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Ievads
Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk tekstā –Stratēģija) ir izstrādāta
pašvaldības teritorijai laika periodam līdz 2030. gadam. Stratēģijas izstrāde notiek paralēli jaunā
Teritorijas plānojuma izstrādei un laikā, kad novadam ir apstiprināta Attīstības programma 2012.
– 2018.gadam. tādējādi novada pašvaldība jau ir noteikusi īstermiņa mērķus un prioritātes, vīziju
un uzdevumus 7 gadu periodam.
Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments. Novada Stratēģijā ir noteiktas pašvaldības attīstības ilgtermiņa prioritātes
un ietekmes rādītāji, kā arī sniegts redzējums telpiskās attīstības perspektīvai.
Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru Teritorijas plānojumam un
Attīstības programmai, radot priekšnoteikumus Ciblas novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Integrēta pieeja palīdz nodrošināt sasaisti starp
dažādām politikas jomām un iniciatīvām, palīdz veidot pašvaldības attīstības ilgtermiņa
skatījumu, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp attīstības ekonomiskajiem, sociālajiem, vides un
individuālās labklājības aspektiem, kā arī sekmējot apkārtējo teritoriju izaugsmi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi:
1)
2)
3)
4)

Noteikt Ciblas novada ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) nākotnes redzējumu;
Noteikt stratēģiskos mērķus;
Noteikt attīstības prioritātes;
Noteikt telpiskās attīstības perspektīvu.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāv no sekojošām daļām:

1) Pašreizējās situācijas analīze no ilgtermiņa attīstības perspektīvas viedokļa;
2) Stratēģiskā daļa, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), skaitliski
kvantificēti mērķi, prioritātes un ekonomiskā specializācija;
3) Telpiskā attīstības perspektīva;
4) Pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu, sabiedrības līdzdalība
norisi un rezultātiem.
Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā plānošanas pamatprincipus:
1) ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina
kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un
materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;
2) interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības
plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
3) līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības
plānošanas dokumenta izstrādē;
4) sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par
nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
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5) finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un
piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai
nepieciešamajām izmaksām;
6) atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta
par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā
noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus;
7) uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums,
kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem;
8) subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura
atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi
īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī;
9) attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku plāno
pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības
plānošanas dokumentus;
10) līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts teritoriju
attīstības līmeņus un tempus;
11) aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai;
12) dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai
izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos
dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu.
Attīstības stratēģijas laika dimensija saskaņota ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
LATVIJA2030 – Latvijas Republikas Saeimas apstiprināto Latvijas ilgtermiņa attīstības
stratēģisko dokumentu un Latgales reģiona stratēģiju – Latgale 2030.
Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde” ietvaros.
Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija pieņemta un nodota
sabiedriskajai apspriešanai ar Ciblas novada domes 2012. gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 4, §9 „Par
Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu”.
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1.Ciblas novads 2012: esošās situācijas kopsavilkums
Ģeogrāfiskais raksturojums
Ciblas
novads
atrodas
Latvijas
austrumu daļā. Tas robežojas ar Ludzas,
Rēzeknes un Kārsavas novadiem. Austrumos
37 kilometru garumā ir Latvijas valsts un
Eiropas Savienības robeža ar Krievijas
Federāciju. Ciblas novadu veido piecas
teritoriāli administratīvās vienības: Blontu
pagasts, Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts,
Pušmucovas pagasts un Zvirgzdenes pagasts.
Novada kopējā platība ir 510 km2. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 6,5 iedzīvotāji uz
kvadrātkilometru.

Iedzīvotāju skaits

Ekonomiska un sociāla rakstura pārmaiņas ir sekmējušas strauju iedzīvotāju skaita
samazināšanos Latvijā pēdējo desmit gadu laikā. Īpaši tas jūtams lauku pašvaldībās ar mazu
iedzīvotāju skaitu. Uz 2012. gada 1.janvāri Ciblas novada pašvaldībā dzīvo 3229 iedzīvotāji, uz
2011. gada 1. janvāri - 3288 iedzīvotāji. Salīdzinoši 2000.gadā Ciblas novadu veidojošajās
pašvaldībās kopā bija 4003 iedzīvotāji1.

