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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2011.gada 6.maijā                            Nr.11 

Sēde sasaukta plkst.14:00 

Sēdi atklāj plkst.14:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Līga Strauss, Sandra Čivča,  Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls.  

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa.  

Sēdē nepiedalās deputāti: Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko un Andris Balodis sakarā ar 

aizņemtību pamatdarbā. 
 

Darba kārtība: 

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 

2. Par zemes gabala nomu. 

3. Par zemes gabala nomu. 

4. Par zemes nomu. 

5. Par zemes nomu. 

6. Par ēdināšanas maksu. 

7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību MOTO ZZ” valdi”. 

8. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

9. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

10. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

11. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

13. Par Ķeguma novada domes pilnvarojumu. 

14. Par Izglītības veicināšanas nolikuma apstiprināšanu. 

15. Informatīvie jautājumi. 

 

1.§ 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 21.aprīļa 

rīkojumu Nr.19 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”; 

lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu 

laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības 
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apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” atcelšanu  

ierosināšanai; 

pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta pirmo 

un otro daļu; 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Noteikt Ķeguma novada pašvaldības teritorijā parakstu vākšanas vietas likuma 

„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 

2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, 

„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” atcelšanu  ierosināšanai: 

Ķeguma tautas nams, Ķeguma pr.4, Ķegumā, LV-5020;             

Birzgales pagasta pārvaldes ēka, Lindes ielā 2, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV 5033. 

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-

pastu cvk@cvk.lv un faksu 67325251. 

 

 

2.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Olitas Zeinvaldes, 2011.gada 27.aprīļa iesniegums (reģ.27.04.2011., Nr.1-6/35) 

ar lūgumu iznomāt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļu 0,1 ha platībā mazdārziņa 

vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 15,0 ha 

platībā. 
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punku, kas nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības  komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Olitu Zeinvaldi, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,1 ha platībā nomu bez 

apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

 

 

3.§ 
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Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Daces Lauvas, 2011.gada 20.aprīļa iesniegums (reģ.20.04.2011., Nr.1-6/31) ar 

lūgumu iznomāt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļu 0,02 ha platībā mazdārziņa 

vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 15,0 ha 

platībā. 
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punku, kas nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Daci Lauvu, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,02 ha platībā nomu 

bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

 

4.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Genadija Gavrilova, iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu. 

Izskatīts Jevgenija Gavrilova, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 1200 kv.m 

platībā Ķegumā, sakņu dārza vajadzībām.   

Ar Genadiju Gavrilovu 2007.gada 18.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums par zemes 

gabala 1200 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, Ķegumā, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam. 

Zemesgabala Ķegumā, īpašuma tiesības nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas 

Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā. 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, domei tiesības noteikt,  ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes, cita nekustamā un 

kustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu); 

ievērojot 30.07.2007. Ministru kabineta noteikumu nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

     ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu, kas 2007.gada 18.aprīlī noslēgts ar Genadiju Gavrilovu, 

par zemes vienības Ķegumā, nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Jevgeniju Gavrilovu, 1200 kv.m  platībā, nomu bez 

apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2011.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma 

nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu G.Gavrilovam, J.Gavrilovam un 

pašvaldības darbiniekiem, uz kuriem tas attiecas. 

 

 

5.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ērika Krūmiņa, iesniegums ar lūgumu izbeigt iznomājamās zemes daļu 

Ķegumā, 340 kv.m platībā, kas iznomāta saskaņā ar zemes nomas līgumu. 

Izskatīts Genadija Gavrilova, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 340 kv.m 

platībā Ķegumā, sakņu dārza vajadzībām.   

Ar Ēriku Krūmiņu 2010.gada 8.novembrī noslēgts Zemes nomas līgums par zemes 

gabalu 340 kv.m un 400 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām,  ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam. 

Zemesgabala Ķegumā, īpašuma tiesības nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas 

Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā. 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, domei tiesības noteikt,  ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes, cita nekustamā un 

kustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu); 

ievērojot 30.07.2007. Ministru kabineta noteikumu nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

     ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt Ērikam Krūmiņam, zemes nomas tiesības uz zemes vienību 340 kv.m platībā. 
2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Genadiju Gavrilovu, par zemes gabala Ķegumā, 340 

kv.m  platībā, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu 

dārzam, līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. 

Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ē.Krūmiņam, G.Gavrilovam un 

pašvaldības darbiniekiem, uz kuriem tas attiecas. 

