
Paziņojums par Mazsalacas novada attīstības programmas 2019.–

2025. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu 

 

Ar Mazsalacas novada pašvaldības domes 2018. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 14.4 “Par 
Mazsalacas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta 1. redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Mazsalacas novada attīstības 
programmas 2019 .– 2025. gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana. 
  
Mazsalacas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam. Projekta 1.redakcija: 
  
I PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
  
II STRATĒĢISKĀ DAĻA 
  
III RĪCĪBAS PLĀNS  
  
IV INVESTĪCIJU PLĀNS 
  
V ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

  
Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2018. gada 1. novembra līdz 2018. gada 
30.novembrim. Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar 
Attīstības programmas projekta redakcijas materiāliem var iepazīties: 

• Mazsalacas novada pašvaldības mājaslapā www.mazsalaca.lv sadaļā 
“Sabiedrības līdzdalība”, 

• Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, 
LV-4215, darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 (pirmdienās līdz 
18:00, piektdienās līdz 16:00), 1. stāvā klientu apkalpošanas centrā, 

• Ramatas un Sēļu pagasta pārvaldēs atbilstoši to darba laikam, 
• Mazsalacas novada bibliotēkās atbilstoši to darba laikam, 
• valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv. 

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta redakciju 
iespējams iesniegt līdz 2018. gada 30. novembrim: 

• Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas 
novads, LV-4215, 7. kabinetā, 

• nosūtot pa pastu uz adresi: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-
4215, 

• elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi:  
mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv, 

• elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam 
norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, 
uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.). 
  
Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskā apspriede, kurā Attīstības programmas 
izstrādātājiem SIA “Reģionālie projekti” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot 
interesējošos jautājumus. 
  
Sabiedriskās apspriedes notiks 2018. gada 21. novembrī plkst. 17:00 Ramatā un 2018. 
gada 22. novembrī plkst. 17:00 Sēļos un plkst. 19:00 Mazsalacā. Jautājumu gadījumā 
aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Mazsalacas novada pašvaldības 
projektu vadītājas Vitas Reinaldes tel.: 25625350, e-pasts:  
vita.reinalde@mazsalacasnovads.lv . 

https://www.mazsalaca.lv/pielikumi/I_Eso%C5%A1%C4%81%20situ%C4%81cija_Mazsalaca_v2_29_105753.10_105753.2018_105753._105753.pdf
https://www.mazsalaca.lv/pielikumi/II_Strategiska_dala_Mazsalaca_v2_29_105103.10_105103.2018_105103._105103.pdf
https://www.mazsalaca.lv/pielikumi/III_R%C4%ABc%C4%ABbas%20pl%C4%81ns_Mazsalaca_v2_29_104829.10_104829.2018_104829.pdf
https://www.mazsalaca.lv/pielikumi/IV_Invest%C4%ABciju%20pl%C4%81ns_Mazsalaca_v1_16_110226.10_110226.2018_110226.pdf
https://www.mazsalaca.lv/pielikumi/V_Uzraudz%C4%ABba_Mazsalaca_v2_29_105539.10_105539.2018_105539.pdf
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