
   ĶE

Lāčplēša iela 1, 
tālr. 26406395

_____________________________

DOMES 

2019.gada 27.februār ī 
 
Sēde sasaukta plkst.10:00 
Sēde tiek atklāta plkst. 10:20
Sēde notiek Ķeguma novada pašvald
 
Sēdi vada:domes priekšsēdē
Sēdi protokol ē: domes sekret
 
Sēdē piedalāsdeputāti:  
Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, 
Vērītis, Ilmārs Zemnieks 
Administrācijas darbinieki:
Izpilddirektora vietniece Anete Tomsone
Nezināmu iemeslu dēļ sēdē nepiedal
 

Sēdes norise tiek 

Darba kārt ībā: 
 
1. Par vienotu Ķeguma pils

2. Par pašvaldības transporta pakalpojumu tarifiem un sniegšanas k

 

Par vienotu Ķ

 
Balsojot „par”- 11 (Oj

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teic
Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Izveidot kopīgu Ķeguma pils

Izveidot Ķeguma novada 

Pielikumā lēmums Nr.KND1
 
 
 
 
 

ĶEGUMA NOVADA DOME  
Reģ.Nr. 90000013682 

ēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

___________________________________________________________
 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā 

  Nr.4 

 
10:20 

novada pašvaldības sēžu zālē 

ēdētājs Raivis Ūzuls 
sekretāre Iveta Koluža 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, 
Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Tadeušs Va

cijas darbinieki: 
Izpilddirektora vietniece Anete Tomsone 

ēdē nepiedalās deputāti Pāvels Kotāns un Imants Smirnovs

ēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā
 

eguma pilsētas un Rembates pagasta pārvaldi 

bas transporta pakalpojumu tarifiem un sniegšanas kārtī

 
1.§ (lēmums Nr. KND1-3/19/74) 

Par vienotu Ķeguma pilsētas un Rembates pagasta pā
R.Ūzuls 

Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, J
ūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns,  Raivis 
), „pret”- nav, „atturas”-2 (Ilmārs Zemnieks, Kristaps Re

eguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma pilsētas un Rembates pagasta pārvaldi. 

eguma novada Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centr

mums Nr.KND1-3/19/74 uz 1 lapas. 

_______________________________________ 

DES PROTOKOLS 

 

Rita Reinsone, Kristaps 
Tadeušs Vaļevko, Gundars 

ns un Imants Smirnovs 

ta audio un video ierakstā. 

ārtību 

tas un Rembates pagasta pārvaldi  

ns Pastars, Jānis Priževoits, 
,  Raivis Ūzuls, Tadeušs 

rs Zemnieks, Kristaps Reķis), 

kalpošanas centru Rembatē. 
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2.§ (lēmums Nr. KND1-3/19/75) 
Par pašvaldības transporta pakalpojumu tarifiem un sniegšanas kārt ību 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 11 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns,  Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars 
Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 1 (Vladimirs Samohins), „atturas”-1 (Rita Reinsone), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt šādus pašvaldības autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu tarifus: 

par visu transporta lietošanas laiku  -  

4.50 EUR/h plus PVN (darba dienās laikā no plkst. 07.00 līdz 18.00) vai  

9.00 EUR/h plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba dienās laikā no plkst. 
18.00 līdz 07.00); 

maksu par katru nobraukto kilometru atbilstoši šī lēmuma  tabulā norādītajam tarifam par 
konkrēto transportlīdzekli, plus PVN: 

Nr. 
p.k. 

