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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 29.jūnijā                                               Nr. KND1-3/21/251 

                                                                                                         (protokols Nr.16, 3.§) 
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības domes 2021.gada 4.februāra Ķeguma 
novada domes lēmumā Nr.KND1-3/21/43 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 

atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2021.gadā” 
 

Izvērtējot Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Māras Andersones iesniegumu 
(reģistrēts 15.06.2021. Nr.KNP1-1.3/21/331), par papildus speciālā pedagoga likmes un tam 
paredzētā finansējuma piešķiršanu, lai veiktu bērnu savlaicīgu izpēti, atbilstoši noteikumiem 
“Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”, kā arī 
radītu priekšnoteikumus, kas nodrošinātu bērniem veiksmīgi un atbilstoši savām spējām uzsāktu 
skolas gaitas. Izglītības iestādē tiek īstenota ar speciālā pirmsskolas izglītības programma. 

 Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kur teikts, ka dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt, tikai dome var noteikt 
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības 
iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas noteikšanai, ievērojot Darba likumā 
noteiktās tiesību normas, un saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 1.augusta saistošo 
noteikumu Nr.KND1-6/18/7/ “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 7.punktā noteikto, ka 
vispārējās pašvaldības pārvaldes struktūru un amatu sarakstu nosaka un apstiprina dome, kā arī 
ievērojot labas pārvaldības principus, ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas 
nolikumu un ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 2021.gada  29.jūnija 
atzinumu, 

balsojot ar 15 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Daina Vanaga, Gundars Vērītis, 
Ilmārs Zemnieks, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Kristaps Reķis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, 
Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), 
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.jūliju izdarīt grozījumus Ķeguma novada pašvaldības domes 2021.gada 
4.februāra lēmumā Nr.KND1-3/21/43 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu 
un līgumdarbu apmaksu 2021.gadā”  un izteikt sadaļas VPII Gaismiņa „Pedagoģiskie 
darbinieki” 10.3.punktu: 

Pedagogi 20.11 19 922 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, VPII 
“Gaismiņa” vadītājai, Administratīvi juridiskai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, 
speciālistei izglītības jautājumos. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                R.Ūzuls 
30.06.2021. 
datums 


