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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

11.12.2019.                                                                                                  Nr. 364 

                                                                                                                     (protokols Nr. 14, 6.§) 

 

Par grozījumiem Rugāju novada domes 2018. gada 16. augusta  

lēmumā Nr. 143 “Par Rugāju novada attīstības programmas  

2020. - 2026.gadam izstrādes uzsākšanu” 

 

Rugāju novada dome 2018. gada 16. augustā pieņēma lēmumu Nr. 143 “Par Rugāju 

novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu tika 

nolemts uzsākt Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam izstrādi, tika nozīmēts 

atbildīgais par novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam izstrādi, kā arī tika izveidota 

Rugāju novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam izstrādes vadības darba grupa.  

Ar augstāk minēto lēmumu tika apstiprināts arī  novada attīstības programmas izstrādes 

darba uzdevums  un izpildes termiņi. Kā pēdējais termiņš tika noteikts 2019. gada jūlija mēnesis, 

tāpēc šobrīd ir nepieciešams veikt izmaiņas, nosakot jaunus termiņus darba uzdevumā 

minētajiem pasākumiem. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktā noteikts, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: izstrādāt pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas 

realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.panta pirmajā daļā ir minēts, ka pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības 

attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, 

detālplānojumus un tematiskos plānojumu, savukārt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

66.punkts min detalizētu attīstības dokumentu izstrādāšanas kārtību “pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes uzsākšanu vai 

aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa 

un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas vai attīstības programmas projektu”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra 

Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus Rugāju novada domes 2018. gada 16. augustā apstiprinātajā Darba 

uzdevuma Rugāju novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādei, nosakot jaunus 

termiņus saskaņā ar pielikumu. 
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2. Paziņojumu par izmaiņām darba uzdevumā un termiņos publicēt pašvaldības mājas 

lapā www.rugaji.lv, laikrakstā “Vaduguns”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte” un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

3. Lēmumu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Balvu, Lubānas un Gulbenes 

pašvaldībām. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai 

Lonijai Melnacei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

11.12.2019.  


