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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 17.februārī                                                                         Nr. KND1-3/20/50 

                                                                                                       (protokols Nr.5, 3.§) 
Par Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienošanu 

 
2020.gada 14.februārī saņemta Lielvārdes novada domes 2020.gada 14.februāra 

vēstule Nr.LND1-1/20/97 par sadarbību kopēja novada veidošanā. 
Pamatojoties uz  Latvijas Republikas Satversmes 101.pantu, ka “ikvienam Latvijas 

pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā[..]”, 
kā arī izteikt savu viedokli par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. 

Lielvārdes novada pašvaldība, saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2019.gada 
6.augusta lēmums Nr.250 organizēja Lielvārdes novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi 
noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk - VARAM) ierosināto administratīvi teritoriālo reformu, kuras 
ietvaros Lielvārdes novadu plānots apvienot ar Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadiem. 
Aptauja tika organizēta  ar mērķi informēt Lielvārdes novada iedzīvotājus par VARAM 
izstrādāto koncepciju un saņemt pēc iespējas objektīvāku iedzīvotāju viedokli. Aptaujas 
rezultāti liecināja, ka 71% no aptaujātajiem iedzīvotājiem neatbalsta VARAM izstrādāto 
administratīvi teritoriālās reformas modeli, 29% iedzīvotāju – to atbalsta. Aptaujā 
iedzīvotāji izteikuši priekšlikumu veidot vienu novadu ar Ķeguma novadu. 

Lielvārdes novada dome 2019.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu Nr.430, ar ko 
neatbalstīja VARAM izstrādāto pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas modeli, 
bet lēma administratīvās reformas vai kādu citu robežu pārkārtojumu gadījumā saglabāt 
Lielvārdes novadu kā patstāvīgu administratīvo vienību tā pašreizējās robežās, ja novadu 
pašvaldību domes nav vienojušās par citu administratīvās teritorijas modeli. Minētais 
lēmums tika nosūtīts Saeimas komisijai. 

Lielvārdes novada un Ķeguma novada pašvaldībai ir pozitīva sadarbība pašvaldību 
kompetences jautājumos, projektu īstenošanā un kopīgu problēmu risināšanā dažādās jomās. 
Lai uzlabotu Lielvārdes un Ķeguma novadu teritoriju tālāko ekonomisko izaugsmi un 
konkurētspēju, Lielvārdes novada pašvaldība vēstulē Nr.LND1-1/20/97 aicina Ķeguma 
novada domes deputātus izskatīt priekšlikumu par abu novadu apvienošanos, pieņemot domes 
lēmumu un izsakot priekšlikumu Saeimai par Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienošanos 
vienā novadā un Lielvārdes kā attīstības centra iekļaušanu attīstības centru sarakstā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu, vietējā pašvaldība ir vietējā 
pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes –un tās izveidoto institūciju un 
iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā 
Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts 
un attiecīgās teritorijas iedzīvotāju intereses.   
 Ņemot  vērā iepriekš minēto, kā arī likumprojekta “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” virzību  Saeimā un 2020.gada 17.februāra Ķeguma novada domes 
Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 7 (Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks)), „pret”- 1 (Jānis Siliņš), 
„atturas”-3 (Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Pāvels Kotāns),  



 

 
 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto pašvaldību 
administratīvi teritoriālās reformas modeli, apvienojot Ķeguma novadu ar Ogres, 
Lielvārdes, Ikšķiles novadiem.  

2. Atbalstīt Lielvārdes novada domes priekšlikumu  par Lielvārdes un Ķeguma novadu 
apvienošanu vienā novadā  un Lielvārdes kā attīstības centra iekļaušanu attīstības 
centru sarakstā. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Lielvārdes novada domei un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 
 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)        R.Ūzuls 
17.02.2020. 
datums 
 


