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Par  Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 
 

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas trešajam punktam 
viens no vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir attīstības programma.  

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) 
4.panta otro daļu Latvijas Republikas administratīvās teritorijas un to administratīvo centrus 
nosaka ATAVL pielikums “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā 
iedalījuma vienības”. Atbilstoši minētā pielikuma 28.punktam, jaunveidojamā Ogres novada 
administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās 
administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas. 

Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 9.punktu jaunveidojamā novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši 
aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. 

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikai  
2020.gada 1.janvārī Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā bija deklarētas 34 613 
personas, Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10 162, Lielvārdes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10 031 persona, Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā – 5 560 personas.   

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 66.punktu,  

ņemot vērā Finanšu komitejas 16.09.2020. atzinumu, 
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Raivis 
Ūzuls, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Sadarbībā ar Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldībām uzsākt Ogres novada 
attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) Ogres, Ikšķiles, 
Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās izstrādi. 

2. Apstiprināt Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” 
izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali par Attīstības programmas Izstrādes vadītāju un 
Vadības grupas vadītāju. 

3. Izveidot Attīstības programmas izstrādes Vadības grupu šādā sastāvā: 

3.1. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji, 



 
 

3.2. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāju 
vietnieki, 

3.3. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību izpilddirektori,  

3.4. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību izpilddirektoru vietnieki, 

3.5. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” 
Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājs, Ikšķiles novada pašvaldības 
administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs, Lielvārdes novada pašvaldības 
administrācijas Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas 
vadītājs, Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs.  

4. Apstiprināt Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu atbilstoši pielikumam, ierosinot 
izteikt Attīstības programmas darba uzdevuma 2.2.punktu šādā redakcijā:   

“2.2.Izvērtēt spēkā esošos Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus, un izmantot tos Attīstības programmas izstrādē (integrējot 
investīciju un rīcības plānos iekļautos projektus, aktivitātes un pasākumus), kā arī ņemt vērā 
jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras  u.c. attīstības projektus.”  

5. Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļai nodrošināt: 

5.1. paziņojuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un šī lēmuma ievietošanu 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, kā arī publicēšanu pašvaldības 
tīmekļa vietnē piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā.  

5.2. paziņojuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēšanu Ķeguma novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā. 

6. Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi. 

7. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, Rīgas plānošanas reģionam, Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldībām.  

 
 
 
Sēdes vadītājs  (Personiskais paraksts)                                   R.Ūzuls 
18.09.2020.. 
datums 

 


