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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 10.martā                                Nr. KND1-3/21/110 

                                                                                                         (protokols Nr.6, 33.§) 
 

Par saistošo noteikumu "Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu "    apstiprināšanu 

 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu, novada domei ir tiesības 
izvēlēties saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta oficiālās publicēšanas vietu – 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 
Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā 
izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pamatojoties uz likuma “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem” 8.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.1 pantu, pašvaldība vairs 
nav tiesīga izdot vietējo ziņu laikrakstu kā masu informācijas līdzekli. Līdz ar to, ar Ķeguma 
novada domes 02.12.2020. lēmumu nr.  KND1-3/20/370  tika izbeigta laikraksta “ĶEGUMA 
NOVADA ZIŅAS” darbība, kā rezultātā ir izmainīta arī pašvaldības saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, kāda tā tika noteikta atbilstoši Ķeguma novada domes 2015.gada 
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015 „Par  Ķeguma novada domes pieņemto 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Tā kā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektā daļa 
atļauj pašvaldībai publicēt savus izdotos saistošos noteikumu arī bezmaksas izdevumā, un 
publicēšanas vietu var mainīt ne biežāk kā reizi gadā, ir nepieciešams izdot saistošos 
noteikumus, kur noteikta jauna publicēšanas vieta pašvaldības izdotiem saistošiem 
noteikumiem. Ar Ķeguma novada domes 02.12.2020. lēmuma Nr.KND1-3/20/370 “Par masu 
informācijas līdzekļa “ĶEGUMA NOVADA ZIŅAS” darbības izbeigšanu” (protokols Nr.29, 
6.§) 3.punktu un atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” 14.1 pantam,  ir izveidots periodisks 
iespiedtehnikā izdodams bez maksas informatīvais izdevums ar nosaukumu “Ķeguma novada 
ziņas”, kura satura nosacījumi un publicēšanas biežums atbilst likuma prasībām, ar tiesībām 
informatīvā izdevuma satura pārpublicēšanai elektroniski, kā arī ar tiesībām piemērot 
publicēšanas biežuma izņēmumu tajos gadījumos, ja informatīvā izdevuma saturā konkrētā 
izdevumā tiek publicēti tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtie tiesību akti un to 
skaidrojumi.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu un 14.1 pantu, un 
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, Jānis 
Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus KND1-6/21/6 „Par  Ķeguma novada domes 
pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.  

2. Domes sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt 
to nosūtīšanu rakstveidā vai elektroniski parakstītu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. 

4. Domes sekretārei pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā nodrošināt saistošo 
noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
10.03.2021. 
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