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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2019. gada 7. oktobra sēdes
lēmumam Nr. 1. (protokols Nr.22.)
Saistošie noteikumi Nr. 18/2019

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” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 9.3. Apsaimniekošanas un īpašumu komiteju piecu locekļu sastāvā;”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 9.5. Sociālo jautājumu komiteju piecu locekļu sastāvā.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 45.punkta ievadu šādā redakcijā:
“45.Apsaimniekošanas un īpašumu komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē
jautājumus par:”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 45.6 apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.6. teritorijas apstādījumu plānošanu un teritorijas labiekārtošanu;”
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 45.7 apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.7. dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, nedzīvojamo telpu izmantošanu, tai
skaitā nomu;”
1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.13. meliorācijas sistēmu uzturēšanu un kopšanu;”
1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.14. novada teritorijā radīto atkritumu apsaimniekošanu (savākšanu, transportēšanu,
šķirošanu un c.); ”
1.8. Izteikt saistošo noteikumu 47.punkta ievadu šādā redakcijā:
“47. Sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:”
1.9.

Izteikt saistošo noteikumu 47.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
“47.14. veselības aprūpes pieejamību un veselīga dzīvesveida veicināšanu;”

1.10. Papildināt saistošos noteikumus ar 47.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
“47.15. dzīvojamo telpu izmantošanu;”

1.11. Papildināt saistošos noteikumus ar 47.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“47.16. kontrolē sociālās
lietderību un likumību;”

un veselības jomas iestāžu finanšu līdzekļu izlietojuma

1.12. Saistošo noteikumu pielikumu izteikt jaunā redakcijā (pielikumā).
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī.

Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

Viktorija Baire
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Pielikums
Ķekavas novada domes 2016.gada 21.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2016
Ķekavas novada dome
(17 deputāti)
Novada valde
Pastāvīgās komitejas
Finanšu komiteja (7 locekļi)
Apsaimniekošanas un
īpašumu
komiteja (5 locekļi)
Sociālo jautājumu komiteja
(5 locekļi)

Attīstības un
uzņēmējdarbības atbalsta
komiteja (7 locekļi)
Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma komiteja (5 locekļi)

Domes priekšsēdētājs

Komisijas
Administratīvā komisija

Civilās aizsardzības komisija

Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu
konkursa komisija

Ekspertu komisija

Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisija

Iepirkumu komisija

Koncesijas procedūru komisija

Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisija

Materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas
komisija

Ķekavas novada pašvaldības izglītības
programmu izvērtēšanas un valsts
mērķdotācijas sadales komisija
Licencēšanas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma
uzraudzības komisija

Domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks

Domes priekšsēdētāja
otrais vietnieks

Izpilddirektors

Ķekavas novada
bāriņtiesa

Reģionālā pašvaldības
policija

Uzņemšanas komisija pirmsskolas izglītības
iestādēs
Vērtēšanas komisija finansējuma sadalei
Ķekavas novada sportistiem
Simbolikas komisija
Ētikas komisija

Kompensācijas piešķiršanas komisija
Koku ciršanas ārpus meža komisija
Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas novada
izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu naudas
balvu piešķiršanas komisija

Medību koordinācijas komisija
Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko
pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisija
Apbalvojuma izvērtēšanas komisija
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Izpilddirektors
Aģentūras
PA Ķekavas
sociālās aprūpes
centrs
Ķekavas novada
pašvaldības
sporta aģentūra

PA Ķekavas
ambulance

Iestādes

Kapitālsabiedrības

Baložu vidusskola

Ķekavas
vidusskola

SIA "Baložu
komunālā
saimniecība"

SIA "Ķekavas
nami"

Daugmales
pamatskola

Pļavniekkalna
sākumskola

SIA "Ķekavas
sadzīves servisa
centrs"

Kapitāldaļas 2
privātās
kapitālsabiedrībās

PII "Avotiņš"

PII "Ieviņa"

PII "Zvaigznīte"

PII "Bitīte"

Ķekavas novada
sporta skola

Ķekavas Mākslas
skola

Ķekavas Mūzikas
skola

Sociālais dienests

Ķekavas novada
Jaunatnes
iniciatīvu centrs

Ķekavas pagasta
kultūras centrs

Baložu pilsētas
kultūras centrs

Daugmales
pagasta kultūras
centrs

Tūrisma
koordinācijas
centrs

Ķekavas novada
pašvaldība
(Centrālā
administrācija)

Teritoriāli organizatoriskās
struktūrvienības
Baložu pilsētas
pārvalde

Daugmales
pagasta pārvalde

Ķekavas novada
vēlēšanu komisija

4

ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Saistošo noteikumu Nr. 18/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.
9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo
noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
piemērošanu praksē, konstatēts, ka minētajos saistošajos noteikumos ir
nepieciešami precizējumi atsevišķos noteikumu punktos, kā arī lai
uzlabotu un optimizētu pašvaldības darbu.
Saistošie noteikumi paredz Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada
21.februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības
nolikums” 9.3., 9.5., 45., 45.6., 45.7., 47., un 47.14. izteikšanu jaunā
redakcijā, kā arī papildināšanu ar jaunu 45.13., 45.14., 47.15 un 47.16.
apakšpunktu.

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

Domes priekšsēdētāja:

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*)

Viktorija Baire

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

