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  LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 25.septembrī                                                                         Nr.KND1-3/19/326 
                                                                                                        (protokols Nr.17,13.§) 
Par Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam darbības termiņa 

pagarinājumu un aktualizēšanas termiņa pagarinājumu 
 

 Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 22) “Par 
Ķeguma novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu 
apstiprināšanu”, izstrādāta Ķeguma novada attīstības programma 2013.-2019.gadam. 

Saskaņā ar Attīstības plānošana sistēmas likuma 13.panta otro daļu, attīstības plānošanas 
dokuments zaudē spēku, ja beidzies tā darbības termiņš vai tas ar tiesību aktu tiek atzīts par spēku 
zaudējušu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu, ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija vai attīstības programma. Ja beidzies ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 
programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 
programmas apstiprināšanai. 

Lai nodrošinātu Ķeguma novada prioritāšu sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2021. – 
2027.gadam un Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodu – 2021. – 2027.gadam un sakarā ar 
to, ka plānoti grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā, 

ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada  25.septembra atzinumu, 
balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  Rita 

Reinsone, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.– 2019.gadam darbības termiņa 
pagarinājumu līdz 2021.gadam ieskaitot. 

2. Nodrošināt Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.– 2021.gadam ieskaitot sadaļu 
“Rīcības plāns” un “Investīciju plāns” aktualizēšanu divu mēnešu laikā pēc Ķeguma novada 
pašvaldības kārtējā gada budžeta apstiprināšanas. 

3. Pieņemt zināšanai Uzraudzības ziņojumu par Ķeguma novada attīstības programmas  2013. 
– 2019.gadam īstenošanu par laika periodu no 2015. – 2018.gadam. 

4. Ķeguma novada Attīstības nodaļai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Rīgas plānošanas 
reģionam. 

5. Ķeguma novada Attīstības nodaļai nodrošināt lēmuma un Uzraudzības ziņojumu par 
Ķeguma novada attīstības programmas  2013.- 2019.gadam īstenošanu par laika periodu no 
2015.–2018.gadam ievietošanu Ķeguma novada pašvaldības mājaslapā 
www.kegumanovads.lv 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektorei  Anetei 
Tomsonei. 

 
Sēdes vadītājs      R.Ūzuls 
26.09.2019. 
datums 


