
 

 

 
 

Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

Apstiprināti 

ar Ķeguma novada domes 

2010.gada 6.janvāra 

 sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 8.§) 

 

Ķegumā, 2010.gada 6.janvārī 

 

Saistošie noteikumi Nr.2 

 

Par grozījumiem 03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1  

„Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 
  

                                                                                                      Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                           

 

 

1.  Izteikt saistošo noteikumu 2. – 9. punktu šādā redakcijā: 

 

„2. Ķeguma novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

2.1. Ķeguma pilsēta; 

2.2. Ķeguma lauku teritorija (Tomes pagasts); 

2.2. Rembates pagasts; 

2.3. Birzgales pagasts. 

  

3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  novada 

dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto 

valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu.   

  

4. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 

deputātiem.  

 

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

deputātiem ievēl: 

5.1. finanšu komiteju 6 locekļu sastāvā; 

5.2. sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

5.3. izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā; 
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5.4. tautsaimniecības komiteju 6 locekļu sastāvā. 

  

6. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas saskaņā ar nolikumiem:  

6.1. pašvaldības administrācija; 

6.2. Ķeguma komercnovirziena vidusskola ar filiālēm Rembatē un Tomē; 

6.3. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa”; 

6.4. Ķeguma novada bibliotēka ar filiālēm 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, kura koordinē šādu pašvaldības iestāžu darbību: 

6.8.1. Birzgales pamatskola; 

6.8.2. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”; 

6.8.3.Birzgales bibliotēka; 

6.8.4.Birzgales tautas nams; 

6.8.5. Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa; 

6.8.6. Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa; 

6.8.7. Birzgales mūzikas skola; 

             

7. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības funkciju un 

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

ietilpst: 

7.1.1. Rembates pagasta pārvalde. 

7.1.2.kultūras un sporta nodaļa; 

7.1.3. centralizētā grāmatvedība; 

7.1.4. saimniecības nodaļa; 

7.1.5. pašvaldības speciālisti; 

7.1.6. Ķeguma novada būvvalde; 

7.1.7. pašvaldības policija. 

Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors  

 

8. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina: 

8.1. Birzgales pagastā- Birzgales pagasta pārvalde; 

8.2. Rembates pagastā- Rembates pagasta pārvalde; 

8.3. Ķeguma pilsētā un Ķeguma lauku teritorijā (Tomes pagastā)- pašvaldības 

administrācija. 

 Pagastu pārvalžu darbību nosaka nolikumi. 

 Birzgales pagasta pārvaldes vadītājs, veic likuma „Par pašvaldībām” 69
1
. pantā  noteiktos 

pienākumus, kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus. 

  

9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 9.1. SIA „Ķeguma Stars”; 

 9.2.  AS „Rīgas piena kombināts”; 

 9.3. SIA „Ogres rajona slimnīca”; 

 9.4. SIA „Ogres autobuss”.” 

  

2. Izteikt 84. un 85. punktu šādā redakcijā: 

    „84. Domes priekšsēdētājam ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki: 

      84.1. divas reizes nedēļā – pirmdienās no plkst.15.-18.00 un ceturtdienās no 10.00-12.00, 

16.00-18.00 pašvaldības domes ēkā; 

      84.2. katra mēneša otrajā ceturtdienā no 13.00-15.00 Rembates pagasta pārvaldē; 

      84.3. katra mēneša ceturtajā ceturtdienā no 13.00-15.00 Birzgales pagasta pārvaldē.  

85. Domes izpilddirektoram ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki: 
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       85.1. divas reizes nedēļā – pirmdienās no plkst.15.-18.00 un ceturtdienās no 10.00-12.00, 

16.00-18.00 pašvaldības domes ēkā; 

       85.2. katra mēneša pirmajā ceturtdienā no 13.00-15.00 Rembates pagasta pārvaldē; 

       85.3. katra mēneša trešajā ceturtdienā no 13.00-15.00 Birzgales pagasta pārvaldē.”  

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 100. punktu šādā redakcijā: 

     „100. Iesniedzot ierosinājumus publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda: 

       100.1. tās datumu un termiņu; 

 100.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu; 

 100.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku; 

 100.4. publiskās apspriešanas lapas formu; 

100.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā, lai publisko 

apspriešanu uzskatītu par notikušu. 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes 

izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā 

laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt 

pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.”  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        R.Ozols 

 