1

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati
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Teritorijas attīstības indekss
Pēc MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.
482 „Noteikumi par teritorijas attīstības
indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”
Ciblas novada attīstības indekss ir -1,278.
Teritorijas attīstības indeksa parēķināšanai
izmanto rādītājus, kas raksturo teritorijas
sociāli ekonomisko attīstību un to nozīmības
svaru. Salīdzinot ar kaimiņu novadiem,
Ciblas novada attīstības indekss ir augstāks nekā Kārsavas novadam (-1,751), bet zemāks nekā
Ludzas novadam (-1,020) un Rēzeknes novadam (-1,166).

Nodarbinātība
Cilvēkresursu raksturo nelabvēlīgās
novecošanās un depopulācijas tendences, kas
šobrīd ir arī Latvijas un Eiropas mēroga
problēma. Pēc nodarbinātības valsts aģentūras
datiem Ciblas novadā bezdarba līmenis ir
augstāks nekā vidēji valstī – 22,32 %
darbspējīgo (valstī – 13,9%).

Dabas resursi
Novads ir bagāts ar dažādiem dabas
resursiem,
kurus
iespējams
izmantot
uzņēmējdarbības veicināšanā. Ap 40 % no novada
teritorijas aizņem lauksaimniecības teritorijas, 37
% - meži, gandrīz 5 % - ūdeņu teritorijas. Novadā
kā dabas resurss jāmin arī tīra, ainaviski pievilcīga
vide. Novada teritorijā ir daudz aizsargājamo
dabas teritoriju, kā arī kultūrvēsturisko objektu un
teritoriju. Lielākās no upēm ir Ludza (Ilža) un Zilupe, kas pieder Veļikajas baseinam, kā arī
Rītupe, kas ir robežupe starp Ciblas un Rēzeknes novadiem. Novadā atrodas 19 lielāki un mazāki
ezeri vai to daļas. Lielākais ezers ir Lielais Ludzas ezers, kura platība ir 846,4 ha3. Ciblas novada
teritorijā ir pieci publiskie ezeri – Kurjanovas ez., Lielais Ludzas ez., Pīteļa ez., Zilezers un
Zvirgzdenes ezers, kā arī Ludzas upe ir publiskais ūdens visā tās garumā pa Ciblas novadu un
2
3

Nodarbināto valsts aģentūras dati, 01.04.2012.
Ezeru datu bāze, www.ezeri.lv
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posms pa Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu4. Zvejas tiesības valstij pieder
divos novada ezeros- Franapoles ezerā un Rajevkas ezerā5. Pie virszemes ūdeņiem jāpieskaita arī
mākslīgās ūdenstilpnes – Blontu dīķi 100 hektāru platībā un dzirnavezeri – Blazēviču,
Zvirgzdenes, Felicianovas un Kubulovas.

Tehniskā infrastruktūra
Ciblas novada teritorijā elektroapgādi
nodrošina A/S „Latvenergo”, novads ietilpst
austrumu elektrisko tīklu rajonā. Ciblas
novadā nav centralizētās siltumapgādes
nevienā no apdzīvotajām vietām. Visām
pašvaldības iestādēm ir lokālā apkure un
iedzīvotājiem
ir
individuālā
apkure.
Tehniskās
infrastruktūras
apjoms
ir
pietiekams, tomēr tā ir nolietojusies un prasa
papildu ieguldījumus uzturēšanai, tādēļ
pašvaldībai ir rūpīgi jāplāno nākotnes
investīcijas, kas ilgtermiņā sniegtu maksimālus ieguvumus. Ciblas novadā dzeramā ūdens
vajadzībām izmanto pazemes ūdeņus. Dominējošā loma ūdensapgādē ir Pļaviņu – Daugavas
ūdens horizontam, kas ir pirmais no zems virsmas horizonts ar lieliem ūdens resursiem.
Centralizētā ūdensapgāde ir Blontos, Felicianova, Pušmucovā, Ciblā, Līdumniekos un Lucmuižā.
Sadzīves notekūdeņi no ciemu teritorijām tiek savākti kanalizācijas sistēmā, novadīti uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un attīrītie notekūdeņi – ūdenstecēs vai ūdenstilpnēs.
Centralizētā kanalizācijas sistēma ir Blontos, Felicianova, Pušmucovā, Ciblā, Līdumniekos un
Lucmuižā.

