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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2018.gada 10.maija ārkārtas sēdes
lēmumu Nr. 1. (protokols Nr.10)
Saistošie noteikumi Nr. 6/2018

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu un 24.pantu

1.

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Ķekavas novada pašvaldības nolikums”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016.gada
21.februāra lēmumu Nr.1.§, protokols Nr.8, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs,
Dome izveido komitejas:
9.1. Finanšu komiteju septiņu locekļu sastāvā;
9.2. Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komiteju septiņu locekļu sastāvā;
9.3. Īpašumu komiteju piecu locekļu sastāvā;
9.4. Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komiteju piecu locekļu sastāvā;
9.5. Sociālo lietu un veselības komiteju piecu locekļu sastāv.”
1.2. Izslēgt saistošo noteikumu 20.3. apakšpunktu.
1.3. Izslēgt saistošo noteikumu 20.11. apakšpunktu.
1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 43.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
“43.14. nodrošina un kontrolē pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa ekonomiskās attīstības
plānu izstrādi;”
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 43.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
“43.15. Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas, realizācijas plāna apstiprināšana un to
īstenošanas pārraudzība. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, aģentūru un pašvaldības
kapitālsabiedrību sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtēšana un to
īstenošanas pārraudzība.”
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 44.punkta ievadu šādā redakcijā:
“44. Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē
jautājumus par:”
1.7. Izslēgt saistošo noteikumu 44.8. apakšpunktu.
1.8. Izslēgt saistošo noteikumu 44.9. apakšpunktu

1.9. Papildināt saistošos noteikumus ar 44.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“44.11.uzņēmējdarbības atbalstu.”
1.10. Izteikt saistošo noteikumu 45.punkta ievadu šādā redakcijā:
“45. Īpašumu komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:”
1.11. Izslēgt saistošo noteikumu 45.8.apakšpunktu.
1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.11. vides aizsardzību;”
1.13. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.12. projektiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu uzlabošanu, rekonstrukciju,
būvēšanu vai nojaukšanu.;”
1.14. Izteikt saistošo noteikumu 46.punkta ievadu šādā redakcijā:
“46. Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē
jautājumus par:”
1.15. Izteikt saistošo noteikumu 47.punkta ievadu šādā redakcijā:
“47. Sociālo lietu un veselības komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus
par:”
1.16. Papildināt saistošos noteikumus ar 47.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
“47.14. veselības veicināšanu.”
1.17. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā (pielikumā).
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

A.Vītols
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Pielikums
Ķekavas novada domes 2016.gada 21.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2016

3

4

Saistošo noteikumu Nr.6/2018
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.
9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo
noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”,
apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016.gada 21.februāra lēmumu
Nr.1.§, protokols Nr.8, piemērošanu praksē, konstatēts, ka minētajos
saistošajos noteikumos ir nepieciešami precizējumi atsevišķos
noteikumu punktos, kā arī lai uzlabotu pašvaldības darbu un optimizētu

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

komiteju darbu.
Saistošie noteikumi paredz Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada

21.februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada
pašvaldības nolikums”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2016.gada 21.februāra lēmumu Nr.1.§, protokols Nr.8, 44.11., 45.11.,
45.12., apakšpunktu un 9., 44., 45., un 47. punkta izteikšanu jaunā
redakcijā, kā arī 20.3., 20.11., 44.8., 44.9., 45.8. apakšpunktu
izslēgšanu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas. Papildus budžeta
līdzekļi saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.

4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītājs:

5.1.Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2.Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī
saistoši noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā
un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas pamata un
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

(PARAKSTS*)

A.Vītols

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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