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  LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 31.oktobrī                                                                              Nr.KND1-3/19/374 
                                                                                                        (protokols Nr.19,27.§) 

Par Ziemassvētku paciņu iegādi 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5.punkts, kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām, paredz rūpēties par kultūru 
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Minētā likuma 
7.panta otrā daļa nosaka, ka likumā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild 
pašvaldības, un šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav 
noteikts citādi. 

Ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos par personu datu 
apstrādi un kārtību kā ziņas par personu var tikt iegūtas, lai pašvaldības spētu nodrošināt 
Ziemassvētku paciņu iegādi, ir nepieciešams pieprasījums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.  

Ņemot vērā domes 2019.gada 31.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, 
balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,  Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt Ziemassvētku paciņu iegādi sekojošām Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju 
grupām: 

1.1. Bērniem vecuma grupās: 

1.1.1. Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri dzimuši līdz 2019.gada 1.novembrim un 
deklarēti Ķeguma novadā; 

1.1.2. 1.- 4.klašu skolēniem, kuri mācās Ķeguma novada izglītības iestādēs; 

1.1.3. 5.- 9.klašu skolēniem, kuri mācās Ķeguma novada izglītības iestādēs; 

1.1.4. 10.-12.klašu skolēniem, kuri mācās Ķeguma novada izglītības iestādēs; 

1.2. Ķeguma novada Politiski represētām personām; 

1.3. Ķeguma novadā deklarētiem senioriem, kuri sasnieguši 85 un vairāk gadu vecumu; 

1.4. SAC “Senliepas” pakalpojuma saņēmējiem; 

1.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei A.Tomsonei organizēt informācijas pieprasījuma 
iesniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un Ziemassvētku paciņu iegādi.  

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektorei 
A.Tomsonei. 

 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
31.10.2019. 
datums 