4

28.01.1937. likums „Civillikums. Pielikumi”
MK 30.11.2009. noteikumi Nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos”
5
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Sadarbība ar kaimiņu novadiem
Ciblas novads ir ļoti cieši saistīts ar
kaimiņnovadiem, it īpaši Ludzas novadu,
kur atrodas bijušā rajona centrs. Ludzas
pilsētā ir pieejams plašs pakalpojumu klāsts,
ko izmanto gan Ciblas novada pašvaldība,
gan iedzīvotāji –valsts iestāžu filiāles,
bankas, būvvalde, degvielas uzpilde stacijas,
izglītības iestādes u.c. Daudzi iedzīvotāji
strādā/ mācās Ludzā. Sadarbojoties ar
kaimiņu novadiem, tiek rīkoti kultūras un
sporta pasākumi, notiek kopīgi pasākumi
pedagogiem, bibliotekāriem, sociālajiem
darbiniekiem utt. Dažas no novada domes
funkcijām Ciblas novada pašvaldība ir
deleģējusi Ludzas novada pašvaldībai –
Būvvalde, Tūrisma informācijas centrs,
Izglītības pārvalde (daļēji), Galvenā
bibliotēka.

Projekti
Ciblas novada pašvaldība aktīvi
iesaistās dažādos projektos. Atbildīgais par
projektu sagatavošanu un ieviešanas
uzraudzību ir Attīstības nodaļa.
Galvenie projekti, kas tika realizēti
kopš Ciblas novada apvienošanās:
1) Blontu pagasta autoceļu un ielu
rekonstrukcija;
2) Atkritumu izgāztuves „Zvirgzdene”
rekultivācija;
5) Infrastruktūras atjaunošana Ezersalas speciālajā
3) Ciblas novada sporta kompleksa
internātpamastkolā;
rekonstrukcija;
6) Pušmucovas pamatskolas informatizācija.
4) Blontu ciema kultūras nama un sporta
Pašvaldības dalība projektos ir atkarīga no
zāles teritorijas labiekārtošana;
budžeta iespējām. Dažu projektu līdzfinansēšanai
tiek ņemts aizņēmums bankā.
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Novada budžets
Pašvaldības iespējas piedalīties
dažādos projektos, segt līdzfinansējumu,
nosaka tās budžets. Lielāko Ciblas
novada budžeta ieņēmumu daļu veido
valsts transferti (mērķdotācijas, dotācijas,
struktūrfondu finansējums), tikai piekto
daļu (2009.gadā – Ls 381 385, 2010.gadā
– Ls 445 842, 2011.gadā – 443 282)
veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi.
Arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir mazi – tikai 3,3 % (2009. gadā - Ls 56 276,
2010. gadā - Ls 66 707, 2011.gadā – 94 154) no kopējiem ieņēmumiem. Vislielākos pašvaldības
izdevumus sastāda izglītības joma. Tajā ietilpst gan skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
uzturēšana, gan pedagogu atalgojums. Ik gadu izglītībai tiek tērēts vairāk kā puse pašvaldības
budžeta. Administratīvā aparāta uzturēšanai tiek tērēti apmēram 10 % budžeta izdevumu. Ciblas
novada pašvaldības kredītsaistības ir 2,4% no pamatbudžeta.

9
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2.Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi
2.1.Pašvaldības specializācija

