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1. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
1.1. Pašvaldības attīstības vīzija
Attīstības vīzija ir lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda
teritorijas unikālās vērtības.
Ciblas novada vīzija 2025. gadam:
Ciblas novads - Gaišs
novads Ludzas pievārtē
Latvijas Austrumos, kur

Iedzīvotāji –

Uzņēmējdarbība –

Vide –

izglītoti, atvērti
pārmaiņām

izmanto 21. gadsimta
tehnoloģijas

komfortabla mājvieta un
atpūta daudzveidīgajā
ainavā

Ciblas novada teritorijā ir attīstīta sociālā un inženiertehniskā infrastruktūra, apmierinot
katra iedzīvotāja pamatprasības, veidojot labvēlīgu un atklātu sociālo vidi. Apzināti un racionāli
izmantojot vietējos resursus (cilvēkresursi, dabas resursi, finansu resursi), kā arī piesaistot tos
ārpus novada robežām, pašvaldībā ir attīstīta uzņēmējdarbība, tādējādi nodrošinot harmonisku
teritorijas attīstību un veicinot novada iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugumu. Novada
ekonomiskā attīstība ir saskaņota ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, un tiek
ievēroti ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības principi.

1.2.Pašvaldības specializācija
Ciblas novadam jau vēsturiski raksturīga lielu ražotņu neesamība, teritorijā ir
saglabājusies tīra un nepiesārņota vide un dabas resursi. Jau kopš seniem laikiem šajā teritorijā
iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, tās nozarēm – piena lopkopību, cūkkopību, aitkopību,
graudkopību. Šobrīd dažas no nozarēm ir panīkušas, taču dažas ir spējušas pastāvēt, neskatoties
uz pārmaiņām.
Pašvaldības specializāciju iezīmē tādas nozares kā lopkopība, mežsaimniecība,
graudkopība un lauku tūrisms.
Piena lopkopība ir viena no senākajām nodarbēm šajā reģionā. Daudzās saimniecībās ir
3-7 govis, saražotā produkcija – piens un piena produkti – ir iedzīvotāju iztikas avots. Gaļas
lopkopība ir salīdzinoši jauna nozare Latvijas un Latgales tautsaimniecībā. Pašlaik novada
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teritorijā ir vairākas saimniecības, kas nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu. Lielākais nozares
pārstāvis ir z/s „Granti”.
Graudkopība ir sena lauksaimniecības nozare. Ciblas novadā tiek audzēti kvieši, mieži,
auzas, rudzi, kā arī energokultūraugs – rapsis, kas ieņem aizvien stabilāku vietu graudkopībā.
Lielākie nozares pārstāvji ir SIA, z/s „Ezerlīči”, z/s „Staupine”.
Mežsaimniecība ir sena novada nodarbošanās. Tās attīstību veicina lielais mežu
daudzums novada teritorijā. Tā ietver meža audzēšanu un kokapstrādi. Lielākie uzņēmumi, kas
nodarbojas ar mežsaimniecību ir SIA „Lapegles - 2”, SIA „WILD”, SIA „Dimants AR”, SIA
„Riko - Ri”.
Tūrisma attīstību pašvaldībā sekmē novada vide un dabas un kultūrvēsturiskais
mantojums. Novadā tiek piedāvāti dažādi tūrisma veidi – aktīvā atpūta, ekotūrisms utt. Lielākie
tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir SIA „Cirmas ezerkrasts”.
Perspektīvā plānots saglabāt visas šīs nozares un attīstīt gaļas lopkopību, aitkopību,
zivsaimniecību un dabas resursu izmantošanu.
Aitkopība ir sena lauksaimniecības nozare, kas vienmēr ir pārstāvēta Latgales
tautsaimniecībā. Novada teritorijas reljefs un augšņu kvalitāte nosaka labvēlīgu vidi nozares
attīstībai. Šobrīd lielākais šīs nozares pārstāvis ir z/s „Ožorgu mājas”.
Zivsaimniecība ir perspektīva nozare, ņemot vērā ūdens resursus novadā. Ir iespējams
audzēt zivis (zušus, līņus, karpas u.c.) un vēžus.
Dabas resursu apguve un racionāla izmantošana ir plaša nozare, ko iespējams attīstīt
novada teritorijā, izmantojot visus pieejamos dabas resursus – zemi, mežu, derīgos izrakteņus,
zāli, krūmus utt.

