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Domes sēdes protokola izraksts
2021.gada 12.augustā

Siguldā

Nr.6

2. §
Par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un
Darba uzdevuma grozījumiem
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu
savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, vietējā pašvaldība izstrādā
un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu,
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
Pirms Attīstības programmas izstrādes uzsākšanas, nepieciešams izstrādāt un apstiprināt Darba
uzdevumu, kurš tika apstiprināts ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
2020.gada 30.oktobra lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. –
2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu
apstiprināšanu” un 2020.gada 12.novembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par
Siguldas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu” (Nr.14,
22.§).
Ņemot vērā, ka Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. – 2045.gadam ir veiksmīgi
uzsākta un ir izstrādāts tās projekts, ir iespējams ātrāk uzsākt Attīstības programmas izstrādi, veicot
grozījumus tās izstrādes grafikā, atbilstoši pielikumā esošai informācijai.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 66. punktu pašvaldības dome pieņem lēmumu par attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa
un sabiedrības līdzdalības plāns. Noteikumu 21.punkts nosaka, ka attīstības programmu izstrādā,
ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā
plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus” un tā ietver 22.punktā
noteiktās daļas.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.
panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 22.pantu, 2014. gada 14. oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem 66.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punkta 6.2.apakšpunktu, Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas 2021.gada 4.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 2.§), Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta
komitejas 2021.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 51.§) un Finanšu komitejas 2021.gada
5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 3.§), ar 17 balsīm par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis,
D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis, U. Mitrevics, L. Sausiņa, Z. Segliņa,
S. Strausa, I. Stupele, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – 1
(A. Pētersone), dome nolemj:
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Uzsākt Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādi, saskaņā ar
Darba uzdevumu un tā grozījumiem.
Noteikt par izstrādes vadītāju Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju.
Izveidot Vadības grupu šādā sastāvā:
3.1. Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
3.2. Domes priekšsēdētāja vietnieki:
3.2.1. Līga Sausiņa;
3.2.2. Linards Kumskis;
3.3. Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja Inga Zālīte;
3.4. Deputāts Mārtiņš Zīverts;
3.5. Deputāts Ivo Bernāts;
3.6. Deputāte Solvita Strausa.
Lēmumu par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027 gadam izstrādes
uzsākšanu un aicinājumu iedzīvotājiem sniegt priekšlikumus Attīstības programmas
2021. – 2027. gadam izstrādei, piecu darba dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā, publicēt pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv,
informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas”.
Lēmumu par Siguldas novada Attīstības programmas 2021. – 2027 gadam izstrādes
uzsākšanu nosūtīt Rīgas Plānošanas reģionam.

Sēdes vadītājs:
Izraksts pareizs
Siguldas novada pašvaldības
domes sekretāre Elīna Dakša
Siguldā, 2021.gada 16.augustā

(paraksts)

U. Mitrevics