Galvenā pašvaldībā attīstāmā tautsaimniecības nozare ir Lauksaimniecība un tās
apakšnozares - piena lopkopība, graudkopība, gaļas lopkopība un aitkopība. Pašvaldības
specializāciju iezīmē arī tādas nozares kā mežsaimniecība, lauku tūrisms un dabas resursu
apguve.
Lauksaimniecība jau izsenis novada teritorijā ir bijusi attīstīta.
Piena lopkopība ir viena no senākajām nodarbēm šajā reģionā. Šobrīd lielākie šīs
nozares pārstāvji ir SIA „Blonti”, z/s „Mežmājas”. Daudzās saimniecībās ir 3-7 govis, saražotā
produkcija – piens un piena produkti – ir iedzīvotāju iztikas avots.
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 „Blonti”, koop.savienība „Pušmucovas zemnieks”, z/s
„Ezerlīči”, z/s „Kalēji”u.c.
Gaļas lopkopība ir salīdzinoši jauna nozare Latvijas un Latgales tautsaimniecībā. Nozares
attīstībai ir daudzi „plusi”, ko saskata arī iedzīvotāji un pamazām pievēršas šai nozarei. Pašlaik
novada teritorijā ir vairākas piemājas saimniecības, kas nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu
nelielā apjomā. Lielākais nozares pārstāvis ir z/s „Mežamājas”.
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”.
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 z/s „Lapegles - 2”, z/s „Priede”, SIA „Dimants AR”, SIA „Riko
- Ri”, z/s „Edelveiss”.
Lauku 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”, z/s „Akmeņi”.
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.
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2.2.Novada nākotnes redzējums
Nākotnes redzējums (vīzija) – ir kodolīgs ilgtermiņa nākotnes skatījums, kas vienlaicīgi
parāda novada unikālās vērtības.
Ciblas novada nākotnes redzējums jeb vīzija ir izstrādāta, pamatojoties uz Ciblas novada
Attīstības programmā 2012.- 2018.gadam izvirzīto īstermiņa vīziju, kas ir definēta:

Ciblas novads - Gaišs novads Ludzas pievārtē Latvijas Austrumos, kur:
a) Iedzīvotāji – izglītoti, atvērti pārmaiņām;

b) Uzņēmējdarbība – izmanto 21. gadsimta tehnoloģijas;

c) Vide – komfortabla mājvieta un atpūta daudzveidīgajā ainavā

Sasniedzot īstermiņa mērķi, ir jātiecas sasniegt ilgtermiņa nākotnes redzējumu.
Ciblas novada nākotnes redzējums 2030.gadam:

Ciblas novads ir sakopts pierobežas novads ar attīstītu
lauksaimniecību.
Novadā tiek attīstīta lauksaimnieciskā ražošana,
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi, novada teritorija
ir apsaimniekota un sakopta, tajā nav aizaugušu un pamestu vietu,
iedzīvotāji dzīvo novadā un strādā lauksaimniecības uzņēmumos.

2.3.Novada stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes
Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir
definēti stratēģiskie mērķi. Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu attīstības prioritāšu noteikšanai.
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Stratēģiskais mērķis 1:

Pievilcīga cilvēku dzīves vide
Attīstības
prioritātes

Uzlabot novada
pieejamību un
sasniedzamību

Rūpēties par
iedzīvotāju dzīves
vides kvalitāti

Sekmēt jaunu darba
vietu radīšanu

Stratēģiskais mērķis 2:

Ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbība
Attīstības
prioritātes

Izveidot
uzņēmējdarbībai
nepieciešamo
infrastruktūru

Piedāvāt
investoriem ēkas
un zemi

Popularizēt novadu
dažādos
starptautiskos
pasākumos

Stratēģiskais mērķis 3:

Sakārtota un apsaimniekota vide
Attīstības
prioritātes

Saglabāt dabas
daudzveidību

Saglabāt
kultūrvēsturisko
mantojumu

Lietderīgi izmantot
alternatīvos
enerģijas resursus
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2.4.Sasniedzamie pamatrādītāji
Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, tika izstrādāts pamatrādītāju kopums.
Pamatrādītāji tika atlasīti no Ciblas novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Vidējā
termiņā sasniedzamo rezultātu parametriem.

Rādītājs

Iedzīvotāju skaits
Bezdarba līmenis
Ceļu segums uz
pašvaldības ceļiem un
ielām (asfaltētās/

Pašreizējā
vērtība
(gads)
3288
(2011.)
22,3%
(2011.)

Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits
10 lielāko uzņēmumu
apgrozījums
Teritorijas attīstības
indekss

1,8 %/ 37,9
%/ 60,3 %
(2011.)
183
(2011.)
1 742 104
(2010.)
-1,278
(2010.)

