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LĒMUMS
Ķegumā
2014.gada 21.maijā

Nr.209
(protokols Nr.11,13.§)
Par 2014.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa projektu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā Apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu
vērtēšanas komisijas ieteikumu (2014.gada 26.februāra sēdes protokols Nr.1, 2.punkts) un
Ķeguma novada iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju priekšlikumus;
ņemot vērā domes finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace
Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 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. Izteikt 2014.gada 2.aprīļa Ķeguma novada domes sēdes lēmuma Nr.145 „Par 2014.gada
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa
izsludināšanu” (protokols Nr.8,19.§) 2.punktu šādā redakcijā:
„Noteikt, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2014.gada 28.aprīļa līdz 2014.gada
10.jūnija plkst. 17:00.”
2. Sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt informācijas publicēšanu laikraksta
„Ķeguma Novada Ziņas” 2014.gada maija numurā un ievietošanu Ķeguma novada mājas
lapā www.kegums.lv.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu sabiedrisko attiecību speciālistei
Z. Zemniecei.
Sēdes vadītājs
21.05.2014.
Datums

(personiskais paraksts)

R.Ozols
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Nr.214
(protokols Nr.11,18.§)
Par brīvpusdienu nodrošināšanu

Likums „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 21. Panta 27.punkts nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 26.panta ceturtā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības
sniedz atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī
atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību, gādā
par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniedz citus pakalpojumus, kuri veicina bērna
pilnveidošanos un palīdz ģimenei bērna audzināšanā.
Ņemot vērā MK noteikumu Nr.564 no 04.07.2006. „Noteikumi par Latvijas nacionālo
attīstības plānu 2007.-2013.gadam” pamatnostādnes par atbalstu ģimenēm ar bērniem un
Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam no 18.02.2011.
ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu;
balsojot „par” – 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace
Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 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. Segt ēdināšanas izmaksas visiem 3.-6.klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības
iestāžu ēdnīcās no 2014.gada 2.septembra līdz 2015.gada 29.maijam.
2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības audzēkņiem
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada
30.jūnijam.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt informācijas publicēšanu laikrakstos „Ķeguma novada
ziņas”, novada pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības izglītības iestādēm,
pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos un pašvaldības centralizētai grāmatvedībai.
Sēdes vadītājs
21.05.2014.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ozols

