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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 16.decembrī                       Nr.KND1-3/20/416 

                                                                                                         (protokols Nr.30, 20.§) 
Par  “Ķeguma novada tūrisma informatīvo materiālu izvietošanu un izplatīšanu 

uzņēmuma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes 
stacijā, Ķeguma prospektā 1a, Ķegumā, Ķeguma novadā” 

 
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā minēto, pašvaldību 

viena no autonomām funkcijām ir  - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 
un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai 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.  

Atbilstoši Tūrisma likuma 8.pants  5.punktā minētajam, pašvaldību kompetence tūrisma jomā 
ir -  veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, tikai dome lemj - par 
kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2020.gada 16.decembra 
atzinumus, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt iniciatīvu par Ķeguma novada pašvaldības tūrisma informatīvo materiālu 
izvietošanu un izplatīšanu nekustamajā īpašumā  Ķeguma prospektā 1a, Ķegumā, 
Ķeguma novadā, degvielas uzpildes stacijā SIA Astarte-Nafta un slēgt bezatlīdzības 
sadarbības līgumu ar SIA Astarte-Nafta, lai veicinātu kultūrizglītojošo darbu tūrisma 
jomā un veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par tūrisma informatīvo materiālu izvietošanu un papildināšanu, 
kā arī sadarbības veicināšanu ar augstāk minēto uzņēmumu ir Ķeguma novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstībā Ieva Vējone. 

3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektora p.i Uldim Kokinam, 
Attīstības nodaļas vadītājai Dacei Soboļevai, Attīstības nodaļas projektu vadītājai ar 
specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Ievai Vējonei, Grāmatvedības un 
finanšu nodaļas vadītājai K.Seļavai. 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
21.12.2020. 
datums 


