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LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 3.jūnijā                                                                              Nr. KND1-3/20/195 
                                                                                                         (protokols Nr.15,22.§) 

 
Par sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

 
2020.gada 2.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā (skat. https://titani 

a.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm),  tiek turpināta  likumprojekta 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (reģistrēts ar Nr.462/Lp13) turpmāk 
– likumprojekts, izskatīšana un  pieņemšana trešajā lasījumā, šajā likumdošanas procesā 
pabeidzot izskatīt arī likumprojekta Pārejas noteikumus, kuros ietvertie risinājumi izriet no 
Ministru kabineta 2019. gada 18. septembra rīkojuma Nr. 445 “Par konceptuālo ziņojumu 
"Par administratīvi teritoriālo iedalījumu"” (prot. Nr. 42 26. §), turpmāk – “Administratīvi 
teritoriālās reformas koncepcija” un Ministru kabineta 2019. gada 15. oktobra sēdes 
protokola Nr. 48 lēmumu  30. § “Likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums””, ar kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tika noteikta 
kā atbildīgā ministrija par likumprojekta izstrādi un virzību Saeimā no Ministru kabineta 
puses.  

Likumprojekta Pārejas noteikumu 7.punktā ir iekļauts deleģējums Ministru 
kabinetam noteikt nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām tiek piešķirtas valsts mērķdotācijas kopīga 
jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekta izstrādei. Valsts mērķdotāciju 
piešķiršana kopīga jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekta izstrādei 
izrietēja no Administratīvi teritoriālās reformas koncepcijas, ar kuru tika apstiprināts Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātais politiskās izšķiršanās 
risinājums par reformas gaitā īstenojamo administratīvi teritoriālo iedalījumu. 
Likumprojekta Pārejas noteikumu 8.punktā punktā ir noteikts, ka Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija līdz 2020. gada 30. septembrim izstrādā pašvaldībām 
metodiku jaunveidojamo novadu darbības uzsākšanai. Likumprojekta Pārejas noteikumu 
10.punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā līdz 2021.gada 1.decembrim 
pašvaldībai, kura izveidota, pašvaldībām apvienojoties, no valsts budžetā piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem tiek piešķirta vienreizēja dotācija, lai līdzfinansētu administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus.  

Saskaņā ar likumprojekta pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie 
centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” 26.punktu, 
plānots izveidot šādu administratīvo teritoriju – Ogres novadu ar tās administratīvo centru 
Ogri un tajā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības – Birzgales pagasts; Ikšķiles 
pilsēta; Jumpravas pagasts; Krapes pagasts; Ķeguma pilsēta; Ķeipenes pagasts; Lauberes 
pagasts; Lēdmanes pagasts; Lielvārdes pagasts; Lielvārdes pilsēta; Madlienas pagasts; 
Mazozolu pagasts; Meņģeles pagasts; Ogres pilsēta; Ogresgala pagasts; Rembates pagasts; 
Suntažu pagasts; Taurupes pagasts; Tīnūžu pagasts; Tomes pagasts. 

Lai nodrošinātu administratīvās struktūras projekta izstrādes darba uzsākšanai 
nepieciešamos izpētes darbus jau savlaicīgi, kā arī lai pēc Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās un administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 



 
 

plānotais jaunizveidojamais Ogres novads un Ogres novada dome kā administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā apvienojamā novada administratīvais centrs pēc 2021.gada 
pašvaldību vēlēšanām varētu veiksmīgi uzsākt darbību, pašvaldības uz sadarbības un 
vienošanās principiem var uzsākt kopīga jaunveidojamā novada administratīvās struktūras 
projekta izstrādi, vienlaikus vienojoties par principiem  radušos administratīvos izdevumu 
segšanai vai kompensēšanai no mērķdotācijām, par kuru sadali būs atbildīgs reformas 
rezultātā apvienojamā novada administratīvais centrs.  

 
Ņemot vērā nosacījumus par mērķdotāciju piešķiršanu, kuru ietvaros tiks 

līdzfinansēti administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušies 
administratīvie izdevumi un piešķirtas valsts mērķdotācijas kopīga jaunveidojamā novada 
administratīvās struktūras projekta izstrādei, un paredzot šo līdzekļu atgūšanu, 
kompensēšanu vai atmaksu no kopējām mērķdotācijām, kas tiks piešķirtas administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā apvienojamā novada administratīvajam centram, kurš 
atbildīgs par šo mērķdotāciju pārdali, attiecīgās sadarbības realizēšanai nepieciešams arī 
paredzēt Ķeguma novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus sadarbības līguma izpildes 
nodrošināšanai. 

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
61.pantā noteikto sadarbības principu ietvariem attiecībā uz pārvaldes uzdevumu veikšanu, 
kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu, no kā izriet pašvaldību 
brīvprātīgās iniciatīvas ietvari vienoties par pašvaldību savstarpējo sadarbību, pašvaldības 
var slēgt sadarbības līgumus pašvaldības budžeta ietvaros, ja ir pieņemts attiecīgs domes 
lēmums vai arī to noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības nolikumā. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  61.pantu,  likuma “Par pašvaldībām” 
95.panta pirmo un otro daļu, 62.panta pirmās daļas 4.punktu, Ķeguma novada pašvaldības 
2018.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums” 20.6.punktu,  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 3.jūnija atzinumu,  
balsojot ar 11 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Ojārs Meiris), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu vai viņa 
prombūtnes gadījumā – domes deputātu Robertu Ozolu, pārstāvēt Ķeguma novada 
pašvaldību pārrunās ar pašvaldībām, kuras ieinteresētas sadarboties administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros, tai skaitā, likumprojektā paredzētā jaunveidojamā Ogres 
novada administratīvās struktūras projekta izstrādē un sadarbības līguma noslēgšanā. 
Gadījumā, ja viena vai vairākas pašvaldības ir ieinteresētas sadarboties jaunveidojamā 
Ogres novada administratīvās struktūras projekta izstrādē, pilnvarot Ķeguma novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju, vai viņa prombūtnes gadījumā – domes deputātu, 
noslēgt sadarbības līgumu par jaunā Ogres novada administratīvās struktūras projekta 
izstrādi. 

2. Ņemot vērā nosacījumus par mērķdotāciju piešķiršanu, kuru ietvaros tiks līdzfinansēti 
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušies administratīvie 
izdevumi un piešķirtas valsts mērķdotācijas kopīga jaunveidojamā novada 
administratīvās struktūras projekta izstrādei, un paredzot šo līdzekļu atgūšanu vai 
kompensēšanu no kopējām mērķdotācijām, kas tiks piešķirtas administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā apvienojamā novada administratīvajam centram, kurš atbildīgs par 



 
 

šo mērķdotāciju pārdali,  paredzēt Ķeguma novada pašvaldības budžeta finanšu 
līdzekļus sadarbības līguma izpildes nodrošināšanai. 

3. Atbilstoši šim lēmumam, sadarbības līguma izpildes nodrošināšanai piešķirt  
pašvaldības budžeta līdzekļus kopsummā 3403 euro (trīs tūkstoši četri simti trīs euro)  , 
tai skaitā: 

3.1. 2020.gadā - 1 952 euro (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi euro) no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem; 

3.2. 2021.gadā 1 415 euro (viens tūkstotis četri simti piecpadsmit euro) no pašvaldības 
2021.gada budžeta līdzekļiem. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ķeguma novada domes priekšsēdētājam. 

 
 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
05.06.2020. 
datums 
 


