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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Ķegumā 
 
2020.gada 1.aprīlī                           Nr. KND1-6/20/4 
 
  

APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2020.gada 1.aprīļa 
lēmumu Nr.KND1-3/20/102 
 (protokols Nr.8, 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 
 

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

 
1.1. svītrot 20.13. apakšpunktu; 

1.2. papildināt ar 23.14.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 
             „23.14.10. Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām”; 

1.3. papildināt ar  23.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„23.12.1  veic normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības kapitāla daļu turētāja 
funkcijas pašvaldības kapitālsabiedrībās un ir tiesīgs ar rīkojumu nodot pašvaldības 
kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai 
amatpersonai;”    

1.4. 35.punkta pirmajā teikumā vārdus „un vietu” aizstāt ar vārdiem „vietu un veidu”; 

1.5. 36.punktā vārdus „vietu un laiku” aizstāt ar vārdiem „laiku, vietu un veidu”; 

1.6. papildināt ar 34.1 punktu šādā redakcijā: 

“34.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar 
ierasties komitejas sēdē veselības stāvokļa dēļ, vai laikā, kad valstī ir izsludināta 
ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai 
ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka 
komitejas sēdes norisē  tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā), ja komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir 
reģistrējies dalībai komitejas sēdē elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Savu 
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balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais 
komitejas loceklis apstiprina elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.”    

1.7. papildināt ar  64.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„64.1.1 Domes sēdes var notikt attālinātā darba režīmā. Ja domes deputāts sēdes laikā 
atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas sēdē veselības 
stāvokļa dēļ, vai laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma 
stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās 
ierobežojumi, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē  tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes sēdes norises 
vietā klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē elektroniskajā 
dokumentu vadības sistēmā. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes 
sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts apstiprina elektroniskajā dokumentu 
vadības sistēmā. 

1.8.  izteikt 65.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“65. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, 
vietu, veidu un darba kārtību”.    
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pieņemšanas brīdī. 
 

 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
02.04.2020. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/20/4  

„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 
nepieciešamī
bas 
pamatojums 

            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 par 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”, paredzi pasākumi, lai ierobežotu 
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.  
 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 
 

         Saistošie noteikumi izslēdz domes priekšsēdētāja kā pašvaldības 
kapitāla daļu turētāja pienākumus un, ka, pamatojoties uz likuma turpmāk 
tos pildīs pašvaldības izpilddirektors. 
          Deputāti turpmāk varēs piedalīties, kā arī balsot komiteju un domes 
sēdēs attālināti ar videokonferenes palīdzību un nodrošinot elektronisko 
balsošanu tiešsaitē.  
 

3. Informācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

 
Video komunikāciju nodrošināšanai nepieciešami apmēram 1000 EUR 

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

 
  
Neietekmē 
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5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Grozījumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Ķeguma 
Novada Ziņas” 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 
Nav veiktas 

 
 

Domes priekšsēdētājs           R.Ūzuls 
02.04.2020. 
datums 
 