Alternatīvā kurināmā
ražošanas uzņēmumi

0
(2011.)

grantētās bez seguma)

2018.gadā
sasniedzamai
s rezultāts

2030.gadā
sasniedzama
is rezultāts

3100

3000

Pašvaldības dati

15 %

7%

Nodarbinātības valsts
aģentūra

2,5 %/ 45 %/
52,5 %

4,5%/ 55%/
40,5%

200

250

2 000 000

3 000 000

-1,0

-0,7

3

5

Avots

Pašvaldības dati
Valsts ieņēmumu
dienests
Valsts ieņēmumu
dienests
Valsts reģionālās
attīstības aģentūra
Pašvaldības dati
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3.Novada telpiskā attīstība
3.1.Latgales stratēģijas 2030 vadlīnijas
Latgales stratēģija 2030 ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments – politisks dokuments, kas pauž izvēli un nosaka Latgales reģiona ilgtermiņa
attīstības mērķus un prioritātes.
Latgales stratēģijā tiek uzsvērts ka Latgale ir zeme ar nepārveidotu vidi un dabas vērtību
kopumu, uzsverot, ka daba ir nozīmīgs nākotnes kapitāls. Tiek minēts, ka Latgales reģions
bagāts ar meža resursiem un lauksaimniecības zemi.
Latgales stratēģijas lielais mērķis – panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai
celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali
par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm.
Latgales stratēģija nosaka četrus stratēģiskos virzienus, kuri koncentrē uzmanību galvenā
mērķa sasniegšanai – Prasmes. Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība. Savienojumi.

3.2.Apdzīvojums un attīstības centri
Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam nosaka reģiona apdzīvojumu
centru līmeņus.
Rēzeknes pilsēta ir nacionālās nozīmes centrs, kas ir tuvākais Ciblas novadam. Ludza ir
reģionālais nozīmes centrs.
Apdzīvojuma ziņā vēlamais novada attīstības scenārijs ir apbūves koncentrācija esošo
ciemu robežās. Lielākās apdzīvotās vietas ir septiņi ciemi. Visas apdzīvotas vietas Ciblas novadā
nosacīti iedalītas 3 kategorijās:
1) Novada nozīmes attīstības centrs – Blonti;
2) Vietējās nozīmes attīstības centrs – Pušmucova, Cibla, Zvirgzdene, Lucmuiža un
Felicianova, Līdumnieki;
3) Pārējās apdzīvotās vietas – viensētas, viensētu grupas.
Blonti – pašvaldības centrs, ir koncentrēta pašvaldības pakalpojumu pieejamība, novada
centrā ir pieejami pirmsskolas izglītības, kultūras, sporta un atpūtas pakalpojumi.
Cibla – ciems ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, tajā koncentrējas vidējās izglītības
pakalpojumu sniegšana, kultūras un tūrisma pakalpojumi, kā arī ir pieejami pašvaldības
pakalpojumi.
Pušmucova – tiek sniegti izglītības pakalpojumi, kultūras pakalpojumi, kā arī ir pieejami
pašvaldības pakalpojumi.
Lucmuiža – otrs lielākais ciems iedzīvotāju skaita ziņā. Atrodas tuvu Ludzas pilsētai,
tādējādi funkcionāli ļoti saistīts ar Ludzas novadu.
Felicianova – tiek sniegti pašvaldības pakalpojumi, pieejami sporta un atpūtas
pakalpojumi.
14
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Zvirgzdene – pieejami kultūras un atpūtas pakalpojumi, kas ir nozīmīgi ne tikai novada
mērogā, bet arī valstiskā līmenī – „Zvirgzdenes ziņģe”.
Līdumnieki – pieejami pašvaldības pakalpojumi.

