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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 31.martā                                   Nr. KND1-3/21/132 

                                                                                                         (protokols Nr.9, 3.§) 
 

Par Ķeguma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 
apstiprināšanu 

 
Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 "Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanas vai sadalīšanas" (turpmāk - Noteikumi) 3.punktā ir noteikts, ka reorganizējamās 
pašvaldības reorganizācijas plāna (turpmāk – reorganizācijas plāns) izstrādi uzsāk pēc tam, kad 
stājies spēkā normatīvais akts par attiecīgās administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai 
sadalīšanu, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 2020.gada 23.jūnijā ir stājies spēkā 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (turpmāk – Likums). Saskaņā ar Likuma 
pielikuma 28.punktu no 2021.gada 1.jūlija Ķeguma novada teritoriālā iedalījuma vienības tiek 
iekļautas Ogres novada sastāvā. 

Noteikumu 4.punktā noteikts, ka reorganizācijas plāns sastāv no lēmumu daļas un 
konstatējumu daļas pielikumiem, kuros norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanas vai sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām (1. pielikums), 
mantu (2. pielikums) un saistībām (3. pielikums). 

Noteikumu 23.punkts nosaka, ka Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – 
Reforma) īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības līdz 2021.gada 1.martam iesniedz 
domes lēmumu un reorganizācijas plāna konstatējumu daļu tai pašvaldībai, kurā ir lielākais 
iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021.gada 1.janvāri (iegūstošā 
pašvaldība). Noteikumu 23.¹punkts nosaka, ka Reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās 
pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var šo 
noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā formā.  

Ķeguma novada pašvaldība 2021.gada 02.martā saņēmusi Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un 
Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk – Finanšu komisija) 2021.gada 
9.februāra sēdes lēmumu “Par Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 
“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo 
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”  2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamās informācijas 
sagatavošanu  un iesniegšanu citā formā Ogres novada pašvaldībai” (protokols Nr.3, 5.§), ar kuru  
apstiprinātas Noteikumu 2. un 3.pielikuma tabulu formas.  

Informācija par Ķeguma novada pašvaldības mantu un saistībām ir sagatavota atbilstoši 
Finanšu komisijā apstiprinātajām 2. pielikuma un 3.pielikuma I daļas 1., 2. un 3.tabulas formām. 
1.pielikums par Ķeguma novada pašvaldības institūcijām un 3.pielikuma II daļas 1., 2. un 
3.tabula par Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektiem sagatavota 
atbilstoši Noteikumiem. 

Savukārt Noteikumu 8.punkts nosaka, ka reorganizējamās pašvaldības dome izskata un 
mēneša laikā ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto lēmumu 
piecu darba dienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai iegūstošās 
pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēšanai tās 
tīmekļvietnē. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 
tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai 
sadalīšanas" 3., 4., 8., 23. un 23.¹punktu,  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas 2021.gada 31.marta atzinumu, 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 

Smirnovs, Jānis Siliņš, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļā 
iekļaujamās informācijas strukturēšanu atbilstoši informācijas klasifikācijas prasībām 
saskaņā ar pielikumiem, kuri atbilst Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra 
noteikumos Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales 
kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”  noteiktajām 
pielikumu formām un pielikumos iekļaujamās informācijas tabulām, turpmāk – 
Noteikumi, ņemot vērā informācijas klasifikācijas specifikāciju, kas noteikta ar 
apvienojamo Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu 
komisijas (turpmāk – Finanšu komisija) 2021.gada 9.februāra sēdes lēmumu “Par 
Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, 
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanas vai sadalīšanas”  2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamās informācijas 
sagatavošanu  un iesniegšanu citā formā Ogres novada pašvaldībai” (protokols Nr.3, 5.§). 

2. Uzdot Ķeguma novada pašvaldības domes sekretārei piecu darba dienu laikā nosūtīt 
lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un iegūstošās Ogres 
novada pašvaldības domei. 

3. Uzdot Ķeguma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei piecu darba dienu 
laikā lēmumu publicēt Ķeguma novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv . 

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

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
31.03.2021. 
datums 
 