1.3.Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir
definēti stratēģiskie mērķi (SM). Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un
turpmāko veicamo darbību identificēšanai.
Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

SM1

Pievilcīga cilvēku dzīves vide

IP1

Cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana

SM2

Ilgtspējīga ekonomika un
uzņēmējdarbība

IP2

Stabilas vides radīšana
uzņēmējdarbības attīstībai

SM3

Sakārtota un apsaimniekota
vide

IP3

Vides ilgtspējīga attīstība

1.4. Vidējā termiņa prioritātes
Vidēja termiņa prioritātes (VP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa
prioritāšu sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus,
specializāciju, un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi.
Ciblas novada pašvaldība

4

Ciblas novada attīstības programma 2019. -2025. gadam

Ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība
Ilgtermiņa prioritātes (IP)

IP1 – Cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana

IP2 - Stabilas vides radīšana uzņēmējdarbības
attīstībai
IP3 - Vides ilgtspējīga attīstība

Vidēja termiņa prioritātes (VP)
VP1 – Infrastruktūras objektu uzlabošana un
attīstība
VP2 – Veselības un sociālās aprūpes pilnveidošana
VP3 – Izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu
attīstība
VP4 – Darba vietu radīšana
VP5 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
VP6 – Tūrisma attīstība
VP7 – Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

VP1 – Infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība
Ceļu segums uz
pašvaldības ceļiem un
1.8
ielām:
2017.
37.9
Asfaltētās
Grantētās
Bez seguma

60.3

2025.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Palielinās
Samazinās
Samazinās

Centralizētās
ūdensapgādes patērētāju
2017.
1000
Nesamazinās
skaits
Centralizētās
kanalizācijas sistēmas
2017.
1000
Nesamazinās
patērētāju skaits
Atkritumu šķirošanas
2017.
3
5
vietu/laukumu izveide
VP2 – Veselības un sociālās aprūpes pilnveidošana
Feldšeru-vecmāšu punktu
2017.
5
5
skaits
Sociālo darbinieku skaits
2017.
8
8
VP3 – Izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu attīstība
Izglītojamo skaits
2017./
293
Nesamazinās
izglītības iestādēs
2018.m.g.
Folkloras ansambļu un
2017.
14
14
kopu skaits
Sporta pulciņu skaits
2017.
0
2
VP4 – Darba vietu radīšana
10 lielāko uzņēmumu
2016.
3 692 010
Nesamazinās
apgrozījums
Bezdarba līmenis
2017.
23,3
Samazinās
Ekonomiski aktīvo

2017.
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Nesamazinās

Avots

Pašvaldības dati

Pašvaldības dati

Pašvaldības dati
Pašvaldības dati

Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
Pašvaldības dati
Valsts ieņēmumu dienests
Nodarbinātības valsts
aģentūra
Valsts ieņēmumu dienests
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uzņēmumu skaits
VP5 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
Iedzīvotāju skaits
2017.
2765
Nesamazinās Pašvaldības dati
Teritorijas attīstības
Valsts reģionālās attīstības
2016.
Pieaug
-1.758
indekss
aģentūra
VP6 – Tūrisma attīstība
Tūrisma pakalpojuma
2017.
7
7
Pašvaldības dati
sniedzēju skaits
Tūrisma maršrutu izveide
2017.
1
2
Pašvaldības dati
VP7 – Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm
Ezeru apsaimniekošanas
2017.
1
3
Pašvaldības dati
plāni
Informācijas stendu skaits
pie kultūrvēsturiskajiem
2017.
0
3
Pašvaldības dati
pieminekļiem
Norādes uz kapsētām,
2017.
0
3
Pašvaldības dati
kapsētu datu bāzes

1.5. Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi
Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiņā risināmie
uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.
Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Vidēja termiņa prioritāte

Rīcības virzieni

RV 1.1. Ceļu
infrastruktūras attīstība

VP1 – Infrastruktūras
objektu uzlabošana un
attīstība

VP2 – Veselības un
sociālās aprūpes
pilnveidošana

RV1.2.. Tehniskās
infrastruktūras un
komunālās
saimniecības
sakārtošana un attīstība