3.1.shēma Attīstības centri
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 23.04.2012.
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Vadlīnijas apdzīvojuma
plānošanai

Attīstības dokumentos
jāveicina novada līdzsvarota
daudzcentru, strukturēta
apdzīvojuma sistēma

Jāsaglabā tradicionālā,
Latgalei raksturīgā
apdzīvojuma struktūra –
ciemi un viensētu grupas

Ciemu teritorijās iespēju
robežās izstrādāt
lokālplānojumus, detalizējot
apbūves zonu izvietojums

Ciblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

3.3. Lauku teritoriju attīstība
Attīstības mērķis ir lauku zemju saglabāšana un apsaimniekošana, lauksaimniecības
produktu pārstrādes uzņēmumu attīstība.
Mērķu sasniegšanai svarīgs priekšnoteikums ir izveidot un saglabāt novada vērtīgās
lauksaimniecības zemes un saglabāt un atjaunot meliorācija sistēmas darbību.

3.2.shēma Lauksaimniecības zemes
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 23.04.2012.

Novada lauku teritoriju veido gan lauksaimniecības zemes, gan mežu teritorijas, tāpēc arī
mežsaimniecības teritorijas ir saglabājamas, jo koksne ir vērtīgs un novadā nozīmīgs dabas
resurss.
Mērķu sasniegšanai svarīgs priekšnoteikums ir racionāla un ilgtspējīga dabas resursu
izmantošana.
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3.3.shēma Mežsaimniecības teritorijas
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 23.04.2012.

Vadlīnijas lauku
teritoriju
attīstībai

Teritorijas plānojumā
noteikt novada nozīmes
lauksaimniecības zemes,
kur saimnieciskā darbība
tiek vērsta uz
lauksaimnieciskās
produkcijas ražošanu

Atbalstīt lielu
saimniecību
veidošanos; Uzturēt
kārtībā meliorācijas
sistēmas

Plānot racionālu un
sabalansētu resursu
izmantošanu

Nepieļaut zemju
vērtību
samazinājumu

3.4. Ražošanas teritorijas
Attīstības mērķis ir ražošanas teritoriju attīstība, koncentrējoties uz jau esošiem
pamatiem, attīstot tos un pilnveidojot.
Ražošanas teritorijas tiek koncertētas pie apdzīvotām vietām, jo tur ir izveidojusies un
pieejama inženierinfrastruktūra un satiksmes infrastruktūra.
18
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3.4.shēma Ražošanas centri
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 17.07.2012.

Vadlīnijas ražošanas
teritoriju attīstībai

Jāuztur labā kārtībā esošā
satiksmes infrastruktūra, kā arī
pārējā inženierinfrastruktūra

Jāveido plašas ražošanas
teritorijas vienkopus, tādējādi
atvieglojot to loģistiku

3.5.Tūrisma attīstība un dabas vides ilgtspēja
Attīstības mērķis ir veicināt novada atpazīstamību, attīstīt un pilnveidot tūrisma
pakalpojumu klāstu; kā arī ir vides, dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga
apsaimniekošana.
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Lai sekmētu tūrisma jomas attīstību ir nepieciešams sakārtota un pieejama infrastruktūra
– ceļi, naktsmītnes u.tml. Jāveicina lauku tūrisma attīstība, sadarbojoties ar lauksaimniekiem,
amatniekiem.

3.5.shēma Tūrisma un dabas teritorijas
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 23.04.2012.

Vadlīnijas tūrisma attīstībai

Veicināt dabas tūrisma un zaļā
tūrisma produktu izveidi un
attīstību

Tūrisma produktu izveidē izmantot
nepiesārņoto dabu, kultūrvēstures
mantojumu

Ciblas novadā ietilpst Lielais Ludzas ezers, kas ir 846,4 ha liels. Tas izmantojams gan
tūrisma un atpūtas nolūkos, gan arī zivju resursu saglabāšanas un atjaunošanas nolūkos. Arī citu
ūdeņu izmantošana jāveido kompleksi – atpūta un zivju resursi.
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Viens no mērķu sasniegšanas instrumentiem ir alternatīvo enerģijas resursu izmantošana,
izmantojot visus pieejamos dabas resursus – zemi, mežu, derīgos izrakteņus, zāli, krūmus utt.
Tūrisma attīstība ir jāsaista ar dabas teritoriju izmatošanu – „zaļais” tūrisms.

