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12. Rundāles novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšana.
Ar Rundāles novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.11 “Par Attīstības
programmas 2012.-2018.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta Rundāles
novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam galīgās redakcija. Attīstības programmai kā
pielikums tika apstiprināts arī Investīciju plāns 2012.-2014.gadam.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu ir noteikts, ka
vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības programmas. Savukārt
minētā likuma 22.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver
pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības
programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju
plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
Savukārt Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 15.punktā ir noteikts, ka Investīciju
plānu izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam, ietverot plānotās darbības un to izpildes
termiņus, investīciju projektus, to finansējuma apjomu un avotus, plānotos rezultātus,
īstenošanas periodu un atbildīgos. Šo noteikumu 16.punktā ir noteikts, ka Rīcības un
Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam
gadam.
Sagatavojot Rundāles novada Budžeta projektu 2015.gadam, tika aktualizēts
Investīciju plāns 2014.-2017.gadam un apstiprināts aktualizētais Investīciju plāns 2015.2017.gadam ar 2014.gada 30.decembra Rundāles novada domes sēdes lēmumu Nr.26.,
protokols Nr.13.
Ievērojot minētās tiesību normas, ir nepieciešams aktualizēt Rundāles novada
Attīstības programmas 2012.- 2018.gadam pievienoto Investīciju plānu 2016.-2018.gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo
daļu un 22.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 15.
un 16.punktu, Rundāles novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumu Nr.26., prot.
Nr.13, “Par Investīciju plāna 2015-2017.gadam apstiprināšanu”,

apstiprināt aktualizēto Rundāles novada Investīciju plānu 2016.-2018.gadam.
Pielikumā: Investīciju plāns uz 6 lapas pusēm.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 18.01.2016

Aivars Okmanis

S.Švāģere

