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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

29.04.2021.                               Nr. 123 

                                                                                                                     (protokols Nr. 7, 19.§) 

 

Par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam Rīcības un 

Investīciju plānu aktualizāciju 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības 

programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un 

teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kurš paredz ka 

tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība 

izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās 

pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka attīstības plānošanas dokumentus 

aktualizē atbilstoši situācijai, kā arī 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, 

ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu 

kārtējam gadam,  Finanšu jautājumu komitejas 2021. gada 27. aprīļa atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Kaspars Duļevskis, Maruta 

Paidere, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Rugāju  novada attīstības programmas  2020. – 2026.gadam aktualizēto 

Rīcības un Investīciju plānus (Pielikums). 

2. Publicēt Rugāju novada domes lēmumu un aktualizēto Rīcības un Investīciju plāniem 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Publicēt paziņojumu par Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 

Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju Rugāju novada domes  mājaslapā www.rugaji.lv.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija 

Melnace. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei Dainai 

Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 
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