UZSĀKTA MADONAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
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Saskaņā ar Madonas novada domes lēmumu, uzsākta Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2035.gadam un attīstības programmas līdz 2027. gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.
Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju un attīstības
programmu visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Madonas novada
ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021. gada 24. novembrī plkst.15.00 tiešsaistē
“ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite:
https://us02web.zoom.us/j/81667010550?pwd=REova2NoS1h1U2w0NU1FbklMTDB3Zz09
Tikšanās ID: 816 6701 0550
Pieejas kods: 680835
Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai
viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne.
Pieteikties
iespējams
arī uz
February
1-5,
2025
| 5kādu
tono8sabiedriskās
P.M. apspriešanas sanāksmēm tiešsaistē novada apvienību pārvaldēs:
Lubānā - 15.11.2021/pl.15.00
Calais University Sports Auditorium
Cesvainē - 16.11.2021/pl.15.00
Ērgļos - 17.11.2021/pl.15.00
Reģistrācijas anketa: https://forms.gle/ZM7aRJxV8Xn24EcYA
Elektroniskā formātā ar Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
un attīstības programmas 1.redakciju var iepazīties:
Madonas novada mājas lapā: https://www.madona.lv/lat/novada-attistibas-planosanas-dokumenti,
Ērgļu apvienības mājaslapā: www.ergli.lv,
Cesvaines apvienības mājaslapā: www.cesvaine.lv,
Lubānas apvienības mājaslapā: www.lubana.lv.
Informācija pieejama Ģeoportālā:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18841
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18856

Madonas novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2021. -2035.
gadam

Izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:
Madonas novada centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva foajē);
Ērgļu apvienības pārvaldes ēkā, (1 stāva foajē); Lubānas apvienības pārvaldes ēkā un
Cesvaines apvienības pārvaldes ēkā, iepriekš sazinoties ar pārvaldi telefoniski.
Priekšlikumus aicinām iesniegt:
nosūtot elektroniski uz e-pastiem: pasts@madona.lv vai ramona.vucane@madona.lv
pa pastu: Madonas novada pašvaldībai- Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801

Madonas novada
attīstības programma
2021.–2027.gadam

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU
Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar dokumentu,
aicinām vērsties Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļā,
zvanot pa tālruni +37120228813.

Aicinām ikvienu iesaistīties Madonas novada
attīstības plānošanā!

