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Ķegumā 
2021.gada 31.martā                                   Nr. KND1-3/21/133 

                                                                                                         (protokols Nr.9, 4.§) 
 

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada 
pašvaldības budžets 2021.gadam”" apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt  pašvaldības […] budžeta grozījumus […]; 46.pantu, kas nosaka saistošo noteikumu 
par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; likuma “Par pašvaldību budžetiem” 2.pantu, kas 
nosaka, ka pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām 
nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, 
kuram šie līdzekļi ir paredzēti, kā arī 17.panta otro un trešo daļu, kas nosaka paskaidrot budžeta 
grozījumu projekta informāciju, grozījumu būtību, norādīt skaitlisko informāciju par 
būtiskākajām izmaiņām ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas sadaļās, kā arī citu informāciju, 
kuru dome atzīst par nepieciešamu, kā arī nosaka budžeta grozījumu publicitātes principu 
pašvaldības tīmekļvietnē. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada  31.marta atzinumu, 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 

Smirnovs, Jānis Siliņš, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus KND1-6/21/7 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

„Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”” (pielikumā). 

2. Domes sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Grozījumi saistošajos 
noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”” triju dienu laikā pēc 
to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas zināšanai. 

3. Domes sekretārei organizēt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 
Ķeguma novada domes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē, Tomes pagasta pārvaldē, 
Rembates valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 
 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
31.03.2021. 
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