
                                ĶEGUMA NOVADA DOME 
                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
            tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 10.jūnijā                                                                        Nr. KND1-3/20/196 

                                                                                                     (protokols Nr.16,1.§) 
 

Par Ķeguma novada domes  
2020. gada 8.aprīļa saistošo noteikumu Nr.KND1-6/20/5  

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

redakcijas precizēšanu 

 
Ar Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa sēdes  lēmumu Nr.KND1-3/20/120 

(prot.Nr.9, 7.§ ) tika izdarīti grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – 
pašvaldības nolikums), veicot grozījumus pašvaldības nolikuma 20.9., 20.10., 22.3. 
apakšpunktā un  23.1 un 25.punktā, un nosūtot Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa 
saistošos noteikumus Nr.KND1-6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 
1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” 
(turpmāk – pašvaldības nolikuma grozījumi)  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (turpmāk- ministrija) atzinuma saņemšanai. Ķeguma novada pašvaldībā saņemts 
2020.gada 8.maija ministrijas valsts sekretāra vietnieces reģionālās attīstības jautājumos Ilzes 
Ošas elektroniski parakstīts un ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību pārraudzības 
nodaļas jurista Aigara Cibuļska sagatavots atzinums 08.05.2020. Nr.1-8/4261 “Par 
saistošajiem noteikumiem”, ministrijai izsakot vienīgo iebildumu par pašvaldības nolikuma 
grozījumu 20.10.apakšpunktā, izsakot šādu pamatojumu: “Saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami 
šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas 
noteikumi. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 4.punktu, ja 
normatīvajā aktā nav noteikts citādi, iestādes vadītājs ieceļ amatā un atbrīvo no tā 
amatpersonas, pieņem darbā un atlaiž no tā darbiniekus. Savukārt likuma “Par 
pašvaldībām” 69.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors  cita 
starpā domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 
administrācijas darbiniekus. Atbilstoši minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, 
izpilddirektors – administrācijas vadītājs patstāvīgi ir atbildīgs par administrācijas 
darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba.  Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot 
Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma 
novada pašvaldības nolikums” 20.10.apakšpunktu, nodrošinot saistošo noteikumu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta otro daļu, 
pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru 
kabineta noteikumiem. Līdz ar to pašvaldības dome ir atbildīga par pašvaldības saistošo 
noteikumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.” 

Savukārt ar ministrijas 04.06.2020. vēstuli “Par skaidrojuma pieprasīšanu” 
Nr.1-132/5036, kuru elektroniski parakstījusi valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības 
jautājumos Ilze Oša un kuru sagatavojis ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību 
pārraudzības nodaļas jurists Matīss Ķeķers, tika izteikti gan detalizēti iebildumi par konkrētu 
darba līguma slēgšanas procedūru attiecībā un konkrētu Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas struktūrvienības darbinieku un vakantā amata konkursa norisi pirms darba 
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līguma slēgšanas, atsaucoties uz iebildumiem, kas saņemti ministrijā no Ķeguma novada 
izpilddirektores A.Tomsones, kā arī izteikti šādi iebildumi par pašvaldības nolikuma 
grozījumiem: “Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 
4.punktu pašvaldības izpilddirektors pašvaldības domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem 
darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus. Līdz ar to pašvaldības 
nolikumā var noteikt procesuālas normas, kas nemaina pašvaldības izpilddirektoram noteikto 
tiesību apjomu. Minētās tiesības ietver arī tiesības izveidot komisiju, lai izvēlētos amata vietai 
atbilstošāko pretendentu. Uz minēto likuma regulējumu ministrija ir norādījusi arī 2020.gada 
8.maija atzinumā Nr.1-18/4261 par Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa saistošajiem 
noteikumiem Nr.KND1-6/20/5 “Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums””. Ievērojot 
minēto un nolikuma 10.punktu, kas noteic, ka Ķeguma novada pašvaldības administrācijas 
vadītājs ir Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors, kā arī nolikuma 11.1.2.apakšpunktu, 
kas noteic, ka pašvaldības administrācijas sastāvā ir Administratīvi juridiskā nodaļa, 
secināms, ka pašvaldības izpilddirektora kompetencē ir noteikt Administratīvi juridiskās 
nodaļas vadītāja amata konkursa komisiju un pieņemt darbā personu uz Administratīvi 
juridiskās nodaļas vadītāja amata vietu. Turklāt vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likumu 
“Par pašvaldībām” domes priekšsēdētājs nav pilnvarots pārņemt pašvaldības izpilddirektora 
un administrācijas vadītāja kompetencē esošus jautājumus.” Šāda satura līdzīgi iebildumi un 
paskaidrojumu sniegšana ir pieprasīta arī ministrijas 08.06.2020. vēstulē Nr. 1-132/5162 “Par 
skaidrojuma pieprasīšanu”, kuru elektroniski parakstījusi valsts sekretāra vietniece Ilze Oša 
un kuru sagatavojis ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību pārraudzības nodaļas 
jurists Matīss Ķeķers. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtās daļas otrajam teikumam, ja 
pašvaldības dome nepiekrīt ministrijas atzinumā iekļautajam pamatojumam pilnībā vai kādā 
tā daļā, dome savā lēmumā sniedz savu atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos 
noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