RV2.1. Veselības
infrastruktūras un
pakalpojumu
pilnveidošana
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Uzdevumi
U1.1.1. Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu
infrastruktūras tehnisko stāvokli
U1.1.2. Uzlabot satiksmes drošību un
organizāciju
U1.2.1. Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības
sistēmas
U1.2.2.Sakārtot kanalizācijas sistēmu
darbību
U1.2.3. Energoefektivitātes un siltināšanas
pasākumu realizēšana publiskajās ēkās un
daudzdzīvokļu ēkās
U1.2.4. Teritorijas labiekārtošana
U1.2.5. Atkritumu šķirošanas laukumu
izveide
U2.1.1. Attīstīt un modernizēt veselības
infrastruktūru
U2.2.1.Pilnveidot veselības aprūpes
pakalpojumus

6

Ciblas novada attīstības programma 2019. -2025. gadam

RV2.2. Sociālo
pakalpojumu un
infrastruktūras attīstība

U2.2.1. Pilnveidot sociālos pakalpojumus un
pabalstus
U2.2.2. Pilnveidot sociālo infrastruktūru
U3.1.1. Pedagogu kvalifikācijas celšana

RV3.1. Izglītības
infrastruktūras attīstība
VP3 - Izglītības, kultūras
un sporta pakalpojumu
attīstība

RV3.2. Kultūras
infrastruktūras attīstība

RV3.3. Sporta
infrastruktūras attīstība

RV4.1. Sadarbības
veicināšana ar
uzņēmējiem, NVO
VP4 – Darba vietu radīšana
RV1.2. Kvalificētu
darbinieku piesaiste

RV5.1. Pašvaldības
pārvaldības
efektivitātes uzlabošana
VP5 – Efektīvas pārvaldes
nodrošināšana
RV5.2. Starptautiskās
atpazīstamības
veicināšana

VP6 – Tūrisma attīstība

VP7 – Uz vietējiem dabas
un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecību
nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām
paaudzēm

RV6.1. Tūrisma
infrastruktūras izveide
un uzlabošana
RV6.2.Tūrisma
produkta izveide un
attīstība
RV7.1. Pašvaldības
kultūrvēsturiskā
mantojama saglabāšana
un attīstība
RV7.2. Dabas resursu
saglabāšana
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U3.1.2. Uzlabot izglītības iestāžu
infrastruktūru
U3.1.3. Uzlabot izglītības iestāžu materiāli
tehnisko bāzi
U3.2.1. Kultūras iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana
U3.2.2. Esošo kultūras tradīciju bagātināšana
un jaunu attīstīšana
U3.3.1. Sporta laukumu un telpu
modernizācija, renovācija
U3.3.2. Sporta aprīkojuma iegāde
U4.1.1.Veicināt bezdarbnieku iesaisti darba
tirgū
U4.1.2.Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas
U 4.1.3. Pašvaldības dalība projektos,
uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanai
U4.2.1. Piesaistīt kvalificētus darbiniekus
pašvaldības iestādēs
U4.2.2. Atbalstīt darbinieku vēlmi
paaugstināt kvalifikāciju
U5.1.1. Pilnveidot un regulāri aktualizēt
pašvaldības mājas lapu
U5.1.2. E-pakalpojumu attīstība
U5.1.3. Personas datu aizsardzības sistēmas
ieviešana
U5.2.1. Nodrošināt partnerības veicināšanu
U5.2.2. Piedalīties starptautiskos pasākumos
(kultūras, izglītības), popularizējot novada
vārdu
U6.1.1. Izveidot tūrisma taku
U6.1.2. Norāžu uzstādīšana uz objektiem
U6.2.1. Veicināt ekotūrisma attīstību
U6.2.2. Veicināt velotūrisma attīstību
U6.2.3. Veicināt kultūrtūrisma attīstību
U7.1.1.Sakārtot kultūrvēsturisko objektus
U7.1.2.Labiekārtot kapsētas un piemiņas
vietas
U7.2.1. Ūdenstilpņu apsaimniekošanas
veicināšana
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U7.2.2.Dabas objektu labiekārtošana

Rīcības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2025. gadam. Tas ir pievienots
Attīstības programmai. Investīciju plāns ir izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2025. gadam.
Gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt Attīstības
programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības
budžetu.

