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IIEEVVAADDSS  

 

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta pamatojoties uz 
„Teritorijas plānošanas likuma” 12. pantu un Varakļānu novada domes 2012.gada 25.oktobra 
lēmumu Nr.12.2. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 izstrādes 
uzsākšanu”. Stratēģija izstrādāta Varakļānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar SIA „Geo 
Consultants” un SIA „Nagla IF”. 

Pārskats par stratēģijas izstrādes gaitu un pasākumiem sabiedrības līdzdalības 
nodrošināšanai sagatavots saskaņā ar 2009.gada 25.augusta MK noteikumiem Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

Pārskatu veido trīs nodaļas, kas atspoguļo stratēģijas izstrādes procesu un tā gaitā īstenotos 
sabiedrības iesaistes pasākumus. Pārskatā iekļautas ar plānošanas dokumenta izstrādi 
saistītās pašvaldības lēmumu kopijas, paziņojumu un publikāciju kopijas, kā arī publiskās 
apspriešanas protokoli un institūciju dokumentu kopijas.  

Stratēģijas publiskās apspriešanas ietvaros tika organizētas kopumā trīs sanāksmes katrā 
Varakļānu novada pagastā un Varakļānu pilsētā. Publiskās apspriešanas gaitā ikviens 
interesents varēja iepazīties ar izstrādāto stratēģijas projektu, iesniegt priekšlikumus vai 
iebildumus dokumenta pilnveidošanai. Rakstiski priekšlikumi vai iebildes apspriešanas laikā 
netika saņemtas. 

Par izstrādāto Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu tika pieprasīts un 
saņemts Vidzemes plānošanas reģiona atzinumus. Atzinumā minētie iebildumi un priekšlikumi ir 
ņemti vērā, papildinot un pārstrukturējot visu plānošanas dokumentu. Precizētā stratēģijas 
redakcija vienlaicīgi ar pārskata ziņojumu par izstrādes gaitu izskatīta un apstiprināta 
pašvaldības domes sēdē, un iesniegta atkārtotam atzinuma Vidzemes plānošanas reģionā. 
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11..  VVAARRAAKKĻĻĀĀNNUU  NNOOVVAADDAA  DDOOMMEESS  LLĒĒMMUUMMII  

 

1.1. LĒMUMS PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU UN DARBA UZDEVUMA APSTIPRINĀŠANU 
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1.2. LĒMUMS PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTA 
NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI 
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1.3. LĒMUMS PAR PRECIZĒTĀS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
APSTIPRINĀŠANU 
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1.4. LĒMUMS PAR GROZĪJUMIEM ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
IZSTRĀDES DARBA UZDEVUMĀ 
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1.5. LĒMUMS PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS GALĪGĀS REDAKCIJAS 
APSTIPRINĀŠANU 
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22..  PPAASSĀĀKKUUMMII  SSAABBIIEEDDRRĪĪBBAASS  LLĪĪDDZZDDAALLĪĪBBAASS  
NNOODDRROOŠŠIINNĀĀŠŠAANNAAII  

 

2.1. PUBLIKĀCIJAS (PAZIŅOJUMI) PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

 

Paziņojums vietējā laikrakstā „Varakļōnīts” 
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Paziņojums pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv 
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2.2. PUBLIKĀCIJAS (PAZIŅOJUMI) PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI 

 

Paziņojums vietējā laikrakstā „Varakļōnīts” 

 

 

 



 

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 
Pārskats par izstrādes gaitu 

 
 
 

Varakļānu novada pašvaldība 18 

 

Paziņojums pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv 
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2.3. PUBLIKĀCIJA (PAZIŅOJUMS) PAR PRECIZĒTĀS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJAS APSTIPRINĀŠANU  

 

Paziņojums pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv 
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2.4. PĀRSKATS PAR DARBA GRUPU SANĀKSMĒM ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDEI 

 
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes gaitā tika organizētas kopumā 6 darba grupu 
sanāksmes, plānošanas dokumenta izstrādē iesaistot gan iedzīvotājus, gan deputātus, gan arī 
pašvaldības speciālistus. Pārskats par darba grupu sanāksmēm apkopots sekojošā tabulā. 
 

