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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Ķegumā 
 
2019.gada 3.jūlijā                   Nr. KND1-6/19/8 

 
 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 3.jūlija 
lēmumu Nr.KND1-3/19/218 
 (protokols Nr.13,1.§) 

 

 
Grozījumi 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 Nolikuma 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Vispārējo pašvaldības pārvaldes struktūru un amatu sarakstu nosaka un apstiprina 
dome, ievērojot labas pārvaldības principus (Pielikumā- Ķeguma novada pašvaldības 
pārvaldes struktūras shēma).” 

2. Izteikt Nolikuma 8.1. punktu šādā redakcijā: 

“8.1. Ķeguma pilsētā un Rembates pagastā-  Pašvaldības administrācija (juridiskā 
adrese- Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads);” 

3. Svītrot Nolikuma 8.4. punktu. 

4. Izteikt Nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

“11. Dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar 
apstiprinātiem nolikumiem: 

11.1. Pašvaldības administrācija: 

   11.1.1. Grāmatvedības un finanšu nodaļa; 

11.1.2. Juridiskā nodaļa; 

11.1.3. Attīstības nodaļa; 

11.1.4. Ķeguma novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC) ar filiālēm: 

11.1.4.1. Birzgales VPVKAC, 

11.1.4.2. Rembates VPVKAC; 
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11.1.5. Transporta un pakalpojumu daļa; 

11.1.6. Speciālisti. 

11.2. Kultūras un sporta pārvalde: 

   11.2.1. Ķeguma Tautas nams; 

   11.2.2. Birzgales Tautas nams; 

   11.2.3. Tomes Tautas nams; 

   11.2.4. Rembates Tautas nams; 

   11.2.5. Ķeguma novada muzejs; 

   11.2.6. Birzgales muzejs “Rūķi”; 

   11.2.7. Ķeguma dienas centrs; 

   11.2.8. Tomes dienas centrs. 

11.3. Ķeguma novada būvvalde. 

11.4.Tomes pagasta pārvalde. 

11.5. Ķeguma novada pašvaldības policija. 

11.6.Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa. 

11.7.Ķeguma novada sociālais dienests. 

11.8.Ķeguma novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”. 

11.9.Ķeguma komercnovirziena vidusskola. 

11.10.Ķeguma novada bāriņtiesa. 

11.11.Sociālās aprūpes centrs „Senliepas”. 

11.12.Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām: 

11.12.1.Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka; 

11.12.2.Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka. 

11.13. Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvalde ar 

                 Komunālās un teritorijas apsaimniekošanas nodaļu. 

                         11.14.Birzgales pamatskola.  

                         11.15.Birzgales mūzikas skola. 

      11.16.Ķeguma novada Birzgales bibliotēka. 

               11.17.Ķeguma novada Birzgales vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde 
„Birztaliņa”.” 

5. Svītrot Nolikuma 15.3. punktu. 

6. Izteikt Nolikuma 20.6.punktu šādā redakcijā: 

“20.6.Ķeguma novada pašvaldības vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos 
dokumentus normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā.”   

7. Izteikt Nolikuma 23.14.punktu šādā redakcijā: 

“23.14. pieņem darbā un atbrīvo no darba normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šādu   
Ķeguma novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekus: 

            23.14.1. Pašvaldības administrācija, 
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            23.14.2. Kultūras un sporta pārvalde, 

            23.14.3. Ķeguma novada Tomes pagasta pārvalde, 

            23.14.4. Ķeguma novada sociālais dienests, 

            23.14.5. Ķeguma novada pašvaldības policija, 

            23.14.6. Ķeguma novada būvvalde, 

            23.14.7. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa, 

            23.14.8. Ķeguma novada bāriņtiesa, 

            23.14.9.  Sociālās aprūpes centrs “Senliepas”.”  

8. Izteikt Nolikuma 23.18.punktu šādā redakcijā: 

“23.18. piedalās domes sēdēs un sniedz ziņojumus par pašvaldības izpildinstitūciju 
darbību, atbildes uz deputātu jautājumiem;” 

9. Izteikt Nolikuma 25.2. punktu šādā redakcijā: 

“25.2. koordinē Pašvaldības administrācijas darbinieku, iestāžu un struktūrvienību 
darbību pakalpojumu sniegšanai Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.” 

 

 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
09.07.2019. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/8   

„Grozījumi 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 efektīvai pārvaldes darbībai, nepieciešams pārkārtot 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pārvaldes organizāciju. 
 

 
2. Īss projekta 
satura izklāsts 
 

 
Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 1.punktu 24.pantu.  
Saistošie noteikumi precizē Ķeguma novada pašvaldības struktūru, 
pašvaldības darba reglamentu. Dome 2019.gada 27.februārī pieņēmusi  
lēmumu Nr.KND1-3/19/74 “Par vienotu Ķeguma pilsētas un Rembates 
pagasta pārvaldi”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
ministrs 2019.gada 2.maijā, vēstule Nr.1-132/4196, devis atļauju izveidot  
kopīgu Ķeguma pilsētas un Rembates pagasta pārvaldi. Tiek izveidots 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Rembatē. 
Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, tiek strukturētas pašvaldības  
iestādes un struktūrvienības, kuras veiks darbību saskaņā ar 
apstiprinātajiem nolikumiem. 
 

 
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 

 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visiem 
procesiem pašvaldībā.  
Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.  
Netiek prognozēta negatīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 
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5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

 
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir  Dome vai tās pilnvarotās amatpersonas.  
Administratīvās procedūras veicamas iestādē- Ķeguma novada 
Pašvaldības administrācija, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Rembatē, Ķeguma novada pašvaldības Birzgales 
pagasta pārvalde, Ķeguma novada pašvaldības Tomes pagasta pārvalde. 
 

 
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 
Nav attiecināmi. 
 
 
 

 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
09.07.2019. 
datums 

 
 

 
 


