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LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 15.jūlijā                                                                                 Nr. KND1-3/20/248 

                                                                                                          (protokols Nr.18,18.§) 
Par autobusa nomas maksu 

 
Izskatīts SIA “ĶEGUMA STARS”, reģistrācijas numurs 40003227117, juridiskā adrese 

Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, valdes locekļa A. Zābeļa iesniegums reģ.nr. 
KNP1-1.1/20/1014,  par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0550 nomas maksu. 
 Ņemot vērā Ķeguma novada domes lēmumu Nr.KND1-3/19/116, (protokols Nr.6,6.§) un 
2019.gada 28.martā noslēgto autobusa nomas līgumu Nr.KNP3-7/19/3. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 
u.c.); 12.pants nosaka, 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.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14.punkts paredz pašvaldības pienākumu nodrošināt 
transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams 
izmantot sabiedrisko transportu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī Domes Finanšu komitejas 2020.gada 15.jūlija 
atzinumu, 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus nomas līgumā ar SIA “ĶEGUMA STARS”, reģistrācijas numurs 
40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, par pasažieru 
autobusa MERCEDES BENZ 0550 nomu, nosakot nomas maksu laika periodam no 
2020.gada 2.aprīļa līdz 2024.gada 27.martam EUR 107,87 (viens simts septiņi eiro   un  
astoņdesmit septiņi  centi) mēnesī plus PVN. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektora p.i. 
U.Kokinam, Juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA “ĶEGUMA 
STARS”. 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                        R.Ūzuls 
16.07.2020. 
datums 
 
 