Ciblas novada pašvaldība
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2.Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība
Šajā nodaļā apskatīti citu līmeņu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie
nosacījumi un ieteikumi, kas jāņem vērā pie Ciblas novada attīstības programmas izstrādes, kā
arī pašvaldību, kas robežojas ar Ciblas novada administratīvo teritoriju, plānošanas dokumenti.

2.1.Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS)
Stratēģija parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi –
līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām
pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot arvien jaunās iespējās.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030.
gadam Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Tieši šie
globālie procesi un ar tiem saistītie izaicinājumi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē:
demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās;
globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;
darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;
klimata pārmaiņas;
augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība;
demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu
attīstība;
8) globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums;
9) urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ciblas novada pašvaldība
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2.1. att. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātes
Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Nacionālais attīstības plāns
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP 2020) ir valsts galvenais nacionāla
līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidējā termiņa redzējums,
prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni (skat. 2.1.tabulu). Tā vadmotīvs ir Ekonomikas
izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam!. Lai sasniegtu
vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes – “Tautas saimniecības izaugsme”, “Cilvēka
drošumspēja” un “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības virzieni,
to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi
ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.

Ciblas novada pašvaldība
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2.1.tabula
Ciblas novada attīstības programmas prioritāšu atbilstība Nacionālajam attīstības
plānam
Nacionālais attīstības
plāns 2030
Prioritāte, rīcības virziens

Ciblas novada attīstības programma 2012. – 2018.
Vidēja termiņa prioritāte)

Rīcības virziens

Prioritāte „Tautas
saimniecības izaugsme”
RV4.1. Sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem, NVO

RV „Augstražīga un
eksportspējīga ražošana
un starptautiski
konkurētspējīgi
pakalpojumi"

VP4 – Darba vietu
radīšana

RV „Izcila
uzņēmējdarbības vide”

VP4 – Darba vietu
radīšana

RV4.1. Sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem, NVO

RV „Attīstīta pētniecība,
inovācija un augstākā
izglītība”

VP3 - Izglītības, kultūras
un sporta pakalpojumu
attīstība

RV3.1. Izglītības infrastruktūras
attīstība

RV „Energoefektivitāte
un enerģijas ražošana”

VP1 – Infrastruktūras
objektu uzlabošana un
attīstība

RV1.2.. Tehniskās infrastruktūras un
komunālās saimniecības sakārtošana
un attīstība

Prioritāte „Cilvēka
drošumspēja”
RV „Cienīgs darbs”

VP4 – Darba vietu
radīšana

RV4.1. Sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem, NVO

RV „Kompetenču
attīstība”

VP4 – Darba vietu
radīšana

RV4.1. Sadarbības veicināšana ar
uzņēmējiem, NVO

RV „Vesels un
darbspējīgs cilvēks”

VP2 – Veselības un
sociālās aprūpes
pilnveidošana

RV2.1. Veselības infrastruktūras un
pakalpojumu pilnveidošana

RV „Cilvēku sadarbība,
kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības”

VP3 - Izglītības, kultūras
un sporta pakalpojumu
attīstība

RV3.2. Kultūras infrastruktūras
attīstība

Prioritāte „Izaugsmi
atbalstošas teritorijas”
RV „Ekonomiskās
aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju
potenciāla izmantošana”

VP7 – Uz vietējiem dabas
un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecību
nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām

Ciblas novada pašvaldība

RV7.1. Pašvaldības kultūrvēsturiskā
mantojama saglabāšana un attīstība
RV7.2. Dabas resursu saglabāšana
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paaudzēm

RV „Pakalpojumu
pieejamība līdzvērtīgāku
darba iespēju un dzīves
apstākļu radīšanai”
RV „Dabas un kultūras
kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

VP5 – Efektīvas
pārvaldes nodrošināšana

VP7 – Uz vietējiem dabas
un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecību
nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām
paaudzēm

RV5.1. Pašvaldības pārvaldības
efektivitātes uzlabošana

RV7.1. Pašvaldības kultūrvēsturiskā
mantojama saglabāšana un attīstība
RV7.2. Dabas resursu saglabāšana

2.2.Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti
Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp
nacionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem.
Izstrādājot Ciblas novada attīstības programmu, tika izvērtēti Latgales plānošanas reģionā
spēkā esošie plānošanas dokumenti.
2.2.tabula
Ciblas novada attīstības programmas atbilstība Latgales programmai
Latgales programma 2010 – 2017

Ciblas novada attīstības programma 2019.
– 2025.

