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LĒMUMS 
Ķegumā 

2015.gada 4.februārī                                                                   Nr.52 

                   (protokols Nr.3,26.§) 

Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

 

Izskatot Ķeguma novada domes izpilddirektores N.Sniedzes  priekšlikumu,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) un 6) 

apakšpunktiem, kas nosaka pašvaldības pienākumu rūpēties par kultūru un tautas jaunrades 

attīstību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 21.panta pirmās daļas 

14.(g) punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar Ministru 

kabineta noteikumiem maksu par citiem pakalpojumiem; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt šādus domes autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu tarifus: 

1.1.Par visu transporta lietošanas laiku EUR/h 3.50 plus PVN (darba dienās darba 

laikā) vai EUR/h 7.00 plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba dienās ārpus 

darba laika); 

1.2.plus maksu par katru nobraukto kilometru atbilstoši šī lēmuma 1. tabulā 

norādītajam tarifam par konkrēto transportlīdzekli plus PVN. 

Nr. 

p.k. 
Transporta veids Marka 

Valsts Nr. 

zīme 

Maksa par km 

EUR/km 

1.1. Autobuss Ford Transit HH 3520 0,45 

MERCEDES BENZ HP 5942 0,50 

MERCEDES BENZ HP 5944 0,50 

MERCEDES BENZ 0405 HJ 2116 0,60 

MERCEDES BENZ 0405 HJ 2117 0,60 

MERCEDES BENZ HJ 9712 0,60 

VOLVO HZ 1855 0,60 

1.2. Minivens FORD GALAXY FT 3562 0,45 

 Vieglā pasažieru 

a/m 
VW CADDY HC 8385 0,45 

TOYOTA COROLLA HF 6017 0,45 

AUDI A4 HU 8324 0,45 

AUDI A4 HO 8750 0,45 

FORD FOCUS FT 3565 0,45 

1.3. Transportlīdzeklis VW Transporter JC 8498 0,45 

 

1.3.Par visu traktora Belarus 82 MK-01 lietošanas laiku: 

1.3.1. EUR/h 15.00  plus PVN (darba dienās darba laikā); 

1.3.2. EUR/h 17.00 plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba dienās 

ārpus darba laika). 



2. Par šī lēmuma 1.tabulas 1.1. punktā minēto autobusu izmantošanu pašvaldības iestāžu vai 

Ķeguma novada nevalstisko organizāciju (NVO) rīkotajiem pasākumiem, kuru mērķis ir 

sabiedriski, kultūras, sporta vai tautas jaunrades pasākumi tiek noteiktas šādas atlaides: 

2.1.  100 % atlaide, nodrošinot pašvaldības finansēto amatierkolektīvu un sporta 

komandu dalību, ja pasākums ir iekļauts gada plānā un to ir saskaņojusi novada 

Kultūras un sporta pārvalde: 

2.1.1. valsts dziesmu un deju svētkos un ar tiem saistītajās skatēs; 

2.1.2. valsts un starptautiska līmeņa festivālos, konkursos un sporta 

čempionātos, ja tiek pārstāvēts Ķeguma novads un tie notiek Latvijas 

teritorijā; 

2.1.3. gadā ne vairāk kā 2 starpnovadu dziesmu un/vai deju pasākumos 

Latvijas teritorijā; 

2.2. 100 % atlaide pašvaldības iedzīvotāju dalībai Saeimas, Eiropas parlamenta un 

pašvaldības vēlēšanās, kā arī novada svētkos, saskaņā ar pašvaldības 

izpilddirektora apstiprināto transporta kustības grafiku katram konkrētajam 

pasākumam; 

2.3. 50 % atlaide, lai nodrošinātu: 

2.3.1. izglītojamo ekskursijas, kuras organizē novada izglītības iestādes, 

izņemot Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikumā 

paredzētās; 

2.3.2. noteiktas nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem organizētās 

ekskursijas vai pieredzes apmaiņas braucienam Latvijas teritorijā; 

2.3.3. gadā ne vairāk kā 2 kultūras un sporta pasākumus, kurus organizē 

pašvaldības teritorijā reģistrēta NVO, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts 

sadarbības līgums; 

2.4. 30 % atlaide, lai nodrošinātu: 

2.4.1. pašvaldības iedzīvotājiem organizētos pasākumus (ekskursijām, 

kultūras pasākumu apmeklējumiem u.tml.); 

2.4.2. pašvaldības finansētajiem amatierkolektīviem un sporta komandām 

starpnovadu dziesmu un/vai deju pasākumos Latvijas teritorijā, kas ir 

virs šī lēmuma a) apakšpunktā minētā skaita. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2010.gada 1. septembra lēmumu 

(protokols Nr.19, 21.§)  „Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu”. 

4. Maksa par pakalpojumiem samaksājama pēc rēķina izrakstīšanas Ķeguma novada domes 

kasē vai ar pārskaitījumu uz pašvaldības norēķinu kontu. 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

11.02.2015. 

datums 

 


