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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 6.novembrī                                                                          Nr.KND1-3/19/379 

                                                                                                        (protokols Nr.20) 
 

Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2019” un Atzinības raksta piešķiršanu 
 

Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja 2019.gada 31.oktobrī un 
6.novembrī tika izvērtējusi Ķeguma novada domē iesniegtos priekšlikumus par pretendentiem 
goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2019” un Atzinības raksta piešķiršanai.  

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, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas kā 
vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām nosaka rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu […]. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot Ķeguma novada domes 2015.gada 05.augusta 
Nolikumā par goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS” un Ķeguma novada domes 
2015.gada 29.maija nolikumā „Par Ķeguma novada Atzinības rakstu” noteikto, kā arī domes 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 31.oktobra un 2019.gada 6.novembra 
atzinumus; 

balsojot „par”- 9 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,  Jānis 
Priževoits, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 1 (Viesturs 
Teicāns), „atturas”- 2 (Imants Smirnovs, Kristaps Reķis),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2019” un naudas balvu  Inesei 
Cīrulei. 

2. Piešķirt Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu: 

2.1.Lienei Lazdiņai,  

2.2.Ilzei Kantorei. 

3. Domes sekretārei izdarīt attiecīgu ierakstu pašvaldības Atzinības rakstu reģistrācijas žurnālā. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas un 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

5. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar 
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski 
pieejams. 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)              R.Ūzuls 
06.11.2019. 
datums 


