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LĒMUMS 

Ķegumā 
 
2020.gada 21.oktobrī                              Nr.KND1-3/20/338 

                                                                                                      (protokols Nr.25, 25.§) 
 

Par transporta izmaksu segšanu 
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka 

novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu karjeras izglītību, un 55.panta 3.punktu, kas 
nosaka, ka izglītojamajam ir tiesības [..] saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras 
attīstības atbalsta pakalpojumus, 

2017.gada 1.marta līguma Nr. 4.-8.3.3.-17 (KNP/2.2-14/07/18) par Eiropas Sociālā 
fonda projekta īstenošanu, kas noslēgts starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Ķeguma 
novada pašvaldību, un paredz sadarbību projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nosacījumiem projekta īstenošanai,  

ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā,  
Darba likumā, un 2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas 
noteikumi” 23.2.3.punktā noteikto, ka SAM 8.3.5. ietvaros ir attiecināmas transporta 
izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, 
sabiedriskā transporta izmantošana), 

ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 2020.gada21.oktobra atzinumu, 
balsojot ar 10 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt vienošanās ar pedagogu karjeras konsultantu par transporta izmaksu (maksa par 
degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta 
izmantošana) segšanu laika periodā no 19.10.2020. līdz 31.08.2021., un paredzot 
personīgā autotransporta izmantošanu darba vajadzībām: 

1.1. Atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, atbilstoši projektā noteiktajai 
slodzei 0,32, nosakot transporta izmaksu kopējo apjomu līdz 105,60 EUR apmērā; 

1.2. Atbilstoši pašvaldības papildus noteiktajai slodzei 0,43, nosakot transporta izmaksu 
kopējo apjomu līdz 141,90 EUR apmērā. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, Attīstības 
nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

 
 

 



 

 
 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)                                     R.Ūzuls 
26.10.2020. 
datums 
 