Transporta veids Marka 
Valsts Nr. 

zīme 
Maksa par km 

EUR/km 

1) Autobuss Ford Tranzit  HH 3520 0,45 

MERCEDES BENZ HP 5942 0,50 

MERCEDES BENZ HP 5944 0,50 

MERCEDES BENZ 0405 HJ 2116 0,70 

MERCEDES BENZ HJ 9712 0,50 

VOLVO  HZ 1855 1,20 

VW CRAFTER  KR 2375 0,50 

CITROEN JUMPER L3H2  LL6249 0,50 

2) Transportlīdzeklis VW CADDY  HC 8385 0,45 

TOYOTA COROLLA  HF 6017 0,45 

FORD CUSTOM JU 7672 0,45 

ŠKODA OCTAVIA  KH 9245 0,45 

ŠKODA OCTAVIA  KH 9249 0,45 

VW Transporter  JC 8498 0,45 

Par iepriekš minēto autobusu izmantošanu pašvaldības iestāžu vai Ķeguma novada 
nevalstisko organizāciju (NVO) rīkotajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sociāli, izglītojoši, 
sabiedriski, kultūras, sporta vai tautas jaunrades pasākumi, tiek noteiktas šādas atlaides: 

100 % atlaide, nodrošinot pašvaldības amatierkolektīvu un sporta komandu dalību, ja 
pasākums ir iekļauts Kultūras un sporta pārvaldes gada plānā: 

Valsts Dziesmu un deju svētkos un ar tiem saistītajās skatēs; 

valsts un starptautiska līmeņa pasākumos, festivālos, konkursos un sporta sacensībās, 
ja pēc Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmuma tiek pārstāvēts Ķeguma novads; 

100 % atlaide, nodrošinot: 
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pašvaldības iedzīvotāju dalību Saeimas, Eiropas parlamenta un pašvaldības vēlēšanās, 
kā arī novada svētkos, saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprināto transporta 
kustības grafiku katram konkrētajam pasākumam; 

sociālos pakalpojumus Ķeguma novadā deklarētām personām – saskaņā ar Sociālā 
dienesta lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu atbilstoši saistošo noteikumu 
Nr.KND1-6/18/4 ”Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība” 8.5.punkta nosacījumiem; 

70 % atlaide, lai nodrošinātu:  

izglītojamo ekskursijas, kuras organizē novada izglītības iestādes (izņemot Ķeguma 
novada domes Izglītības veicināšanas nolikumā paredzētās); 

noteiktas nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem organizētos pieredzes apmaiņas 
braucienus, t. sk. Baltijas valstīs; 

50 % atlaide, lai nodrošinātu: 

pašvaldības iestāžu organizētos pasākumus novada iedzīvotājiem (ekskursijām, kultūras 
pasākumu apmeklējumiem u.tml.); 

pašvaldības amatierkolektīvu un sporta komandu dalību starpnovadu vai starptautiskos 
(tikai Baltijas valstīs) amatiermākslas vai sporta pasākumos, ja nav piemērojamas iepriekš 
minētās atlaides, bet pasākums ir iekļauts Kultūras un sporta pārvaldes gada plānā;  

kultūras un sporta pasākumus, kurus organizē pašvaldības līdzfinansēta (saskaņā ar  
”Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu” Nr.2/2017) NVO -  ne 
vairāk kā 2 pasākumus katrai NVO attiecīgajā līdzfinansēšanas gadā; 

sociālos pakalpojumus Ķeguma novadā deklarētām personām – saskaņā ar Sociālā   
dienesta lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu atbilstoši saistošo noteikumu 
Nr.KND1-6/18/4 ”Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība” nosacījumiem.  

Pašvaldības transporta pakalpojumu pieprasījums jāsaskaņo ar  izpilddirektoru vismaz 
divas nedēļas pirms plānotā brauciena laika.  

Avanss par pakalpojumiempieprasītā transporta plānotā lietošanas laika maksas  
apmērā samaksājams Ķeguma novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz pašvaldības 
norēķinu kontu vismaz 2 dienas pirms plānotā pakalpojuma saņemšanas. Maksas transporta 
pakalpojumi pirms avansa nomaksas netiek sniegti. Galīgais norēķins veicams nedēļas 
laikā pēc rēķinasaņemšanas atbilstoši faktiskajiem pakalpojuma sniegšanas datiem.  

Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 01.aprīli. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/75 uz 3 lapām. 

 
Sēdi slēdz 10:25 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
04.03.2019. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)   I.Koluža 
04.03.2019. 
datums 


