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PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Ogrē, Brīvības ielā 33

Nr.12

2021.gada 11.novembrī

30.
Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam 1.0.redakcijas,
Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.0. redakcijas un Vides pārskata
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 30.novembra
lēmumu “Par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2034.gadam izstrādes uzsākšanu”1 uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam
(turpmāk – Stratēģija) izstrāde Ogres novada administratīvajai teritorijai saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – Likums) pielikuma
“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”
28.punktu.
Atbilstoši Pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumam “Par jaunveidojamā
Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”2 uzsākta
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrāde Ogres
novada administratīvajai teritorijai saskaņā ar Likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas,
to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.punktu.
Saskaņā ar Pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu “Par Ogres novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādi”3 apstiprināts Stratēģijas izstrādes
darba uzdevums jaunā redakcijā4. Saskaņā ar Pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu
“Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi”5 apstiprināts Attīstības
programmas izstrādes darba uzdevums jaunā redakcijā6.
Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2021.gada 11.augusta lēmumam Nr. 4-02/78
“Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”7 Stratēģijai un
Attīstības programmai piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

1

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/109579; https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121265;
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121266
2 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/105516; https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/105517;
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/105518
3 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121264;
4 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121262; https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121263
5 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121261
6 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121262; https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121263
7 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/121212

Izvērtējot Stratēģijas, Attīstības programmas redakcijas, Vides pārskata projektu, ņemot
vērā Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja
ziņojumā izteikto priekšlikumu, ka arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 15, 16 un 67.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 10. punktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta
pirmo, otro un trešo daļu,
balsojot: ar 21 balsi "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace
Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dzirkstīte Žindiga, Edgars Gribusts, Gints
Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Lūsis, Jānis
Siliņš, Linards Liberts, Mariss Martinsons, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Toms Āboltiņš,
Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav),
Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Nodot Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam 1.0.redakciju
(turpmāk – Stratēģija) (1.pielikums), Ogres novada attīstības programmas 2021.2027.gadam 1.0.redakciju (turpmāk – Attīstības programma) (2.pielikums) un minēto
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Vides pārskata projektu (3.pielikums)
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu sešas kalendāras nedēļas.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskā
apspriešana īstenojama neklātienes formā (attālināti), nodrošinot piekļuvi minētājiem
dokumentiem:
2.1. elektroniskajā formātā: Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tīmekļa
vietnēs
(www.ogresnovads.lv,
www.ikskile.lv,
www.lielvarde.lv.
www.kegumanovads.lv) un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(turpmāk – TAPIS);
2.2. papīra formātā – tikai pēc iepriekšējā pieprasījuma, nodrošinot epidemioloģiskās
drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanu:
Pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov.;
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov.;
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov.;
Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā, Daugavas ielā 6, Jumpravā, Jumpravas pag.,
Ogres nov.; Krapes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta padomes ēka”, Krapē, Krapes
pag., Ogres nov.; Ķeguma pilsētas pārvaldes ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ogres
nov.; Ķeipenes pagasta pārvaldes ēkā, “Saulīte”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres
nov.; Lauberes pagasta pārvaldes ēkā, Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres
nov.; Lēdmanes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Lēdmanē, Lēdmanes pag.,
Ogres nov.; Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes nov.; Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madlienā,
Madlienas pag.; Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 5, Līčupē, Mazozolu
pag., Ogres nov.; Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Meņģelē,
Meņģeles pag., Ogres nov.; Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā, Bumbieru ielā 9,
Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.; Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Lielvārdes

ielā 3, Rembatē, Rembates pag., Ogres nov.; Suntažu pagasta pārvaldes ēkā,
“Tautas nams”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov.; Taurupes pagasta pārvaldes
ēkā, Bērzu ielā 6, Taurupē, Taurupes pag., Ogres nov.; Tomes pagasta pārvaldes
ēkā, “Ābelītes”, Tomē, Tomes pag., Ogres nov.
3. Uzdot Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam
plānotājam:
3.1. vienas darba dienas laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot lēmumu TAPIS;
3.2. divu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt lēmuma un
informācijas par Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata publisko
apspriešanu un tās ietvaros organizējamajām sanāksmēm publicēšanu Pašvaldības
tīmekļa vietnēs (www.ogresnovads.lv, www.ikskile.lv, www.lielvarde.lv.
www.kegumanovads.lv );
3.3. nodrošināt lēmuma 3.2.apakšpunktā minētās informācijas publicēšanu tuvākajā
Pašvaldības informatīvā izdevumā;
3.4. nodrošināt lēmuma 3.2.apakšpunktā minētās informācijas izvietošanu publiskajā
ārtelpā publiskās apspriešanas laikā pie Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas
Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., un pie lēmuma 2.2.punktā minētajām
Pašvaldības pārvalžu ēkām;
3.5. nodrošināt Stratēģijas, Attīstības programmas 1.0.redakciju un Vides pārskata
projekta materiālu pieejamību sabiedrībai Pašvaldības centrālās administrācijas ēkā
Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., un lēmuma 2.2.punktā minēto Pašvaldības
pārvalžu ēku telpās pēc iepriekšējā pieprasījuma, nodrošinot epidemioloģiskās
drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ievērošanu;
3.6. publiskās apspriešanas laikā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmes
videokonferences formātā pēc iepriekšējās pieteikšanās, aizpildot elektronisko
veidlapu Pašvaldības tīmekļa vietnēs (www.ogresnovads.lv, www.ikskile.lv,
www.lielvarde.lv. www.kegumanovads.lv), nodrošinot, ka sanāksmes dalībnieku
skaits nepārsniedz 50 personas, pēc nepieciešamības organizējot vairākas
sanāksmes;
3.7. nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju
atzinumu izvērtēšanu un sagatavot ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai
noraidīšanu viena mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām
iesniegšanai Pašvaldības domē, Vides pārraudzības birojā, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā un Vidzemes plānošanas reģionā;
3.8. nodrošināt kopsavilkuma par publisko apspriešanu un dalībnieku sarakstu
publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē un TAPIS ne vēlāk kā 30 dienas pēc
publiskās apspriešanas beigām, bet ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms
Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par Stratēģijas, Attīstības programmas
redakciju un Vides pārskata projekta turpmāko virzību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

(Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja vietnieka G.Sīviņa paraksts)

