
 

Pielikums Nr.2 Vidzemes plānošanas reģiona 2015.gada 

27.06.2015. kārtībai „Kārtība, kādā Vidzemes plānošanas 

reģions izvērtē vietējos pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas un attīstības programmas” 

 

KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

ATBILSTĪBU VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM  
 

Pašvaldības attīstības programmas nosaukums: __________________ 

Pašvaldības attīstības programmas iesniegšanas datums _________________ 

Aizpildīšanas datums: ________________ 

 

 

N. 

p.k. 

 

Kritērijs 

Pants/ punkts 

normatīvajos 

aktos 

Atzīme 

par 

izpildi 

(jā / nē) 

Komentārs 

 (par atbilstību kritērijam un 

nepieciešamie uzlabojumi) 

 

1. Pašvaldības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilstoši noteiktajai 

attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. un 9.pants, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 5.pants un 22.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 21.punkts)  

1.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta 

vidējam termiņam (līdz 7 gadiem) 

APSL 8.pants 

 

  

1.2. AP ir izstrādāta / aktualizēta 

saskaņā ar hierarhiski augstākiem 

nacionāla līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentiem - 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un Latvijas Nacionālo 

attīstības plānu 

APSL 9.panta 

4.daļa; 

TAPL 22.panta 

1.punkts; 

MKN 628 

21.punkts 

  

1.3. AP ir izstrādāta / aktualizēta 

saskaņā ar Vidzemes plānošanas 

reģiona teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem  

APSL 9.panta 

3.daļa; 

TAPL 22.panta 

1.daļa; 

MKN 628 

21.punkts 

  

1.4. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

noteiktajiem ilgtermiņa 

stratēģiskajiem mērķiem un 

prioritātēm  

APSL 9.panta 

4.daļa; 

TAPL 22.panta 

1.daļa; 

MKN 628 

21.punkts 

  

1.5. AP ir izstrādāta / aktualizēta 

saskaņā ar blakus esošo 

pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem 

TAPL 22.panta 

1.daļa; 

MKN 628 

21.punkts 

  



 

2. AP ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22. punkts) 

2.1. Stratēģiskā daļa, kurā ietvertas 

vidēja termiņa attīstības 

prioritātes un rīcības virzieni  

MKN 628 

22.1.punkts 

 

  

2.2. Rīcības un investīciju plāns TAPL 22.panta 

2.daļa; 

MKN 628 

22.2.punkts 

  

2.3. Īstenošanas uzraudzības un 

novērtēšanas kārtība, kurā 

noteikti rezultatīvie rādītāji un 

uzraudzības pārskatu sniegšanas 

biežums un saturs 

MKN 628 

22.3.punkts 
  

2.4. Pašreizējās situācijas analīze TAPL 22. panta 

2.daļa MKN 628 

4. punkts 

  

3. Rīcības un investīciju plāns (Attīstības plānošanas sistēmas likums 8. pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

22. panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 23. 

punkts un 24. punkts) 

3.1. Rīcības plāns ir izstrādāts ne 

mazāk kā triju gadu periodam 

APSL 8. pants; 

MKN 628  

22.2 punkts 

  

3.2. 

 

Rīcības plānā ir noteiktas 

plānotās darbības un to 

īstenošanas termiņi  

MKN 628 

23.1.punkts 

 

  

3.3. 

 

Rīcības plānā ir iekļauti 

investīciju projekti, to 

finansējuma apjoms un avoti  

 

TAPL 22.panta 

(2)daļa; 

MKN 628 

23.3.punkts 

  

3.4. 

 

Rīcības plānā ir iekļauti plānoto 

darbību rezultāti  

TAPL 22.panta 

(2)daļa; 

MKN 628 

23.4.punkts 

  

3.5. 

