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Nr.3

24.§. Par “Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam” Rīcības un Investīciju
plāna 2021.-2023. gadam apstiprināšanu.
Ziņo A.Nalivaiko
Inčukalna novada domes Finanšu komiteja konstatē:
Inčukalna novada attīstības programma 2013.-2019.gadam ir apstiprināta 2012.gada
19.decembrī, ar domes lēmumu Nr.22-20§ “Par Inčukalna novada attīstības programmas 20132019.gadam apstiprināšanu”, kas pēdējo reizi aktualizēta 2020. gada 18.decembrī ar Inčukalna
novada pašvaldības domes lēmumu Nr.20 - 3.§. Attīstības programmas sastāvā ietilpst stratēģiskā
daļa, rīcības plāns, investīciju plāns un uzraudzības plāns. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
74.punkts noteic, ka 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. Ņemot vērā to, saskaņā ar
Inčukalna novada pašvaldības domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.20 - 2.§. Inčukalna novada
pašvaldības dome nolēma noteikt “Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam”
darbības termiņu līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada
30.jūnijam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.punktu pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam
datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novembrim iesniedz investīciju projektus Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ja investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās
pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā.
Ņemot vērā to, ka Inčukalna novada pašvaldība plāno vērsties Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā ar investīciju projekta pieteikumu aizņēmuma ņemšanai Zvaigžņu ielas
seguma atjaunošanai, nepieciešams papildināt Inčukalna novada attīstības programmas Investīciju un
rīcības plānu ar attiecīgo prioritāti.
Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības pienākums ir izstrādāt teritorijas attīstības programmu un nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, Ministru kabineta

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73. punktu, kas paredz, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi
gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu
apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā,
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, S.Kalniņš,
J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, A.Šica, L.Vorobjova; PRET – “2”balsis I.Bernats, M.Jaunups;
ATTURAS – “3”balsis P.Kondrahins, S.Rozīte, J.Sergejevs,
1.
Apstiprināt “Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam” Rīcības plānu un
Investīciju plānu 2021.-2023.gadam.
2.
Inčukalna novada teritorijas plānotājai piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā
ievietot lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3.
Sabiedrisko attiecību daļai piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā ievietot lēmumu
un Rīcības plānu un Investīciju plānu 2021.-2023.gadam Inčukalna novada mājas lapā
www.incukalns.lv.
4.
Sabiedrisko attiecību daļai ievietot paziņojumu par Rīcības plānu un Investīciju plānu 2021.2023.gadam apstiprināšanu tuvākajā Inčukalna novada informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”.
5.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram.
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