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Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 

rakstiskās procedūras protokols 

 
2021.gada 1.jūlijā         Nr.5 

 
1. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-

2027.gadam izstrādes termiņā 

 

Pamatojoties uz “Reģionālās attīstības likuma” 16.
1
 panta pirmās daļas trešo punktu un 

2013.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. 

novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latgales plānošanas reģiona 

Nolikumā”, Latgales plānošanas reģiona Nolikuma p.58.4. un Latgales plānošanas reģiona 

Attīstības padomes 2020.gada 23.decembra lēmumu Nr.2, Latgales plānošanas reģiona attīstības 

padome vienojoties rakstiskajā procedūrā 

 

NOLEMJ: 

1.1.Noteikt Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes 

termiņu līdz 2021.gada 1.decembrim. 

1.2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai-Tabūnei. 

 

2. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 

2.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un Latvijas 

Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai 

 

Pamatojoties uz “Reģionālās attīstības likuma” 16.
1
 panta pirmās daļas trešo punktu un 

2013.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Latgales plānošanas reģiona Nolikuma p.58.4., 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome vienojoties rakstiskajā procedūrā 

 

NOLEMJ: 

2.1.Apstiprināt Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

projekta 2.redakciju un nodot to sabiedriskajai apspriešanai ar termiņu 30 dienas – no 

2021.gada 7.jūlija līdz 2021.gada 5.augustam Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt 

visas darbības sabiedrības un institūciju informēšanai par izstrādātā dokumenta 

projektu.  

2.2.Iesniegt Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 

2.redakcijas dokumentus Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

2.3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai-Tabūnei 

un Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingrīdai Bernānei.  
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Pielikumā: 

1. Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 2.redakcija: 

1.1. Stratēģiskā daļa, 

1.2. Esošās situācijas analīze, 

1.3. Rīcības plāns ar pielikumiem 3.1.; 3.2.; 3.3., 

1.4. Pilsētu funkcionālās teritorijas, 

1.5.Ieviešanas uzraudzības kārtība, 

1.6. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu/iebildumu apkopojums. 

 

3. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam Stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai 

 

Pamatojoties uz “Reģionālās attīstības likuma” 16.
1
 panta pirmās daļas trešo punktu, likuma 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta, 23.divi prim panta, 23.trīs prim panta prasībām un 

2013.gada 16.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta 

noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Latgales 

plānošanas reģiona Nolikuma p.58.4., Latgales plānošanas reģiona attīstības padome vienojoties 

rakstiskajā procedūrā 

 

NOLEMJ: 

3.1.Apstiprināt Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

projekta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu un nodot to 

sabiedriskajai apspriešanai ar termiņu 30 dienas – no 2021.gada 7.jūlija līdz 2021.gada 

5.augustam. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visas darbības sabiedrības un 

institūciju informēšanai par izstrādātā dokumenta projektu.  

3.2.Iesniegt Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta dokumentus Vides 

pārraudzības valsts biroja noteiktajām institūcijām. 

3.3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai-Tabūnei 

un Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingrīdai Bernānei. 

 

Pielikumā: 

1. Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta Stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. 

 

Latgales plānošanas reģiona  

attīstības padomes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ Gunārs Upenieks  
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Rīgā, 02.07.2021. 
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