Nr. Datums Sanāksmes tēma 

1. 24.01.2013. Novada attīstības redzējums, intereses un potenciāls; vēlamie attīstības virzieni, 
misija un vīzija; ilgtermiņa mērķi un prioritātes. 

2. 25.02.2013. Novada teritorijā esošās vērtības un resursi; galvenie uzdevumi un veicamie darbi 
stratēģisko ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Telpiskā attīstības perspektīva 

3. 08.05.2013. Sagatavotā un apstiprinātā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta izskatīšana un 
apspriešana.  

4. 30.05.2013. Sagatavoto stratēģijas publiskās apspriešanas materiālu izskatīšana un 
apspriešana. 

5. 29.08.2013. Vidzemes plānošanas reģiona atzinumā minēto priekšlikumu un iebildumu 
izskatīšana; veicamās darbības stratēģijas satura precizēšanai. 

6. 26.09.2013. Precizētās stratēģijas redakcijas izskatīšana, apspriešana un apstiprināšana. 

 



 

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 
Pārskats par izstrādes gaitu 

 
 
 

Varakļānu novada pašvaldība 21 

 

2.5. ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
SANĀKSMES 

 
 

Varakļānu novada pašvaldība 
 

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
publiskā apspriešana 

 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
 
Stirnienes tautas nams, 
Stirnienes muiža, Varakļānu pag., Varakļānu nov. 
 
 
2013.gada 4.jūnijā                      Protokols Nr.1 
 
Publiskās apspriešanas sanāksme atklāta: plkst. 10:00 
 
Publiskās apspriešanas dalībnieki: 

1. Anna Tocs-Macāne, 
2. Aija Garanča, 
3. Ināra Kasparāne, 
4. Nauris Lazda, 
5. Inese Pivare, 
6. Agnese Pivore-Bokta, 
7. Ieva Zepa, 
8. Māris Bērziņš, 
9. Aija Ščucka 

 
 
Darba kārtība: 

1. Plānošanas dokumenta izstrādātāju uzruna; 
2. Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta saturu; 
3. Diskusija, priekšlikumi, komentāri un jautājumi. 

 
 
1. Plānošanas dokumentu izstrādātāju uzruna 
 
M.Bērziņš informē par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
nepieciešamību, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, stratēģijas izstrādes 
mērķi, procedūru, termiņiem un finansējumu, kā arī par dokumenta publiskās apspriešanas 
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pasākumiem. Īsumā klātesošajiem tiek atgādināts par visu izstrādes stadijā esošo attīstības 
plānošanas dokumentu savstarpējo papildinātību un atšķirībām. 
 
2. Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta saturu 
 
I.Pivare klātesošajiem izklāsta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturu, akcentējot 
galvenos plānošanas dokumenta risinājumus un to pamatojumu. Īsumā tiek ieskicēti novada 
attīstības mērķi, galvenās prioritātes un veicamās darbības. A. Pivore-Bokta sanāksmes 
dalībniekus iepazīstina ar grafiskajiem risinājumiem un sagatavotajiem materiāliem par novada 
telpiskās attīstības perspektīvām. Noslēgumā plānošanas dokumenta autori uzskaita novada 
attīstībai nozīmīgus un stratēģiskus projektus, kas ilgtermiņā būtu īstenojami izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 
 
3. Diskusija, priekšlikumi, komentāri un jautājumi 
 
Sanāksmes dalībnieki iesaistās diskusijā par izstrādātā stratēģijas projekta saturu, tā 
atspoguļojumu un iekļautās informācijas lietderību. Sanāksmes dalībnieki apmainās ar 
viedokļiem, kā uzlabot un uzskatāmāki atspoguļot telpiskās attīstības perspektīvu. 
 