 

 

6.§ 
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Par ēdināšanas maksu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītājas 

S.Tošenas iesniegums ar lūgumu samazināt maksu par ēdināšanu līdz  Ls 0,70 iestādes 

audzēknei Rūtai Rudzei. Rūta Rudze pirmskolas iestādi apmeklē tikai līdz plkst. 12:00 un līdz ar 

to neēd launagu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pakalpojumiem. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst, ka Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 

audzēknei Rūtai Rudzei, tiek noteikta ēdināšanas maksa Ls 0,70 (septiņdesmit santīmi) 

dienā. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Rūtas Rudzes vecākiem un VPII 

„Gaismiņa” vadītājai. 

 

 

7.§ 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību MOTO ZZ” valdi”. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Noklausoties Ķeguma novada domes priekšsēdētāja R.Ozola ziņojumu par  

reorganizācijas procesu, komandītsabiedrību „Motocentrs Zelta Zirgs” pārveidojot par sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību „MOTO ZZ”; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2011.gada 2.marta lēmumu (protokols Nr.2,18§) „Par 

komandītsabiedrības pārveidošanu”; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piekrist, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MOTO ZZ” valdē ievēl: 
      Imantu Solovjevu,  
2.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu komandītsabiedrībai   „Motocentrs 

Zelta Zirgs”. 

 

 

8.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns,  Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret” – 2 ( Līga Strauss, 

Sandra Čivča),  „atturas” – 2 ( Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
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Anulēt ziņas par Jāņa Upenieka deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

9.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Sandra Čivča, Līga Strauss), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Edmunda Kleina deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

10.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Sandra Čivča, Līga Strauss), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Gvidona Kleina dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 

 

 

 

 

11.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Sandra Čivča, Līga Strauss), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Viļņa Burkeviča deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

12.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

R.Ozols 
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Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Laimons Bicāns, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Valentīns Pastars, 

Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par Pētera Lietaunieka deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

13.§ 

Par Ķeguma novada domes pilnvarojumu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Izskatīts Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada 25.aprīļa uzaicinājums 

nr.042011951/A1695 (reģistrēts ar nr.1-8.3/563) piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 

22.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2011.gada 20.maijā Koknesē. 
LPS Statūtu 5.5.punkts paredz, ka LPS biedru sapulcē pārstāv pašvaldības domes 

priekšsēdētājs un pilnvarota persona. Pilnvarotā persona var būt tikai domes deputāts. Pilnvarai 

piedalīties un balsot sapulcē jābūt noformētai rakstveidā. 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss,  Laimons Bicāns, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Valentīns 

Pastars, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Pilnvarot Pāvelu Kotānu, dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresā un biedru 

sapulcē, kas notiks 2011.gada 20.maijā Koknesē. 
2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite) veikt  dalības maksas pārskaitījumu 

LVL 50,00 apmērā par  divām personām uz norēķinu kontu AS SEB banka, 

UNLALV2X, konts LV53 UNLA 0001 0017 0090 6 ar norādi „Kongress. Ķeguma 

novada dome, 2 pers.”.  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

 

14.§ 

Par Izglītības veicināšanas nolikuma apstiprināšanu. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 12.panta, kas nosaka, ka pašvaldība 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas idejas ikvienā jautājumā, 14.panta 2.daļas 

6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības 

budžetam racionāli un lietderīgi izlieto pašvaldības finanšu līdzekļus un 15.panta 4.punktu, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 

ņemot vērā LR “Izglītības likuma” 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras 

pašvaldības pienākums nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu 

pasākumus; trešās daļas 27.apakšpunkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība un novada 

pašvaldība atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

projektos un sporta sacensībās;  

iepazīstoties ar izglītības iestāžu vadītāju ieteikumiem; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu un Finanšu komitejas 

atzinumu; 
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atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikumu jaunā redakcijā 
(pielikumā uz 2 lapām). 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām uz kurām tas attiecas. 

 

 

15.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektora vietnieks E.Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Pieteikušies divi pretendenti automašīnu stāvlaukumu izbūvei pie Ķeguma KNV, 

Ķeguma bibliotēkas un VPII „Gaismiņa”. 

Izsludināts iepirkums Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 

izstrādei. 

Vislatvijas Lielajā talkā visaktīvākie bija birzgalieši. Kopā novadā savākti aptuveni 60 m³ 

atkritumu.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

     (datums) 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