Vidēja termiņa prioritātes
Veicināt negatīvo demogrāfisko un migrācija VP4 – Darba vietu radīšana
procesu apturēšanu un saglabāšanu vismaz
320 tūkstošu iedzīvotāju skaitu reģionā
Palielināt
privātā
sektora
īpatsvaru VP7 – Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem
pievienotās vērtības radīšanās reģionā līdz 76 balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to
% un palielināt augstas pievienotās vērtības saglabāšana nākamajām paaudzēm
īpatsvaru
VP4 – Darba vietu radīšana
Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus reģionā, VP4 – Darba vietu radīšana
sasniedzot 40 % no ES vidējās bruto darba
samaksas līmeņa
Darbības programmas – Rīcības virzieni
Latgale ID (programma uzņēmējdarbības
atbalstam)

Latgale ID: Inkubatoru tīkls

Latgale ID: Sociālā uzņēmējdarbība
Savienojumi (Transporta un sakaru
Ciblas novada pašvaldība

RV4.1. Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem,
NVO
RV4.1. Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem,
NVO
RV5.1. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes
uzlabošana
RV4.1. Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem,
NVO
RV5.1. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes

12

Ciblas novada attīstības programma 2019. -2025. gadam

programma)
Savienojumi: Latgales informatīvā telpa
Novadu programma
Skola +
Sociāli atbildīgā Latgale

uzlabošana
RV 1.1. Ceļu infrastruktūras attīstība
RV5.1. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes
uzlabošana
RV5.1. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes
uzlabošana
RV3.1. Izglītības infrastruktūras attīstība
RV2.2. Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras
attīstība
RV7.2. Dabas resursu saglabāšana

Ezeri (tūrisma un dabas programma)

Zaļā enerģija (nākotnes zināšanu
programma)

RV7.2. Dabas resursu saglabāšana
RV7.1. Pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojama
saglabāšana un attīstība

2.3.Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti
Ciblas novada attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādē ievērota pēctecība,
izmantoti līdz šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie Ciblas novada
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
1) Ciblas novada stratēģija 2030.gadam;
2) Ciblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam;
3) Ciblas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.

2.4.Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti
Ciblas novads robežojas ar Kārsavas, Rēzeknes un Ludzas novadiem.
Kārsavas novadam ar 2011. gada 21.decembra lēmumu ir apstiprināta Kārsavas novada
Attīstības programma 2012.-2018.gadam.Ir izstrādāta un apstiprināta Kārsavas novada Stratēģija
2030.gadam. Ir izstrādāts un apstiprināts Teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam ar 2014.gada
grozījumiem un šobrīd ir uzsākta jauna grozījumu izstrāde.
Rēzeknes novadam apstiprināta Rēzeknes novada Attīstības programma 2012.2018.gadam. Ir izstrādāta un apstiprināta Rēzeknes novada Stratēģija 2033.gadam. Ir izstrādāts
un apstiprināts Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Ludzas novadam ar 2018.gada 22.februārī apstiprināta Ludzas novada Attīstības
programma 2018.-2024.gadam. Ludzas novada stratēģija 2030.gadam apstiprināta ar Ludzas
novada domes 2012. gada 27. septembra lēmumu. Ludzas novada Teritorijas plānojums 2013.-
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2024.gadam ir apstiprināti ar Ludzas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu. Ir pieejama
informācija, ka 2016.gadā ir uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Plānojot Ciblas novada attīstību, tiek ņemti vērā kaimiņu pašvaldību plānošanas
dokumenti un kopīgās interešu teritorijas ar pašvaldībām. Pie kopīgo interešu teritorijām ir jāmin
– dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, to aizsargjoslas, mežu un lauksaimnieciskās teritorijas,
kā arī virszemes ūdens objekti.
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