 
Sanāksme beidzās: plkst. 11:00 
 
Sanāksmi protokolē: Māris Bērziņš, SIA „Geo Consultants” 
 
Pielikumā: sanāksmes dalībnieku saraksts, 2 lpp. 
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publiskā apspriešana 
 

SANĀKSMES PROTOKOLS 
 
 
Murmastienes kultūras centrs, 
Jaunatnes iela 12, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 
 
 
2013.gada 4.jūnijā                      Protokols Nr.2 
 
Publiskās apspriešanas sanāksme atklāta: plkst. 12:00 
 
Publiskās apspriešanas dalībnieki: 

1. Kārlis Caune, 
2. Marija Budule, 
3. Rita Ivenkova 
4. Agnese Pivore-Bokta, 
5. Māris Bērziņš, 
6. Aija Garanča, 
7. Anna Tocs-Macāne, 
8. Janīna Grudule, 
9. Māris Justs, 
10. Inese Pivare, 
11. Valērija Solozemniece, 
12. Biruta Tropa, 
13. Jānis Mozga 

 
 
Darba kārtība: 
1. Plānošanas dokumenta izstrādātāju uzruna; 
2. Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta saturu; 
3. Diskusija, priekšlikumi, komentāri un jautājumi. 
 
 
1. Plānošanas dokumentu izstrādātāju uzruna 
 
M.Bērziņš informē par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
nepieciešamību, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, stratēģijas izstrādes 
mērķi, procedūru, termiņiem un finansējumu, kā arī par dokumenta publiskās apspriešanas 
pasākumiem. Īsumā klātesošajiem tiek atgādināts par visu izstrādes stadijā esošo attīstības 
plānošanas dokumentu savstarpējo papildinātību un atšķirībām. 
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2. Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta saturu 
 
I.Pivare klātesošajiem izklāsta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturu, akcentējot 
galvenos plānošanas dokumenta risinājumus un to pamatojumu. Īsumā tiek ieskicēti novada 
attīstības mērķi, galvenās prioritātes un veicamās darbības. A. Pivore-Bokta sanāksmes 
dalībniekus iepazīstina ar grafiskajiem risinājumiem un sagatavotajiem materiāliem par novada 
telpiskās attīstības perspektīvām. Noslēgumā plānošanas dokumenta autori uzskaita novada 
attīstībai nozīmīgus un stratēģiskus projektus, kas ilgtermiņā būtu īstenojami izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 
 
3. Diskusija, priekšlikumi, komentāri un jautājumi 
 
Sanāksmes dalībnieki iesaistās diskusijā par izstrādātā stratēģijas projekta saturu, tā 
atspoguļojumu un iekļautās informācijas lietderību. Sanāksmes dalībnieki apmainās ar 
viedokļiem, kā uzlabot un uzskatāmāki atspoguļot telpiskās attīstības perspektīvu. Sanāksmes 
dalībnieki aktīvi apspriež dabas aizsardzības un tūrisma attīstības iespējas Murmastienes 
pagastā un Varakļānu novadā kopumā. 
 
 
Sanāksme beidzās: plkst. 14:00 
 
Sanāksmi protokolē: Māris Bērziņš, SIA „Geo Consultants” 
 
Pielikumā: sanāksmes dalībnieku saraksts, 2 lpp. 
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publiskā apspriešana 
 

SANĀKSMES PROTOKOLS 
 
 
Varakļānu kultūras nams, 
1.maija laukums, Varakļāni, Varakļānu nov. 
 
 
2013.gada 4.jūnijā                      Protokols Nr.3 
 
Publiskās apspriešanas sanāksme atklāta: plkst. 16:00 
 
Publiskās apspriešanas dalībnieki: 

1. Arvīds Brolcs, 
2. Jānis Broks, 
3. Pēteris Letinskis, 
4. Inese Pivare 
5. Agnese Pivore-Bokta, 
6. Māris Bērziņš, 
7. Aija Garanča, 
8. Kristīne Storde, 
9. Aija Ščucka, 
10. Juris Paeglis, 
11. Jūlijs Paeglis, 
12. Marija Ščucka, 
13. Rita Upeniece, 
14. Sanita Svalba, 
15. Gunta Āboliņa, 
16. Anna Mālniece, 
17. Vilnis Dzērvīte, 
18. Indra Broka, 
19. Silvija Strucinska, 
20. Ingrīda Dalecka, 
21. Ilona Skutele, 
22. Māris Justs 

