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(protokols Nr.18,22.§)
Par nolikuma Auto – foto orientēšanās sacensības Ķeguma novadā apstiprināšanu

Pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļa izstrādājusi publiska pasākuma nolikumu tūrisma
un sporta pasākumam ”Auto – foto orientēšanās sacensības Ķeguma novadā”, kuru pašvaldība
organizē brīvprātīgās iniciatīvas ietvaros Ķeguma novada kultūrvides iepazīšanai, ar mērķi iepazīstināt novada iedzīvotājus un viesus ar Ķeguma novadu, vienlaikus popularizējot aktīvu
dzīvesveidu, uz kultūrvides izpēti orientētu tūrismu, kā arī iepazīstinātu ar orientēšanās sportu. Plānotā
pasākuma ietvars ir saistīts arī ar sportiskām norisēm, popularizējot orientēšanās sportu un tā attīstības
tendences. Atbilstoši publisku pasākumu organizatoriskiem un drošības principiem, kas izriet no
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, kā arī no Sporta likuma 15.panta piektās
daļas, kas nosaka sporta pasākumu organizēšanas principus, - pasākuma organizatora pienākums ir
izstrādāt sporta un atpūtas pasākumu vai spora sacensību nolikumu, ja plānotais publiskais pasākums
paredz sporta sacensības vai sporta un atpūtas pasākumu publiskā vietā, jo šādu publisku pasākumu
norise notiek saskaņā ar pasākuma organizatora apstiprinātu nolikumu (arī tad, ja pasākuma
organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu, bet nav
nepieciešams saņemt speciālu atļauju publiska pasākuma organizēšanai).
Likuma “Par pašvaldībām” 6.panta 6.punkts nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību
kompetencē ir realizēt autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas; likuma 12.
pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu. Savukārt atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 6.punktam rūpes par
kultūru, organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras pasākumiem, kā arī veselīga un sportiska
dzīvesveida vecināšanas pasākumi pašvaldības iedzīvotājiem ir noteikta kā pašvaldības autonomā
funkcija. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu dome pieņem
lēmumus likumā noteiktos gadījumos; likuma 41.panta pirmās daļas otrais apakšpunkts nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Ņemot vērā iepriekšminēto pamatojumu, kā arī Ķeguma novada domes Finanšu komitejas
15.07.1010. atzinumu,
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt publiska sporta un atpūtas pasākuma nolikumu ”Auto – foto orientēšanās
sacensības Ķeguma novadā” (Pielikumā).
2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada pašvaldības administrācijas
Attīstības nodaļai, Ķeguma Tautas namam, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistam - lēmuma
publicēšanai pašvaldības mājaslapā www.kegumanovads.lv un laikrakstā “Ķeguma Novada
Ziņas”.
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