Savukārt atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 49.panta pirmajai līdz ceturtajai daļai tikai 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības izdot motivētu rīkojumu par 
saistošo noteikumu vai to atsevišķu tiesību normu vai punktu darbības apturēšanu, nosakot 
tiesisku procedūru gan pašvaldības domes, gan pašvaldības domes priekšsēdētāja rīcībai. 
Savukārt pašvaldības domei šādā situācijā ir noteikts pienākums vērsties Satversmes tiesā ar 
pieteikumu par ministra rīkojuma atcelšanu, ja pašvaldības dome divu mēnešu laikā no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas dienas ir izpildījusi šā 
likuma 45.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu pieņemt lēmumu, kurā sniegts 
pamatojums, kāpēc dome nepiekrīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumā norādītajam. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtās daļas otro teikumu, ja 
pašvaldības dome nepiekrīt ministrijas atzinumā paustajiem iebildumiem, ar domes lēmumu 
ministrijai ir sniedzams atbilstošs pamatojums. Atbilstošais pamatojums un argumentācija, ar 
kuriem Ķeguma novada dome pamato savus iebildumus pret ministrijas paustajiem 
iebildumiem par pašvaldības nolikuma grozījumiem,  ir pievienota domes sēdes lēmumam kā 
atsevišķs pielikums uz 9 (deviņām) lapaspusēm. 

Realizējot tiesisko procedūru par pašvaldības iebildumu izteikšanu pret Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteikto viedokli un atzinumu, kā arī saskaņā 
ar  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 41.panta pirmās daļas 
1.punktu un otro daļu, 42.panta trešo daļu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, 
49.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, 

Ņemot vērā 2020.gada 10.februāra Finanšu komitejas atzinumu, 
balsojot ar 8 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), "Pret" – 2 (Pāvels Kotāns, 
Imants Smirnovs), "Atturas" – 1 (Ilmārs Zemnieks), 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa saistošo noteikumu Nr.KND1-
6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” (turpmāk – 
pašvaldības nolikuma grozījumi) 1.2.punkta redakciju, izsakot to šādā redakcijā: 

“1.2. izteikt 20.10. apakšpunktu  šādā redakcijā: 

“20.10. saskaņo pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka slēdzamos 
darba līgumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai 
atbrīvošanu no darba, dod saistošus rīkojumus pašvaldības darbiniekiem;”   

2. Domes lēmuma atbilstošs pamatojums un argumentācija par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas atzinumā paustajiem iebildumiem, kuriem pašvaldības 
dome nepiekrīt, ir pievienota domes lēmumam kā 1. pielikums. 

3. Apstiprināt Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa saistošo noteikumu Nr.KND1-
6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” precizēto 
redakciju, kas pievienota šim lēmumam kā 2. pielikums. 

4. Apstiprināt Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošo  noteikumu 
Nr.KND1- 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” konsolidēto redakciju, 
kas pievienota šim lēmumam kā 3. pielikums. 

5. Noteikt, ka precizētā Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa saistošo noteikumu 
Nr.KND1-6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” redakcija ir 
piemērojama ar brīdi, kad stājās spēkā 2020.gada 8.aprīļa saistošie noteikumi 
Nr.KND1-6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar 
Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa lēmuma Nr. KND1-3/20/120 (protokols 
Nr.9, 7.§) 4.punktu. 

6. Uzdot Administratīvi juridiskajai daļai Ķeguma novada domes 2020.gada 8.aprīļa 
saistošo noteikumu Nr.KND1-6/20/5 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 
1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums”” precizēto redakciju trīs dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai kopā ar domes lēmumu un domes lēmumam 
pievienoto juridisko pamatojumu un argumentāciju par ministrijas atzinumā 
paustajiem iebildumiem, kuriem pašvaldības dome nepiekrīt (skatīt šī lēmuma 
2.punktu). 

7. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu publicēt pašvaldības 
oficiālajā tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv  gan precizēto Ķeguma novada 
domes 2020.gada 8.aprīļa saistošo noteikumu Nr.KND1-6/20/5 „Grozījumi Ķeguma 
novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1 6/18/7 “Ķeguma 
novada pašvaldības nolikums”” redakciju, gan konsolidēto redakciju.  

 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
11.06.2020. 
datums 