 
 
Darba kārtība: 

1. Plānošanas dokumenta izstrādātāju uzruna; 
2. Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta saturu; 
3. Diskusija, priekšlikumi, komentāri un jautājumi. 
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1. Plānošanas dokumentu izstrādātāju uzruna 
 
M.Bērziņš informē par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
nepieciešamību, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, stratēģijas izstrādes 
mērķi, procedūru, termiņiem un finansējumu, kā arī par dokumenta publiskās apspriešanas 
pasākumiem. Īsumā klātesošajiem tiek atgādināts par visu izstrādes stadijā esošo attīstības 
plānošanas dokumentu savstarpējo papildinātību un atšķirībām. 
 
2. Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta saturu 
 
I.Pivare klātesošajiem izklāsta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturu, akcentējot 
galvenos plānošanas dokumenta risinājumus un to pamatojumu. Īsumā tiek ieskicēti novada 
attīstības mērķi, galvenās prioritātes un veicamās darbības. A. Pivore-Bokta sanāksmes 
dalībniekus iepazīstina ar grafiskajiem risinājumiem un sagatavotajiem materiāliem par novada 
telpiskās attīstības perspektīvām. Noslēgumā plānošanas dokumenta autori uzskaita novada 
attīstībai nozīmīgus un stratēģiskus projektus, kas ilgtermiņā būtu īstenojami izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 
 
3. Diskusija, priekšlikumi, komentāri un jautājumi 
 
Sanāksmes dalībnieki iesaistās diskusijā par izstrādātā stratēģijas projekta saturu, tā 
atspoguļojumu un iekļautās informācijas lietderību. Sanāksmes dalībnieki apmainās ar 
viedokļiem, kā uzlabot un uzskatāmāki atspoguļot telpiskās attīstības perspektīvu. Sanāksmes 
dalībnieki aktīvi apspriež sociāli-ekonomisko situāciju valstī kopumā un novadā. Vairāki 
diskusijas dalībnieki interesējas, kādu ieguldījumu stratēģija sniegs darba vietu radīšanā 
novadā. 
 
 
Sanāksme beidzās: plkst. 18:00 
 
Sanāksmi protokolē: Māris Bērziņš, SIA „Geo Consultants” 
 
Pielikumā: sanāksmes dalībnieku saraksts, 3 lpp. 
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2.6. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS GAITĀ 

 

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes gaitā nav 
saņemti raksti sabiedrības priekšlikumi vai iebildumi. Plānošanas dokumenta publiskās 
apspriešanas laikā arī nav saņemts neviens priekšlikums vai iebildums. 
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33..  SSAADDAARRBBĪĪBBAA  AARR  IINNSSTTIITTŪŪCCIIJJĀĀMM  
 

3.1. VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS PAR VARAKĻĀNU NOVADA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PROJEKTU 
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3.2. PĀRSKATA ZIŅOJUMS PAR VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMĀ 
MINĒTO IEBILDUMU UN PRIEKŠLIKUMU IESTRĀDI 

 

 Vidzemes plānošanas reģiona ierosinājumi, 
norādītās nepilnību un trūkumi Izstrādātāju priekšlikumi par dokumenta pilnveidi 

1. 

Visā IAS nepieciešams precizēt atsauces uz tabulām, 
attēliem, to numerāciju un nosaukumiem. Šobrīd darba 
struktūra ir diezgan haotiska un nesaprotama 
(piemēram. 62. lpp. ir atsauce uz 4.12. attēlu, kur it kā 
būtu attēlota perspektīvā apdzīvojuma struktūra, tomēr 
4.12. attēls ir pavisam kaut kas cits u.c.). 

