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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 10.martā                               Nr. KND1-3/21/81 

                                                                                                         (protokols Nr.6,4.§) 
 

Par Ķeguma novada domes noteikumu ,,Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti 
projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un nodrošināta ar projektu 

īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušu 
  

Ņemot vērā izmaiņas Ķeguma novada pašvaldības organizatoriskā un 
administratīvajā struktūrā, kas veiktas, pamatojoties uz Ķeguma novada domes 2018.gada 
1.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums”, kā arī kopš 2011.gada būtiski un principiāli ir mainījusies faktiskā un tiesiskā 
situācija projektu iniciatīvām nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistes un pašvaldības 
budžeta līdzekļu plānošanas ietvaros, mainījušies sadarbības principi, to starpā -  
veidojoties jaunai sadarbības praksei un pieredzei ar dažādām valsts un nevalstisko 
organizāciju un institūciju veidotajām projektu realizācijas platformām. Ir mainījušies arī 
dažādu projektu realizācijas un īstenošanas procesi un to pārraudzības strukturālās un 
administratīvās vadlīnijas un principi. Līdz ar to arī Ķeguma novada domes 2011.gada 
6.aprīļa noteikumi Nr.1 ,,Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma 
novada domes atbalstu un nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite 
pašvaldībā” (apstiprināti ar Ķegum novada domes 2011.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.180 
(protokols Nr.9, 16.§)) nav vairs tiešā veidā piemērojami un ir atceļami. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.marta 
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. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķeguma novada domes 2011.gada 6.aprīļa noteikumus 
Nr.1 ,,Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu 
un nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā” .  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada pašvaldības 
iestādēm un struktūrvienībām, uz kurām tas attiecas. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
10.03.2021. 
datums 
 


