tika papildināts;

1.2. tika papildināts un precizēts;

1.3.
tika
papildināts
atbilstoši
pieejamajai informācijai. Tā kā Ilūkstes
novada teritorijā atrodas dabas lieguma
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Nr.
p.k.

Institūcija.
Saņemšanas
datums. Nr.

Atzinums

Komentārs

„Svente”
teritorija,
tad
raksturotas šīs ietekmes;
1.4. Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” - nepieciešams norādīt, ka nolietota 1.4. tika papildināts;
taku infrastruktūra būtiski ietekmē un veicina Dubupītes gravas nogāzes
eroziju. Dabas takās ir nozīmīga rekreatīvā noslodze, kas atbilstošas
infrastruktūras trūkuma dēļ būtiski ietekmē aizsargājamo teritoriju.
1.5. Dabas liegums „Pašulienes meži” - lūdzam precizēt informāciju par 1.5. tika papildināts.
apdraudošajiem faktoriem un ietekmēm: teritorija robežojas ar dzelzceļa
aizsargjoslu. Ir veikta aizsargjoslas uzturēšana, veicot meža kailcirti, līdz ar to
veicinot dabas lieguma robežjosla ar dzelzceļu esošā meža nenoturību pret
vējlauzēm.

vairāk

Vides pārskata projektā ir izvērtēta Ilūkstes novada attīstības stratēģisko mērķu un
prioritāšu, kā arī vēlamo telpisko struktūru līmeņa ietekme uz īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām, kas novērtēta kā pozitīva vai neitrāla, tāpēc Pārvalde pauž
viedokli, ka Vides pārskata projekts nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķiem.
3.

Veselības
Izskatot projektu, konstatēts ka, novērtēšanai iesniegtie dokumenti iekļauj sevī
inspekcija
rakstiskos materiālus, kas sastāv no sekojošām daļām:
Latgales kontroles
- Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības programma 2013.-2030.gadam;
nodaļa
- Vides pārskats Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības programmai 2013.(14.06.2013.
2030. gadam, 1.redakcija.
Nr.14-16/1526)
Stratēģija ir Ilūkstes novada plānošanas stratēģiski nozīmīgais dokuments, kas
koncentrē novada resursus, pašvaldības un dažādu sabiedrības grupu (uzņēmēji,
iestādes, nevalstiskais sektors, iedzīvotāji) darbības un investīcijas saskaņotai un
mērķtiecīgai rīcībai, kas vērsta uz Ilūkstes novada plānošanas attīstību. Šis
dokuments parāda pašvaldības iespējamo un vēlamo turpmāko
izaugsmi, kā pamatā ir savstarpēji saistītu nozaru attīstība, kā arī tās ietekmi uz
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Nr.
p.k.

Institūcija.
Saņemšanas
datums. Nr.

Atzinums
apkārtējo teritoriju attīstību.
Ilūkstes novada pašvaldības attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam ir ilgtermiņa
plānošanas dokuments, kurā noteiktas ilgtermiņa prioritātes, kas nosaka pasākumu
kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Novada attīstības programma,
vērtējot to kopējā politikas plānošanas kontekstā ir vietēja līmeņa politikas un
attīstības plānošanas dokuments, kam ir nozīmīga loma kopējā Līvānu novada
attīstības kontekstā.
Vides pārskatā analizēts esošais vides stāvoklis Ilūkstes novadā, šobrīd aktuālākās
problēmas, kā arī Attīstības stratēģijas nozīme esošo vides problēmu risināšana un
kopējā vides kvalitātes paaugstināšanas veicināšanā.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galvenais mērķis ir nostiprināt tiesisko pamatu
Ilūkstes novada teritorijas ilgtspējīgai, līdzsvarotai attīstībai un nodrošināt pieņemto
lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti Ilūkstes
novada iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības vidi - uzņēmējiem. Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija nosaka vadlīnijas
turpmākajai teritorijas plānošanai un īstenošanas uzraudzībai.
Iespējamās negatīvās ietekmes ir lokālās atsevišķu plānoto pasākumu īstenošanas
vietās vai to tiešā tuvumā, kur var pieaugt slodze uz apkārtējo vidi, piemēram,
izbūvējot vai rekonstruējot dažādas ražotnes, autoceļus. To tuvumā var pasliktināties
gaisa kvalitāte, pieaugt trokšņu līmeņi. Attīstot tūrisma infrastruktūru, lokāli var
pasliktināties peldvietu ūdens kvalitāte.
Attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas procesā, izstrādājot konkrētus
risinājumus, ir jāievēro vides aizsardzības jomas normatīvo aktu prasības. Ja
nepieciešams, jāveic sākotnējais IVN, ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros
jāparedz pasākumi iespējamo būtisko ietekmju novēršanai, piemērojot videi
draudzīgākos risinājumus.
Nepieciešams paplašināt un papildināt informāciju galīgajā redakcijā.
1) Par virszemes ūdeņu kvalitāti: Uz šo brīdi Ilūkstes novadā nav nevienas
oficiālās pludmales, kura būtu atzīmēta plānojumā, tās labiekārtošana