Dokumenta struktūra, kā arī atsauces uz tabulām un 
attēliem ir precizētas, novēršot satura risinājuma 
neskaidrības. 

2. 

Jāveic darba struktūras uzlabojumi, jo šobrīd IAS ir ļoti 
grūti uztverama. Attīstības virzieni, dokumenta ietvaros 
tiek definēti vairākās nodaļās, tādējādi grūti sasaistāmi 
ar ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskajiem mērķiem 
un ilgtermiņa prioritātēm. 

Dokumenta struktūra ir uzlabota, veicot redakcionālus 
pilnveidojumus, izvairoties no teksta dublēšanās un 
atvieglojot teksta uztveri. 

3. 

4. nodaļu „Telpiskās attīstības perspektīva” vēlams 
pārstrukturēt, attiecīgi šajā nodaļā atstājot tikai 
teritorijas vēlamo telpisko struktūru, bet informāciju, 
kas ir situācijas raksturojums iekļaut 3. nodaļā., 
piemēram, 3.2.33. nodaļā „Novada iekšējā un 
sasniedzamība,” koncentrēties nevis uz esošās 
situācijas atspoguļošanu, bet gan ilgtermiņa darbībām, 
novada potenciālu un attīstības virzieniem saistībā ar 
transporta, sakaru un inženiertīklu infrastruktūru, kā arī 
pakalpojumu pieejamību. 

Dokumenta struktūrā skaidri nodalīta esošo situāciju 
raksturojošā informācija no vēlamās telpiskās 
struktūras un stratēģiskās daļas. 

4. 75. lpp. norādīts, ka ainavu apraksts ir iekļauts 
2.4.2.p., tomēr IAS šāda nodaļa nav atrodama. Precizēts, ainavas raksturotas dokumenta 2.8.nod. 

5. Satura rādītājs neatbilst darba struktūrai, 
nepieciešams precizēt. 

Dokumenta struktūra ir pilnveidota, veicot attiecīgus 
labojumus arī satura rādītājā. 

6. 

Telpiskās perspektīvas grafiskajā materiālā un 
nosacījumos ir dažādi telpu un objektu definējumi, kas 
apgrūtina uztvert darbu kopumā, turklāt nav saprotami 
arī telpu definējumi, jo dažādos attēlos nosaukumi tiek 
lietoti atšķirīgi, piemēram, industriālā telpa un 
rūpniecības telpa. Nav saprotams vai un kāds ir 
atšķirības šīm telpām. 

Grafiskajā materiālā lietotie novada perspektīvās 
attīstības telpu un objektu definējumi, kā arī to 
nosaukumi ir saskaņoti. 

7. 
Izmantošanas nosacījumus (vadlīnijas) nepieciešams 
definēt katrai no Telpiskās attīstības perspektīvā 
identificētajām telpām. 

Uzskatam, ka tas nav nepieciešams un atstātas 
saskanīgās telpu grupas, jo to izmantošanas 
nosacījumi atkārtojas. 

8. 
Papildināt IAS, norādot vai un kā ir ņemtas vērā 
kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentos jau 
definētās ekonomiskās specializācijas. 

Dokuments pilnveidots, informācija un atsauce uz 
kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentos 
definētajām ekonomiskās specializācijas jomām 
raksturota, analizējot novada funkcionālās saites. 
Turklāt šie dokumenti plaši analizēti attīstības 
programmā. 

9. 
4.10. attēlā ir identificētas Lauku kultūrvēsturiskās 
telpas, tomēr tālāk tekstā šīs telpas netiek aprakstītas, 
līdz ar to nav sasaiste starp attēliem un teksta daļu. 

Dokuments pilnveidots, papildinot 2.8.nod. par ainavu 
telpām, t.sk. lauku kultūrvēsturiskajām telpām. 



 

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 
Pārskats par izstrādes gaitu 

 
 
 

Varakļānu novada pašvaldība 38 

 Vidzemes plānošanas reģiona ierosinājumi, 
norādītās nepilnību un trūkumi Izstrādātāju priekšlikumi par dokumenta pilnveidi 

10. 

