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Par Rugāju novada attīstības programmas  

2020.-2026.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktā noteikto, 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”. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, „Vietējā 

pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67.punktu, kas nosaka pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai, nosakot termiņu, kas nav mazāks par četrām nedēļām, un informē 

attiecīgo plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību, un 68.punktu, kas nosaka, 

ka pēc plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas pašvaldība izvērtē tajā izteiktos iebildumus un 

priekšlikumus, panākot vienošanos par to ņemšanu vai neņemšanu vērā. Ņemot vērā 

saskaņošanas ar plānošanas reģionu un publiskās apspriešanas rezultātus, pašvaldības dome 

pieņem vienu no šādiem lēmumiem: precizēt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 

programmas projektu vai apstiprināt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai attīstības programmu. 

Rugāju novada dome 27.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.383 (protokols Nr.15, 18.§) “Par 

Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. Neparedzētu apstākļu dēļ lēmumā minētajā laikā nebija iespējams Rugāju novada 

attīstības programmu 2020.-2026.gadam  nodot publiskajai apspriešanai, tāpēc nepieciešams 

pieņemt jaunu lēmumu. 

Rugāju novada domes 16.08.2018.sēdes lēmumu Nr.143 “Par Rugāju novada attīstības 

programmas 2020.–2026.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokolu Nr.11,3,§) un grozījumiem 

Rugāju novada domes 11.12.2019. sēdes lēmumā Nr.364 “Par grozījumiem Rugāju novada 

domes 2018.gada 16 augusta lēmumā Nr.143 “Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.–

2026.gadam izstrādes uzsākšanu” tika izstrādāta Rugāju novada attīstības programmas 2020.–

2026.gadam projekta redakcija. 

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” 

67.un 68.punktu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Agris 

Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 
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1. Atcelt Rugāju novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.383 (protokols Nr.15, 18.§) 

“Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. 

2. Nodot Rugāju novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam projektu publiskai 

apspriešanai. 

3. Noteikt Attīstības programmas 2020.–2026.gadam projekta publiskās apspriešanas 

termiņu no 2020.gada 17.februāra līdz 2020.gada 15.martam un publiskās apspriešanas sanāksmi 

organizēt 2020.gada 10.martā. 

4. Nosūtīt Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projektu Latgales 

plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. 

5. Paziņojumu par Rugāju novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēt Ziemeļlatgales 

laikrakstā “Vaduguns”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kurmenīte”, Rugāju novada 

pašvaldības mājas lapā www.rugaji.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

24.01.2020.  


