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LĒMUMS
Ķegumā

2020.gada 1.aprīlī

Nr. KND1-3/20/102
(protokols Nr.8, 1.§)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības
nolikums”

Ķeguma novada dome 2018.gada 1.augustā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.KND16/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma 14.panta pirmā
daļa paredz, ka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla
daļas turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors. Likums nosaka pašvaldības
izpilddirektora tiesības ar rīkojumu nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas
tiesības citai tam pakļautai amatpersonai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta otro daļu, domes deputāts uzskatāms klātesošu
domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta
elektroniskā balsošana tiešsaitē. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties šā
likuma 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos; 56.panta otro daļu, komitejas loceklis
uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises
vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir
nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaitē.
Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, kas paredz ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 1.aprīļa atzinumu,
balsojot „par”- 9 (Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Vladimirs Samohins,
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”-nav,
„atturas”-nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.KND1-6/20/4 „Grozījumi Ķeguma novada domes
2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības
nolikums” (pielikumā).
2. Domes sekretārei saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektorei A.Tomsonei organizēt un kontrolēt lēmuma
izpildi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pieņemšanas brīdī un tie ir brīvi pieejami Ķeguma novada
Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Ķegumā,
Birzgalē, Rembatē un Tomes pagasta pārvaldē, kā arī tiek publicēti pašvaldības oficiālajā
tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv.
Sēdes vadītājs
Datums skatāms laika zīmogā
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