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Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plāna 
aktualizāciju 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, tikai pašvaldības 

dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu. 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 3. un 73.punktu, kas nosaka, ka visus pašvaldības lēmumus, kas saistīti ar 
plānošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc to 
spēkā stāšanās ievieto sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī nodrošina informācijas 
pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, un rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē 
ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.  

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantam un 23.pantam, aktualizēto 
rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 22. un 23.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. 
un 73.punktu, un ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija atzinumu,  

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts 
Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam aktualizēto Rīcības 

plānu (pielikumā).  

2. Lēmumu „Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plāna 
aktualizāciju” publicēt pašvaldības mājas lapā www.kegumanovads.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas.” 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, Attīstības 
nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai un 
sabiedrisko attiecību speciālistam. 
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