 

Rīcību plānā ir norādīti atbildīgie 

par rīcības plāna īstenošanu  

MKN 628  

23.2. punkts 

  

3.6. Investīciju plānā ir iekļauti 

investīciju projekti un to 

īstenošanas termiņi 

MKN 628  

24.1. punkts 

  

3.7. Investīciju plānā ir iekļauti 

atbildīgie par investīciju plāna 

īstenošanu 

MKN 628  

24.2. punkts 

  

3.8. Investīciju plānā ir iekļauts 

indikatīvo plānoto investīciju 

projektu īstenošanai nepieciešamā 

finansējuma apjoms un avoti 

MKN 628  

24.3. punkts 

  

3.9. Investīciju plānā ir iekļauti 

plānotie sasniedzamie rezultāti 

MKN 628  

24.4. punkts 

  

4. AP īstenošanas uzraudzība (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 3.daļa un 22.panta 2.daļa un MK 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 14.3. un 17.punkts) 



4.1. AP īstenošanas un uzraudzības 

kārtībā ir noteikti rezultatīvie 

rādītāji  

MKN 628 

22.3.punkts 

 

  

4.2. AP īstenošanas un uzraudzības 

kārtībā ir noteikts uzraudzības 

pārskatu sniegšanas biežums un 

saturs atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

MKN 628 

22.3.punkts 

 

  

4.3. Uzraudzības pārskatā par AP 

īstenošanas rezultātiem ir 

paredzēts ietvert informāciju par 

veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo 

rādītāju izmaiņām, secinājumiem 

un ieteikumiem turpmākajai 

rīcībai 

MKN 628  

25. punkts 

 

  

4.4. Uzraudzības pārskatā ir paredzēts 

ietvert informāciju par aktivitāšu 

rezultatīvo rādītāju atbilstību 

ilgtermiņā izvirzītajiem mērķiem 

MKN 628  

25. punkts 

  

5. AP izstrāde un sabiedrības līdzdalība AP izstrādē (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants, Ministru 

kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. un 

14.punkts, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67.,68. un 

69.punkts) 

5.1. AP izstrādes procesā ir notikusi 

dokumenta publiskā apspriešana, 

kuras termiņš nav mazāks par 

četrām nedēļām (atkārtotas 

publiskās apspriešanas termiņš 

nav mazāks par trīs nedēļām) 

MKN 628 67. un 

69.punkts 

 

  

5.2. AP publiskās apspriešanas 

termiņš sākas ne agrāk kā piecas 

darba dienas pēc attiecīgā 

paziņojuma publicēšanas TAPIS 

sistēmā 

MKN 628 

16.punkts 

 

  

5.3. Pašvaldības mājaslapā sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība” ievietots 

paziņojums par līdzdalības 

procesu atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par kārtību, kādā iestādes 

ievieto informāciju internetā  

MKN 970 

13.punkts 

  

5.4. Pašvaldība elektroniski 

sagatavotu paziņojumu par 

līdzdalības procesu ir iesniegusi 

Vidzemes plānošanas reģionam 

publicēšanai tā mājaslapā 

www.vidzeme.lv sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība” 

MKN 970 

14.punkts 

  

5.5. Ne vēlāk kā 30 dienas pēc 

publiskās apspriešanas beigām 

tās kopsavilkumu (t.sk. pārskatu 

par sabiedrības iebildumiem un 

priekšlikumiem) un dalībnieku 

sarakstu ievieto pašvaldības 

mājaslapā sadaļā „Sabiedrības 

līdzdalība” 

MKN 970 

10.5.punkts 

  

http://www.vidzeme.lv/


5.6. Pašvaldības lēmumi, kas saistīti 

ar AP izstrādi un apstiprināšanu 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc to 

stāšanās spēkā ir ievietoti TAPIS 

sistēmā un pašvaldības tīmekļa 

vietnē. 

MKN 628 3. 

punkts 

  

5.7. AP izstrādi vada ar domes 

lēmumu apstiprināts AP izstrādes 

vadītājs 

MKN 628 2. 

punkts 

  

 

Tabulā lietotie saīsinājumi:  

AP    pašvaldības attīstības programma 

APSL  08.05.2008. Attīstības plānošanas sistēmas likums 

IAS   pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

MKN 628  14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 

MKN 970  25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 

RAL   21.03.2002. Reģionālās attīstības likums 

TAPL  13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums 

 

 

Atzinumu sagatavoja 

Amats, Vārds uzvārds         /paraksts/ 

 

Atzinumu apstiprinu 

Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs Vārds uzvārds    /paraksts/ 

 

 

 

 