Vadlīnijas dabas vides
ilgtspējai

Izmantot alternatīvās enerģijas
resursus siltumapgādē un
elektroenerģijas iegūšanai

Tūrisma attīstība sadarbībā
ar vides aizsardzību

Dabas resursu izmantošanu
plānot ilgtermiņā

3.6.Transports un inženierinfrastruktūra
Attīstības mērķis ir kvalitatīva un pieejama inženierinfrastruktūra, caurbraucami ceļi ar
labu segumu.
Mērķu sasniegšanai nepieciešams īstenot visus uzsāktos un izstrādātos ūdenssaimniecības
projektus, tādējādi maksimāli nodrošinot iedzīvotājus ar centralizētās ūdenssaimniecības
pakalpojumiem un uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un samazinot vidē novadīto piesārņojumu.
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3.6.shēma Inženierinfrastruktūra
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 17.07.2012.

Centrālā transporta ass novadā ir valsts reģionālais ceļš P49. Novadā ir vairāki ceļu
posmi, kas ir ļoti nozīmīgi novada teritorijā, jo tie nodrošina transporta kustību starp novada
nozīmes attīstības centriem. Ir nepieciešams veicināt Rokādes ceļa attīstību.
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3.7.shēma Transporta infrastruktūra
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 17.07.2012.

Vadlīnijas transporta un
inženierkomunikāciju
attīstībai

Jāuztur labā kārtībā esošais ceļu
tīkls

Jāuztur labā tehniskā kārtībā
esošās inženierkomunikācijas
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4.Stratēģijas sasaite ar citiem novada attīstības plānošanas
dokumentiem un īstenošana
Ciblas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030. gadam kalpo par pamatu teritorijas
plānojumam, attīstības programmai, nozaru attīstības programmām, detālplānojumiem,
lokālplānojumiem, tādējādi radot priekšnoteikumus novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ciblas novada
ilgtspējīgās attīstības
stratēģija 2030. gadam

Ciblas novada attīstības
programma 2012. –
2018. gadam

Ciblas novada
teritorijas plānojums
2013. – 2025. gadam

4.1.shēma Plānošanas dokumentu sasaiste
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 23.04.2012.

Teritorijas plānojums, balstoties uz ilgtermiņa stratēģiju, nosaka teritorijas izmantošanu,
savukārt attīstības programma – vidēja termiņa prioritātes, mērķus un rīcības virzienus, kuriem
arī ir izvirzīti rezultātu rādītāji (kvantitatīvi un kvalitatīvi), pēc kuriem novērtēt novada izaugsmi.
Lai nodrošinātu Attīstības stratēģijā noteikto ilgtermiņa stratēģisko prioritāšu izpildi, reizi
gadā vienlaikus ar gada publiskā pārskata izstrādi pašvaldība apkopo un izvērtē sasniegtos
ietekmes rādītājus.
Attīstības stratēģijas ieviešanas instruments ir teritorijas plānojums un attīstības
programma.
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5.Pārskats par Stratēģijas izstrādes procesu
Sabiedrības līdzdalības kārtību Attīstības programmas izstrādes procesā nosaka Ministru
kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā”. Noteikumi paredz sadarbības pārstāvju līdzdalību dažādos attīstības programmas
izstrādes posmos, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī
attīstības programmas izstrādes laikā par to paužot savu viedokli (mutvārdos, rakstiski).
29.03.2012. Ciblas novada dome pieņēma lēmumu uzsākt Ciblas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādi.

5.1.shēma Izstrādes procesa gaita
Sagatavoja: SIA „LMR project”, 23.04.2012.
Ar 26.04.2012. Ciblas novada domes lēmumu Nr.4, 9§ tika apstiprināta Ciblas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam 1.redakcija, kura nodota sabiedriskai apspriešanai
(no 23.05.2012. līdz 09.07.2012.), nodrošinot Stratēģijas 1.redakcijas pieejamību Ciblas novada
pašvaldības ēkā un pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv. Pēc lēmuma pieņemšanas par
1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, dokuments tika iesniegts Latgales plānošanas
reģionam atzinuma sniegšanai.
Latgales plānošanas reģions 21.06.2012. sniedza atzinumu Nr. 2-4.3/322 par Ciblas
novada attīstības stratēģiju, norādot, ka stratēģija tiek atzinīgi novērtēta no Latgales plānošanas
reģiona puses, sniedzot pozitīvu atzinumu.
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