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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr.13
protokols Nr. 3

2018.gada 15.februāris

LĒMUMS Nr.18
Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju
Ķekavas novada dome 2012.gada 13.decembrī ar lēmumu Nr. 1..§ 4. (protokola Nr.25) ir
apstiprinājusi Ķekavas novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam. Lai veiksmīgi īstenotu
minēto attīstības plānošanas dokumentu, ir jāizveido un konsekventi jāievieš attīstības programmas
uzraudzības sistēma. Šīs sistēmas mērķi ir: sekot līdzi Ķekavas novada attīstības rezultatīvo rādītāju
izmaiņām, novērtēt novada attīstību; analizēt šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi; sekot līdzi
attīstības programmas investīciju plāna izpildei; aktualizēt attīstības programmas investīciju plānu
un sekot līdzi tā izpildei; aktualizēt darbību un pasākumu plānu un sekot līdzi tā izpildei; informēt
par attīstības plāna ieviešanas gaitu novada politiķus, nevalstiskās organizācijas un pārējo
sabiedrību.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktam, 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.
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 8.jūnija lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par „Ķekavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” un „Ķekavas novada attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam” uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.11) ir
apstiprināts Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Ķekavas novada
attīstības programmas 2014.–2020.gadam Uzraudzības ziņojums par 2014.-2016.gadu. Uzraudzības
ziņojumā ir sniegti priekšlikumi rīcības plāna aktualizācijai.
Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada 10.novembra rīkojumu Nr.1-21/17/94 ir
izveidota darba grupa Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizēšanai. Darba grupa ir veikusi Rīcības plāna un investīciju plāna 2018.2020.gadam aktualizāciju.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes 2018.gada 7.februāra Attīstības komitejas sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Viktorija Baire, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Olafs Klūdziņš,
Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret”
– 1 (Andis Damlics), ,,Atturas” – 4 (Andis Adats, Gatis Līcis, Raimonds Nitišs, Anastasija
Prokopenko),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktualizēto Rīcības
plānu un investīciju plānu 2018.-2020.gadam.
1. Uzdot sabiedrisko attiecību daļai publicēt aktualizēto Rīcības plānu pašvaldības mājas lapā
www.kekavasnovads.lv.
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V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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