PAZIŅOJUMS
Noslēgusies „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 20192025.gadm 1.redakcijas” publiskā apspriešana, t.sk. sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes
Līvānu novada dome informē, ka ir noslēgusies Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas publiskā
apspriešana, kas norisinājās laika posmā no šī gada 31.augusta līdz šī gada
27.septembrim (ieskaitot), t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.
Ar izstrādāto Attīstības programmas 1.redakciju laika posmā no šī gada
31.augusta līdz šī gada 27.septembrim (ieskaitot) ikvienam interesentam bija
iespējams iepazīties visu pagastu pārvalžu ēkās, Līvānu novada domes administratīvajā
ēkā un Līvānu novada centrālajā bibliotēkā to darba laikos, kā arī elektroniskā veidā
www.livani.lv un https://geolatvija.lv.
Komentārus par Attīstības programmas 1.redakciju iedzīvotājiem bija
iespējams sniegt, aizpildot pie Attīstības programmas 1.redakcijas izvietoto drukāto
aptaujas veidlapu vai elektronisko aptauju www.visidati.lv, sūtot e-vēstuli uz
attistibas.programma@livani.lv, apmeklējot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vai
izmantojot citas piedāvātās iespējas.
Publiskās apspriešanas ietvaros katrā pagastā un Līvānu pilsētā norisinājās arī
Attīstības programmas 1.redakcijas sešas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:
 25.septembrī: Rožupes pagastā (7 apmeklētāji), Sutru pagastā (14 apmeklētāji),
un Līvānu pilsētā (6 apmeklētāji);
 27.septembrī: Jersikas pagastā (10 apmeklētāji), Turku pagastā (15 apmeklētāji)
un Rudzātu pagastā (5 apmeklētāji).
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs dokumenta izstrādātāja SIA „Ķemers
Business and Law Company” pārstāvji sniedza klātesošajiem prezentāciju par
Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes gaitu, iepazīstināja ar tajā ietvertajām
sadaļām – Pašreizējās situācijas aprakstu, Stratēģisko daļu, Rīcību un Investīciju plānu,
programmas Īstenošanas un uzraudzības kārtību, papildus informējot, ka sadaļa par
Sabiedrības iesaistes pasākumiem tiks pabeigta pēc publiskās apspriešanas gaitā
izteiktajiem priekšlikumiem.
Sanāksmēs tika pārskatīti arī plānotie pasākumi, kas ir iekļauti Attīstības
programmas 1.redakcijā, skaidrota Attīstības programmas būtība un tās sasaiste ar
pašvaldības budžetu, diskusiju ietvaros sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.
Šo sanāksmju ietvaros sniegtie komentāri ir apkopoti tabulā, bet 4 nedēļu laikā,
kad norisinājās publiskās apspriešanas process, iedzīvotāji ir snieguši arī vēl citus
komentārus par Attīstības programmas 1.redakciju, kas tika izvērtēti 2018.gada
9.oktobra Attīstības plānošanas komisijas sēdē. Komentāru kopsavilkums tuvākajā
laikā tiks publiskots pašvaldības mājas lapas www.livani.lv sadaļā “Attīstības
programma 2019-2025”, kā arī sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu
(Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs)
Nr. Iebilduma/priekšlikuma
p.k.
iesniedzējs
1.

Sabiedriskās
apspriešanas sanāksme
Turku pagastā

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība
Priekšlikums Pašreizējas
situācijas apraksta daļai:

Pamatojums, ja
Ņemts vērā/
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā
nav ņemts vērā
Ņemts vērā
-

Nepieciešams nomainīt
Rožupes pamatskolas foto
attēlu.
Sabiedriskās
Priekšlikums Rīcību
Ņemts vērā, kā
apspriešanas sanāksme
plānam un Investīciju
arī Attīstības
Jersikas pagastā
plānam:
programmas
1.redakcijā šāda
Iedzīvotājs
Nepieciešams uzlabot
nepieciešamība
meliorācijas sistēmu.
ir atspoguļota
Rīcību plāna un
Investīciju plāna
Pasākumā Nr.
2.5.1.7.
“Meliorācijas
sistēmu
uzlabošana”
Iedzīvotājs

2.

-

LIELS PALDIES IEDZĪVOTĀJIEM PAR LĪDZDARBOŠANOS UN ATSAUCĪBU ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ!!!!
Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Iveta Dobele

