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Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

50 000,00 

Publiskais 
finansējums 

50 000,00 

Projekta izmaksas 
LVL 
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50 000,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 30 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta ietvaros paredzēta Madonas novada 
pašvaldības attīstības programmas izstrāde ar 
vidēja termiņa prioritātēm ( 7 gadiem) un tās 
īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. 
Attīstības programmai jāizvirza mērķi un 
sasniedzami rezultāti Madonas novada teritorijā, 
jāapraksta noskaidrotās problēmas un jāparedz 
to risinājumi, jāizvērtē šo risinājumu iespējamā 
ietekme, kā arī jāplāno turpmākās politikas 
īstenošanai un rezultātu novērtēšanai 
nepieciešamā rīcība. 
Lai sasniegtu vēlamos rezultātus un celtu 
plānošanas kapacitāti Madonas novadā, plānojot 
novada pašvaldības attīstības programmu 
paredzētas darbības pēc šāda plāna un secības: 

1. Novada domes lēmums par AP izstrādes 
uzsākšanu un tā nosūtīšana PR; 

2. Ekspertu pieaicināšana, atklāts 
 konkurss; 

3. Stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums; 

4. Ar AP saistītu augstāka un 
 līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. 



konsultācijas ar plānošanas reģionu un 
kaimiņu pašvaldībām); 

5. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un 
anketu rezultātu apkopošana; 

6. Tematisko darba grupu organizēšana, 
piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 
līderus, rezultātu apkopošana; 

7. 1.AP izstrādes posms – Pašreizējās 
situācijas raksturojums un analīze; 

8. 2. AP izstrādes posms – Stratēģiskās 
daļas izstrāde; 

9. 3. AP izstrādes posms – Attīstības 
programmas rīcības plāna izstrāde; 

10.  4.AP izstrādes posms – Attīstības 
programmas ieviešanas uzraudzības 
plāna izstrāde; 

11.  Attīstības programmas 1.redakcijas 
izskatīšana vadības grupā; 

12.  Madonas novada domes lēmums par AP 
projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un paziņojuma publicēšana; 

13.  AP publiskās apspriešanas organizēšana; 
14.  AP projekta publiskās apspriešanas 

rezultātu izvērtēšana vadības grupā, 
rezultātu apkopošana; 

15.  AP publiskās apspriešanas kopsavilkuma 
izstrādāšana un publicēšana pašvaldības 
mājas lapā; 

16.  AP gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 
publiskās apspriešanas rezultātus; 

17.  Madonas novada domes lēmums par AP 
gala redakcijas nodošanu PR atzinuma 
saņemšanai un paziņojuma par to 
publicēšana pašvaldības mājas lapā un 
AP gala redakcijas iesniegšana PR 
atzinuma saņemšanai; 

18.  pozitīva PR atzinuma saņemšanas 
gadījumā, novada domes lēmums par AP 
gala redakcijas apstiprināšanu; 

19.  Apstiprinātās AP gala redakcijas 
publiskošana un iesniegšana PR. 

 
Vienlaicīgi ar attīstības programmas izstrādi 
jāuzsāk Madonas novada pašvaldības teritorijas 
plānojuma izstrāde. Madonas novada 
pašvaldības teritorijas plānojumam jānosaka 
pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni 
un aprobežojumi, grafiski jāattēlo pašvaldības 
teritorijas pašreizējā un noteiktā plānotā 



(atļautā) izmantošana, ņemot vērā arī augstākā 
līmeņa plānojumos noteiktās prasības, teritorijas 
un objektus. 
Lai sasniegtu noteiktos un vēlamos rezultātus un 
celtu plānošanas kapacitāti Madonas novadā, 
izstrādājot novada teritorijas plānojumu 
paredzētas darbības pēc šāda plāna un secības: 

1. Novada domes lēmums par AP izstrādes 
uzsākšanu un tā nosūtīšana RAPLM; 

2. Publikācija mājas lapā, laikrakstā „Stars”, 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”; 

3. Ekspertu pieaicināšana, atklāts konkurss; 
4. Pašvaldība pieprasa informāciju un/vai 

nosacījumus no darba uzdevumā 
minētajām institūcijām; 

5. Pašvaldība informē par TP izstrādi blakus 
esošās pašvaldības un noskaidro to 
viedokli; 

6. Darba grupas sanāksme katrā pagastā un 
Madonas pilsētā; 

7. Esošo plānojumu analīze, TP 1.redakcijas 
izstrāde; 

8. TP 1.redakcijas izskatīšana darba grupas 
sanāksmē katrā pagastā un Madonas 
pilsētā; 

9. Novada domes lēmums par TP 
1.redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai; 

10. TP 1.redakciju nosūta darba uzdevumā 
minētajām institūcijām atzinuma 
saņemšanai; 

11. TP 1.redakcijas, ieskaitot stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējumu, sabiedriskā 
apspriešana, apspriešanas sanāksmes 
katrā pagastā un Madonas pilsētā; 

12. Publikācija par TP 1.redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu mājas lapā, 
laikrakstā „Stars” un laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”; 

13. TP 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
rezultātus apkopojums; 

14. Novada domes lēmums par TP 
1.redakcijas apstiprināšanu, 
pilnveidošanu vai noraidīšanu; 

15. TP 1.redakcijas apstiprināšanas gadījumā 
to nosūta PR atzinuma saņemšanai; 

16. Novada dome apstiprina novada TP un kā 
pašvaldības saistošos noteikumus izdod 
tā grafisko daļu un teritorijas 



izmantošanas un apbūves noteikumus; 
17. Lēmuma, ar kuru apstiprināts novada TP 

un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, 
publikācija pašvaldības mājas lapā , 
laikrakstos „Stars” un “Latvijas 
Vēstnesis”; 

18. Apstiprināto Madonas novada TP vai tā 
daļas nosūta RAPLM, PR, Valsts zemes 
dienestam, reģionālajai vides pārvaldei. 

 
Visu projekta ieviešanas laiku tiks nodrošināta 
projekta publicitāte.               

 


