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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 29.jūnijā                                      Nr. KND1-3/21/276 

                                                                                                  (protokols Nr.16, 28) 
 
 

Par grozījumiem Ķeguma tautas nama amatierkolektīvu atalgojumā 
 

Izvērtējot Ķeguma tautas nama vadītājas Dace Māliņas priekšlikumu, par amata vietas 
– Ķeguma tautas nama bērnu vokālās mākslas kolektīva “Sienāži” vadītāju ar amatalgu 
EUR 486 (četri simti astoņdesmit seši) mēnesī par darba apjomu 0.55 slodze, sadalīšanu 2 
jaunās amata vietās –  

1. Ķeguma tautas nama bērnu vokālās studijas vadītājs ar amatalgu EUR 349 (trīs 
simti četrdesmit deviņi) mēnesī par darba apjomu 0.30 slodze.  

2. Ķeguma tautas nama senioru deju kolektīva “Ķegums” koncertmeistars ar 
amatalgu EUR 137 (viens simts trīsdesmit septiņi) mēnesī.  

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. 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 grozīt sadaļas „Ķeguma tautas nams” 4.3.punkta 
4.3.5. apakšpunktu, kā arī papildināt ar 4.3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 
4.3.5. Ķeguma tautas nama bērnu 

vokālās studijas vadītājs 
0.30 349 

4.3.5.1 2. Ķeguma tautas nama 
senioru deju kolektīva “Ķegums” 
koncertmeistars 

0.25 137 
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2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektora 
pienākumu izpildītājam, VPII “Gaismiņa” vadītājai, Administratīvi juridiskās nodaļas 
personāla speciālistam, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                               R.Ūzuls 
30.06.2021. 
datums 


