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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 
2019.gada 9.oktobrī                  Nr. KND1-6/19/15 

 
 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 9.oktobra 
lēmumu Nr.KND1-3/19/348 
 (protokols Nr.18,19.§) 

 

 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos 
noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”   

 
                                                                                                      Izdoti pamatojoties uz 

likuma 
                                                                                                         "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos 
Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – Nolikums): 
 

1. Izteikt jaunā redakcijā Nolikuma 7.punktā minēto Ķeguma novada pašvaldības 
pārvaldes struktūras shēmu. 

2. Izteikt Nolikuma 11.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“11.1.2. Administratīvi juridiskā nodaļa”. 

3. Izslēgt no Nolikuma III. Sadaļas nosaukuma tekstu “, IZPILDDIREKTORA 
VIETNIEKA”. 

4. Izslēgt no Nolikuma 22.3.apakšpunkta tekstu ”, izpilddirektora vietniekam”. 

5. Papildināt Nolikuma 23.punktu ar 23.19. – 23.25.apakšpunktiem: 

“23.19. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības 
uzlabošanas jomā; 

23.20. rūpējas par ceļu infrastruktūras un apgaismojuma jautājumiem Ķeguma 
novadā; 

23.21. saskaņo zemes dzīļu izmantošanas plānus; 

23.22. izdod rakšanas, tirdzniecības, derīgo izrakteņu, koku ciršanas un 
citas atļaujas; 

23.23.  saņemot informāciju (telefoniski vai mutvārdos) par ārkārtas 
situāciju, nekavējoties ziņo domes priekšsēdētājam. Izvērtē saņemto 
informāciju un nepieciešamības gadījumā ierodas notikuma vietā, iesaistot 
attiecīgos dienestus vai speciālistus; 



2 
 

23.24. paraksta administratīvo aktus par nodokļu bezstrīdus piespiedu 
izpildi; 

 

23.25.  veic citus domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka 
uzdotos pienākumus.” 

6. Papildināt Nolikumu ar 23.1 punktu šādā redakciju: 

“23.1 Izpilddirektoru prombūtnes laikā aizvieto Pašvaldības administrācijas 
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs”. 

7. Izslēgt Nolikuma 25.punktu. 

8. Izslēgt Nolikuma 98.punktu.  

9. Aizstāt Nolikuma 101.punktā vārdus “Klientu apkalpošanas centrs” ar vārdiem: 
“VPVKAC”.  

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   Raivis Ūzuls 

11.10.2019. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.         „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 
“Ķeguma novada pašvaldības nolikums“ 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.  
Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

 
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai, pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību un citus pašvaldības 
organizācijas jautājumus. 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts 
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo 
sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī 
funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā 
regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai 
ārpakalpojuma izmantošanu. 
Pašvaldības efektīvākai pārvaldes darbībai, tiek veikti organizatoriski 
pasākumi Ķeguma novada pašvaldības administrācijā.   
  

2. Īss projekta 
satura izklāsts 
 

 
Saistošie noteikumi optimizē Ķeguma novada Pašvaldības administrācijas 
struktūru, pašvaldības darba reglamentu. Līdz ar saistošo noteikumu 
pieņemšanu, tiek likvidēta struktūrvienība “Juridiskā nodaļa” un izveidota 
jauna struktūrvienība “Administratīvi juridiskā nodaļa”, kuras sastāvā tiek 
iekļauti vairāki speciālisti. 
Tiek likvidēts amats- izpilddirektora vietnieks. 

3. Informācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

 
Lai nodrošinātu efektīvāku darba organizāciju, plānota iekšējā finanšu 
resursu pārkārtošana, kas neatstāj ietekmi uz Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu kopumā. 
 

4. Informācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 
sabiedrību 
(mērķgrupām) 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

 
  
Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.  
Netiek prognozēta negatīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras veicamas iestādē- Ķeguma novada pašvaldības 
administrācija. Tiek likvidēti amati- izpilddirektora vietnieks,  Juridiskās 
nodaļas vadītājs un izveidots amats Administratīvi juridiskās nodaļas 
vadītājs. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 
Nav attiecināmi. 

 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   Raivis Ūzuls 

11.10.2019. 


