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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 3.jūnijā                                                                                                    Nr.12 

 

Sēde sasaukta plkst.15:45 

Sēdi atklāj plkst.15:45 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās  

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze, 

ekonomiste Evita Rubaža 

Nepiedalās deputāti: Andris Balodis, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Rita Reinsone-  

pamatdarba dēļ  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtībā: 

 

 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 

 

Ozols informē, ka 27.05.2015. domes sēdē tika nobalsots par lēmumu „Par grozījumiem 

Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem”. Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 48.pantu, viņš nolēma 

to neparakstīt, līdz ar to jautājums atkārtoti jāizskata ārkārtas domes sēdē.  

Ozols paskaidro neparakstīšanas iemeslus. Lēmuma projektā ir tehniskas neprecizitātes. 

Ir arī principiāla lieta, kura nebija saprasta un ir atkārtoti jāizvērtē. Saistošajos noteikumos ir 

rakstīts “...neņemot vērā ģimenes īpašumā esošu kustamu vai nekustamo mantu vai amatu “. 

Paskaidro, ka ģimenes īpašumā "amati" nemēdz būt. Saistošo noteikumu paskaidrojuma 

rakstā norādīts, ka ar “amatu” ir domātas kapitāldaļas, uzņēmums vai uzņēmuma daļas, taču 

tas nav “amats”. Uzskata, ka iekļaut šīs  kapitāldaļas pie īpašumiem, kuri netiek vērtēti, lemjot 

par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu, nav pareizi. MK noteikumos paredzēts, ka akcijas, 

kapitāldaļas netiek vērtētas kā īpašums pie lemšanas par pabalstu tajos gadījumos, ja tās ir 

maksātnespējas procesā arestētas vai kaut kādā citādā veidā ir noteikts aizliegums ar tām 

rīkoties. Tādā gadījumā persona no viņām nekādā veidā labumu nevar gūt un tāpēc nebūtu 

vērtējamas pie izskatīšanas par statusa piešķiršanu. Bet, ja persona var rīkoties ar šādām 

daļām, tad šīs  daļas būtu jāvērtē, jo, ja piešķiram pabalstus personām, kuru īpašumā ir 

kapitāldaļas ar lielu vērtību, tad tas nebūtu pareizi. Tāda ir motivācija, kāpēc uzskata, ka viņa 

balsojums iepriekšējā sēdē nebija pareizs.  

R.Ozols aicina balsot vēlreiz par lēmuma projektu. 
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Balsojot „par”– nav, „pret”–8 (Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „atturas” – 3 

(Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Līga Strauss), saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.pantu, 

lēmuma projekts par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” ir noraidīts. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

08.05.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 

 


