Pielikums Nr.2.

Sabiedrības līdzdalības plāns Aglonas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādē
Ievads
Aglonas novada dome 2013.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 6 par Aglonas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, pašvaldībai, pieņemot
lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu, jāapstiprina arī darba uzdevums,
kurā ir iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns.

Ieinteresētās mērķgrupas
Viedokļa uzklausīšanā Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādē,
izstrādes kontekstā var izdalīt šādas ieinteresētās mērķgrupas:
-

novada iedzīvotāji kopumā;

-

pašvaldības darbinieki;

-

deputāti;

-

uzņēmēji;

-

komunālās saimniecības speciālisti;

-

izglītības un kultūras darbinieki;

-

sociālā sektora darbinieki;

-

nevalstiskā sektora dalībnieki.

Katrai no šīm mērķgrupām raksturīga sava, specifiska kompetence, iespējama dažādu problēmu un
prioritāšu atšķirīga izpratne un tām visām ir noteikta loma novada dzīvē.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi
Sabiedrības līdzdalības kārtība Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesā
noteikta, ņemot vērā MK 25.08.2009. noteikumus Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības

plānošanas procesā”. Dokumenta izstrādes ietvaros tiks organizēta publiskā apspriešana – laikposms,
kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas
organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.
-

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laikā norisināsies individuālas intervijas ar novada
iedzīvotājiem;

-

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskais apspriešanas laiks nebūs mazāks par četrām
nedēļām un norisināsies 2013.gada augustā. Augusta trešajā nedēļā norisināsies sabiedriskā
apspriede;

-

Apspriežamie dokumenti būs publiski pieejami Aglonas novada domes mājas lapā
www.aglona.lv visu publiskās apspriešanas laiku;

-

Paziņojumā par publisko apspriešanu tiks norādīta atbildīgā amatpersona, kurai iesniedzami
viedokļi;

-

Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkums un dalībnieku
saraksts tiks ievietoti Aglonas novada domes mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Aglonas
novada vēstis”.

Atbildīgais par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Atbildīgā par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu uzsāktajā attīstības plānošanas procesā - Aglonas
novada domes Teritorijas plānotāja Genovefa Miglāne .
Atbildīgā amatpersona:
-

apzina un iesaista sabiedrības mērķgrupas, kuras tieši skars attīstības plānošanas
dokuments;

-

izvēlas piemērotākos sabiedrības līdzdalības veidus, veicinot efektīvu, atklātu, ietverošu,
savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos attīstības plānošanas procesā.

Publikācijas par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Atbildīgā amatpersona sagatavos un publicēs Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv
sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” paziņojumu par līdzdalības procesu.

Pielikums Nr.3.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu – Aglonas novada ilgtspējīga attīstības stratēģija
Nr.p.k.

Priekšlikuma /
Iebilduma iesniedzējs

Datums

_________dd/mm/2013________

Atbildīgā amatpersona Ineta Valaine
(vārds, uzvārds, paraksts)

Iesniegtā priekšlikuma /
iebilduma būtība

Ņemts vērā /
nav ņemts vērā

Pamatojums, ja priekšlikums /
iebildums nav ņemts vērā

