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Ķegumā, 2012.gada 6.jūnijā 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8 

 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1 „Ķeguma novada 

pašvaldības nolikums” 
  

                                                                                                      Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                           

 

Izdarīt Ķeguma novada domes 03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt pirmās sadaļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā: 

„5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības  

deputātiem ievēl: 

5.1. finanšu komiteju; 

5.2. sociālo un veselības jautājumu komiteju; 

5.3. izglītības, kultūras un sporta komiteju; 

5.4. tautsaimniecības komiteju. 

6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādās iestādes, kas darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem:   

6.1. pašvaldības administrācija; 

6.2. Ķeguma komercnovirziena vidusskola;  

6.3.Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”; 

6.4. Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām Tomē un Rembatē; 

6.5. Ķeguma novada bāriņtiesa; 

6.6. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa; 

6.7. Ķeguma novada Sociālais dienests; 

6.8. Birzgales pagasta pārvalde ar struktūrvienībām: 

6.8.1. Birzgales tautas nams; 

6.8.2. Birzgales muzejs; 

6.8.3. Birzgales komunālais dienests; 

6.9. Birzgales bibliotēka; 

6.10.Birzgales  mūzikas skola; 
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6.11.Birzgales pamatskola; 

6.12. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”; 

6.13. Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa; 

6.14. Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa.” 

 

2. Izteikt pirmās sadaļas 7.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

„Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības funkciju un 

domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un 

tajā ietilpst struktūrvienības :”. 

 

 

3. Izteikt pirmās sadaļas 8.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

 „Birzgales pagasta pārvaldes vadītājs, veic likuma „Par pašvaldībām” 691. pantā  noteiktos 

pienākumus, kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes un tās struktūrvienību 

darbiniekus.” 

 

4. Papildināt pirmās sadaļas 9.punktu ar 9.5. punktu: 

    „ 9.5. SIA „ MOTO ZZ”.  

 

5. Izslēgt pirmās sadaļas 10.5 punktu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   R.Ozols 

 

 

 

        

 


