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  LĒMUMS 
Ķegumā 

2020.gada 16.septembrī                  Nr.KND1-3/20/285 
                                                                                                      (protokols Nr.23, 7.§) 

Par programmas STOP 4-7 īstenošanu Ķeguma novada pašvaldībā 
 

Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi Pārresoru koordinācijas 
centra piedāvājumu savā administratīvajā teritorijā nodrošināt valsts budžeta līdzfinansētas agrīnās 
intervences programmas STOP 4-7 (turpmāk- Programma) īstenošanu, kas paredzēta bērniem ar 
uzvedības problēmām. Programmas mērķis ir mazināt bērnu un jauniešu problemātisko uzvedību, 
mācot vecākus un pedagogus izmantot pozitīvu audzināšanu. 

Valsts budžeta finansējums ir paredzēts Programmā iesaistīto speciālistu apmācībām un  
speciālistu komandas atalgojuma nodrošināšanai, Pašvaldībai ir jāsniedz atbalsts, nodrošinot 
speciālistu komandas atlasi, aprīkotas nodarbību telpas, transportu bērnu un vecāku nogādāšanai 
uz nodarbību vietu un atpakaļ, izdales materiālu pavairošanu un ēdināšanas iespējas grupu 
dalībniekiem. 

Programmu paredzēts īstenot sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību no 2020.gada 
septembra līdz 2022.gada decembrim, īstenojot apmācības 5 (piecām) intervences grupām. Vienā 
intervences grupā paredzēts iesaistīt divpadsmit bērnus, viņu vecākus un pedagogus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Izglītības likuma 
60.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka izglītības iestāžu dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu,  

ņemot vērā 2020.gada 16.septembra domes Finanšu komitejas atzinumu,  
balsojot ar 11 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Kristaps Reķis, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, 
Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Vladimirs Samohins), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties valsts budžeta līdzfinansētas agrīnās intervences programmas STOP 4-7 
(turpmāk- Programma) īstenošanā, sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību. 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar Lielvārdes novada pašvaldību par Programmas īstenošanu. 

3. Lai nodrošinātu Programmas īstenošanu Ķeguma novadā, iesaistīt Programmā Ķeguma 
novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” un “Birztaliņa”. 

4. Nodrošināt pašvaldības 2021.gada budžetā finansējumu līdz EUR 2950,00 (divi tūkstoši 
deviņi simti piecdesmit komats nulle eiro) apmērā telpu aprīkošanai, 2021. un 2022.gada 
budžetā finansējumu līdz EUR 4650,00 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit komats nulle 
eiro) apmērā materiālu, transporta un ēdināšanas izmaksu segšanai. 

5. Noteikt, ka atbildīgais par Programmas administratīvo vadību ir Attīstības nodaļa. 

6. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Lielvārdes novada pašvaldībai,  
pirmskolas izglītības iestādēm “Gaismiņa” un “Birztaliņa”, Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektoram, Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
Sēdes vadītājs  (Personiskais paraksts)                                   R.Ūzuls 
18.09.2020.. 
datums 