Nepieciešams precizēt Varakļānu novada platību 
9.lpp. un 28.lpp. jo ir būtiskas atšķirības. Turklāt 
platība neatbilst Centrālās statistikas pārvaldes 
datiem, kur attiecīgi norādīts, ka Varakļānu novada 
platība ir 278 km2. Arī iedzīvotāju skaits 9.lpp. un 
12.lpp. ir atšķirīgs. Lai datus varētu korekti salīdzināt, 
nepieciešams pēc iespējas izmantot vienas datu bāzes 
informāciju. 

Dokumentā minētie dati par novada teritorijas platību 
un iedzīvotāju skaitu ir precizēti, samazinot 
neskaidrības un pretrunas dokumenta saturā. Tomēr 
iedzīvotāju skaits dažādos oficiālos datu avotos 
atšķiras. Iespēju robežās informācijai izmantots viens 
datu avots. Informācijas avots norādīts atsaucēs. 

11. 
Vēlams pārskatīt IAS analizētos statistiskos datus, kuri 
daļēji ir novecojuši, piemēram, par iedzīvotāju skaitu, 
nodarbinātību ir atrodami jaunāki dati par 2012. gada 
1.janvāri.  

Dokumentā lietotie statistikas dati ir aktualizēti, bet 
kopējās tendences saglabājas. Turklāt ne vienmēr ir 
pieejami jaunākie dati, jo dažādas institūcijas datus 
apkopo un publicē atšķirīgi.  

12. 
3.1. attēlā nepieciešams precizēt attēla nosaukumu, jo 
attēlā norādītais termiņš neatbilst IAS minētajam 
termiņam. 

Dokumentā veikti neuzmanības un pārrakstīšanās 
kļūdu labojumi. 

13. Dokumenta tekstā nepieciešams novērst gramatikas 
kļūdas. 

Viss dokumenta teksts pilnveidots, novēršot 
gramatikas un neuzmanības kļūdas. 

14. 
42.lpp. 3.5. tabula „Funkcionālās saites telpiskā 
dimensija; ar nacionālas nozīmes centriem un 
Zemgales un Latgales reģioniem” Madona kļūdaini 
norādīta kā nacionālas nozīmes centrs. 

Precizēts. 

15. 4.12. attēls ir grūti atšifrējams, aicinām precizēt šo 
attēlu. Precizēts. 

16. 
3.3. attēlā leģendā norādīts, ka attēlota Teiču 
rezervāta ārējā aizsargjosla, tomēr attēlā šī robeža nav 
identificējama. 

Ārējā aizsargjosla kartē bija attēlota, bet grafiskais 
risinājums bija neveiksmīgs. Iespēju robežās attēls 
pilnveidots. 

17. Visā IAS attēlus nepieciešams grupēt secīgi un 
atbilstoši tekstam, lai tie ietu kopā ar aprakstošo daļu. 

Dokumentā mainīts attēlu izvietojums atbilstoši 
jaunajai darba struktūrai. Autori attēlus grupējuši un 
izvietojuši atbilstoši tekstam, kā arī ievērojot 
noformējuma prasības. Tekstā dotas atsauces uz 
konkrētiem attēliem, norādot lpp. Turklāt pašvaldības 
mājas lapā visas telpiskās attīstības perspektīvas 
kartes tiks ievietotas atsevišķi. 

18. 4.1. tabulā (59. lpp.) kļūdaini norādīts, ka Valmiera, 
Jēkabpils un Rēzekne ir Reģionālas nozīmes centri. Precizēts. 

19. 
4.2.3. un 4.2.4. nodaļās sniegtā informācija pārklājas, 
nepieciešams precizēt un katrā nodaļā atstāt tikai 
būtiskāko, vai abas nodaļas vienkārši apvienot. 

Precizēts. 

 



 

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 
Pārskats par izstrādes gaitu 

 
 
 

Varakļānu novada pašvaldība 39 

 

3.3. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS PAR STARTĒĢISKĀ 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA NEPIEMĒROŠANU 
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