Komentārs

1) 4.3. nodaļa tika papildināta;
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Nr.
p.k.

Institūcija.
Saņemšanas
datums. Nr.

Atzinums
atbilstu noteikumiem un tur būtu paredzams peldūdeņu monitorings.
Pievēršam uzmanību, ka peldūdeņu valsts monitorings iespējams tikai
gadījumos, kad pludmale oficiāli apstiprināta ar Teritorijas plānojumu.
2) Nepieciešams plašāk atspoguļot trokšņu piesārņojuma situāciju, tā ir
nozīmīga problēma un tās aktualitāte ar laiku tikai palielināsies, kaut gan
sabiedrība ir vēl nepietiekoši aktīva minētā jautājuma risināšanā. Tomēr
Ilūkstes novada iedzīvotāji, kā arī māju īpašnieki, kuru mājas ir izvietotas
netālu no lielām automaģistrālēm un dzelzceļiem, jau tagad izjūt
diskomfortu trokšņu dēļ. Trokšņu piesārņojumā problēmas uzsvēršana un
kvalitatīva analīze sekmē tās risinājumu.
3) Svarīgi zināt ekoloģiskas situācijās attīstības prognozi Ilūkstes novada
teritorijās, kur paredzēta jaunu ražotņu celtniecība un kuras var nelabvēlīgi
ietekmēt cilvēka veselību, dzīves apstākļus un apkārtnes piesārņojumu.
SLĒDZIENS - Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa neiebilst projekta
„Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam 1.redakcija un
Vides pārskata projekts” risinājumiem.

Komentārs

2) 4.2. nodaļa tika papildināta;

3) 5.5. nodaļa tika papildināta,
ciktāl tas iespējams pašvaldības
ilgtermiņa
stratēģiskās
plānošanas
dokumentā
pieejamās informācijas ietvaros.

REKOMENDĀCIJAS - Lūdzam ņemt vērā augstāk minēto un ieviest izmaiņas Ilūkstes
novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā.
4.

Latgales
plānošanas
reģions
(14.06.2013.
Nr.2-4 .3/340)

Latgales plānošanas reģions 27.05.2013.saņēma vēstuli par Ilūkstes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam Vides
pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.
Latgales plānošanas reģions atzinīgi vērtē izstrādātā dokumenta
projektu, tomēr lūdz ņemt vērā, ka saskaņā ar Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 9.panta 1., 2. un 4 .daļu un 12.panta 6.daļu, kā arī
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta 3.daļu plānošanas
reģionam ir jāvērtē vietējās pašvaldības attīstības plānošanas

Pozitīvs atzinums.
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Nr.
p.k.

Institūcija.
Saņemšanas
datums. Nr.

Atzinums

Komentārs

dokumentu stratēģijas un attīstības programmas izstrādāto un
apstiprināto projektu atbilstība gan plāno šanas reģiona teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem, gan nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentiem.
Latgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti (tai skaitā Teritorijas plānojums 2006.-2026.g. un Latgales
Stratē ģija 2030.g.) un L atvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2030.g.
(LIAS).
Nacionālais
attīstības
plāns
2014.-2020.g.
(apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā 20.12.2012.), kā arī no zaru
politikas plānošanas dokumenti paredz apdzīvojuma centru līm eņus,
kur Ilūkste kā mazā pilsēta atbilst novada nozīmes centram - ar lomu
sniegt apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un nodrošināt
darba vietas. Novada nozīmes attīstības centram ir jāiekļaujas kopējā
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru funkcionālajā
tīklā, tāpēc novada nozīmes attīstības centrā ir jākoncentrē
pakalpojumi,
kas
nodrošina
pievilcīgu
dzīves
vidi
un
priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai (L IAS 330.rindkopa).
Papildus iesakām izv ērtēt, vai Daugav pils pilsēta nebūtu dēvējama
par starptautiskas nozīmes tūrisma centru (11.attēls Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 3 7.lpp.).
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