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protokols Nr.6
LĒMUMS Nr.4

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Remido”
Izvērtējot deleģēšanas līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, konstatēts:
1. Ķekavas novada pašvaldība, turpmāk – pašvaldība, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Remido”, turpmāk – SIA “Remido”, 2016. gada 15. augustā ir noslēgušas deleģēšanas
līgumu Nr. 21-24/16/3, turpmāk – Līgums, kas paredz, ka Pašvaldība deleģē un SIA
“Remido” nodrošina Ķekavas novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu
deklarējušiem bērniem licencētas pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu klātienē
SIA “Remido” dibinātajā privātajā izglītības iestādē.
2. 2020. gada 7. oktobrī ir saņemts iesniegums no SIA “Remido” par iespēju finansējuma
palielināšanai deleģējuma grupām.
3. Pašvaldības 2021. gada budžetā tika paredzēti finanšu līdzekļi finansējuma palielinājumam
par vienu bērnu deleģējuma grupās no 220,00 euro uz 240,00 euro.
4. Līgums stājās spēkā 2016. gada 1. septembrī un ir spēkā līdz 2021. gada 31. augustam.
Līguma 7.1.punkts paredz, ka deleģēšanas līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu pušu
rakstveida vienošanās, izvērtējot deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāti.
5. Līguma darbības termiņa laikā:
5.1.pašvaldība nav saņēmusi nevienu rakstisku sūdzību;
5.2.pašvaldība vērtē izpildītāja darbību atbilstošu labas pārvaldības principiem;
5.3.bērnu
attīstoša
un
audzinoša
procesa
organizācija
iestādē
atbilst
mācību procesa realizācijai saskaņā ar Izglītības likumu;
5.4.Izpildītāja darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajai pirmsskolas izglītības
programmai.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 7.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu,
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu,
45.panta otro daļu,
- Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2021 „Par Ķekavas novada
pašvaldības 2021. gada budžetu” (apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 9.
februāra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1, protokols Nr. 4),
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas
2021. gada 23. februāra sēdes un Finanšu komitejas 2021. gada 25. februāra sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese
Geduševa, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Olafs Klūdziņš, Gatis Līcis, Dzintra Medne, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” –
nav, ,,Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt, starp Ķekavas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Remido”,
reģistrācijas numurs 40103168977, 2016. gada 15. augustā noslēgtajā deleģēšanas līgumā
Nr. 21-24/16/3, šādus grozījumus:
1.1.Izteikt deleģēšanas līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
„4.1. Pilnvardevējs maksā Izpildītājam par katru bērnu pirmsskolas iestādē 240.00 euro
(divi simti četrdesmit euro, 00 centi) mēnesī, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja
dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicot
pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu līdz attiecīgā mēneša 15.datumam. Par
samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Izpildītāja norēķinu
kontā.”
1.2.Izteikt deleģēšanas līguma 5.2. punktu šādā redakcijā:
„5.2. Līguma izpildes uzraudzību ikdienā veic Ķekavas novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde.”
1.3.Izteikt deleģēšanas līguma 7.1.punktu šādā redakcijā:
„7.1. Līgums stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī un ir spēkā līdz 2024. gada 31.
augustam. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu pušu rakstveida vienošanās,
izvērtējot Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāti. Pilnvardevējs var atteikt
Līgumu pagarināt, ja Līguma izpildes gaitā tiek konstatēti būtiski pārkāpumi un/vai šādu
pagarinājumu nepieļauj spēkā esošā likumdošana.”
2. Noteikt, ka grozījumi deleģēšanas līguma 4.1.punktā stājas spēkā ar 2021.gada 1.martu.
3. Noslēgt vienošanos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Remido”, reģistrācijas numurs
40103168977, par šī lēmuma lemjošās daļas 1. un 2. punktā minēto grozījumu izdarīšanu
starp Ķekavas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Remido”
2016.gada 15.augustā noslēgtajā deleģēšanas līgumā Nr. 21-24/16/3.
4. Šī lēmuma lemjošās daļas 3. punktā minēto vienošanos elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V. Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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