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12. Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša 
darba algas likmes noteikšanu 

13. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

17. Par pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi remontdarbu veikšanai nepieciešamo aizņēmumu 

18. Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

19. Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.235) 

Par Ķeguma novada muzeja izveidi 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izveidot Ķeguma kultūras un sporta pārvaldes struktūrvienību – Ķeguma novada muzejs, 
kas atrodas adresē „Tomes pamatskola”, Tome, Tomes pagasts, Ķegumanovads. 

Pielikumā: lēmums Nr.235 uz 1 lapas. 

 
 

2.§ (lēmums Nr.236) 
Par nekustamā īpašuma (zemes) Liepu aleja 1A, Ķegumā, nodošanu pašvaldības īpašumā 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju nodot Ķeguma novada domei bez 
atlīdzībasnekustamo īpašumu Liepu aleja 1A, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra numurs 7409 002 
0075, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 002 0075, kopējā platība 2244 m2, 
uz kura atrodas  citām personām piederošs būvju īpašums (nekustamā īpašuma kadastra numurs 
Nr.7409 502 0016), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā, 15.panta pirmās 
daļas 2.punktā, 15.panta pirmās daļas 6.punktā un 15.panta pirmās daļas 7.punktā paredzēto 
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.  

Pielikumā: lēmums Nr.236 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.237) 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Cinaites” 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Cinaites”, Rembates pag., 
Ķeguma nov., zemes vienībai, platība 40,60 ha, jaunizveidoto zemes vienībuplatības  precizējot 
pēc robežu uzmērīšanas. 

Pielikumā: lēmums Nr.237 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 
 

4.§ (lēmums Nr.238) 
Par zemes platības precizēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vecaiņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes vienībai 
precizēto platību 8,06 ha. 

Pielikumā: lēmums Nr.238 uz 1 lapas. 

 
 

5.§ (lēmums Nr.239) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Mežkalni”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Lielstērpeles”,atdalīt zemes vienību, platība 1,10 ha un atdalīt 
zemes vienību, platība 6,00 ha. 

Atdalītās zemes vienības apvienot vienā zemes gabalā, piešķirt nosaukumu “Mežkalni”, 
noteiktzemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība(kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.239 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.240) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Baložkalni”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Lielstērpeles” atdalīt zemes vienību, platība 4,40 ha. 

Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Baložkalni”, noteiktzemes 
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.240 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.241) 

Par grozījumiem noteikumos par kārt ību kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušas 
personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī  

R.Ozols 
 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 8.maija Noteikumos par kārtību kādā 
sociālais dienests izmitina krīzē nonākušas personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Rembates skola-
2, Rēžas, Rembates pag., Ķeguma novadā,tekstā aizstājot vārdus „sociālajā dzīvoklī Rembates 
skola-2, Rēžas, Rembates pag., Ķeguma novadā”  ar vārdiem „sociālajā dzīvoklī „Senliepas”-8, 
Rembates pagastā, Ķeguma novadā”. 

Pielikumā: lēmums Nr.241 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.242) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2013.gada 15.janvāraSociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts par 
dzīvokli Ķeguma ielā 8A-8, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 
2017.gada 13.janvārim . 

Pagarināt 2014.gada 21.jūlija Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par dzīvokli 
Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2017.gada 
19.janvārim . 

Pagarināt 2011.gada 25.janvāraSociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts par 
dzīvokli Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2017.gada 
24.janvārim . 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 
fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.242 uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.243) 

Par pašvaldības investīciju projekta „ Ķeguma novada Sociālās aprūpes centra „Senliepas” 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija” īstenošanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai īstenotu investīciju projektu „Ķeguma novada Sociālās aprūpes centra „Senliepas” 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija”, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 148346,00 
euro(viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit sešu euro 00 centu) apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.243 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.244) 

Par kustamas mantas - cirsmas ar adresi Meža ielā 10, Ķegumā izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – nekustamajā īpašumā 
Meža ielā 10, Ķegumā, zemes vienībā atrodošās cirsmas izsoles rezultātus un Izsoles komisijas 
2016.gada 09.augusta protokolu. 

Pielikumā: lēmums Nr.244 uz 1 lapas un izsoles komisijas sēdes protokola kopija uz 3 lapām. 

 
11.§ (lēmums Nr.245) 

Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”projektu konkurs ā 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atbalstīt Ķeguma novada domes dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
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9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
pirmās kārtas projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Viet ējās sabiedrības 
veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā”  (turpmāk – Projekts). 

Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.novembra līdz 2019.gada 
31.decembrim. 

Noteikt Ķeguma novada domes kopējās indikatīvās izmaksas 65 575,00 EUR (sešdesmit 
pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi), no kurām: 

 Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 55 738,75 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši 
septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 75 centi);  

 Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 9 836,25EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši 
euro un 25 centi).  

Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 10% jeb 6557,50 EUR (seši tūkstoši 
pieci simti piecdesmit septiņi euro un 50 centi) apmērā no 3.punktā norādītajām kopējām 
indikatīvajām izmaksām paredzēt Ķeguma novada domes 2019.gada budžetā. 

Pielikumā: lēmums Nr.245 uz 1 lapas. 

 
 

12.§ (lēmums Nr.246) 
Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša 

darba algas likmes noteikšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt Ķeguma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogiemar 2016.gada 
01.septembri algas likmi EUR 620,00. 

Pielikumā: lēmums Nr.246 uz 1 lapas. 

 
 

13.§ (lēmums Nr.247) 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam” 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 12/2016„Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.247uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 5 lapām. 
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14.§ (lēmums Nr.248) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 
fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.248 uz 1 lapas. 

 
 

15.§ (lēmums Nr.249) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 
fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.249 uz 1 lapas. 

 
 

16.§ (lēmums Nr.250) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 
fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.250 uz 1 lapas. 
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17.§ (lēmums Nr.251) 
Par pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi remontdarbu veikšanai nepieciešamo aizņēmumu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”– nav „atturas”– 1 (Kristaps Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai īstenotu pašvaldības prioritāro investīciju projektu „Ķeguma novada pašvaldības ceļa 
Lielvārde-Misiņi remontdarbi”, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 12378,00 eiro (divpadsmit tūkstoši 
trīs simti septiņdesmit astoņu eiro 00 centu) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 10 (desmit) gadus uz Valsts Kases 
noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2017.gadu un pabeigt 2026.gadā, garantējot tā izpildi 
ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā: lēmums Nr.251 uz 1 lapas. 

 
 

18.§ (lēmums Nr.252) 
Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

R.Ozols 
 
 Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt sekojošu ēdināšanas maksu novada izglītības iestādēs, sākot ar 2016.gada 
01.septembri. 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā - EUR 1,14 

Birzgales pamatskolā- EUR 0,90  

VPII „Gaismiņa” - EUR 1,72 

brokastis - EUR 0,36  

pusdienas - EUR1,00  

launags - EUR 0,36  

VPII „Birztaliņa”- EUR 2.05 

brokastis - EUR 0,40  

pusdienas - EUR 0,70  

launags - EUR 0,40  

vakariņas –EUR 0,55  

Pielikumā: lēmums Nr.252 uz 1 lapas. 

 



9 
 

19.§  
Informat īvie jautājumi  

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiemdarbiem novadā laika posmā no 03.08.2016. 

 
Par iepirkumiem 
04.08.2016. izsludināts iepirkums „Ķeguma pilsētas ūdenstorņa ūdens rezervuāra virsmas 
remonts”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 15.08.2016. saņemti divu pretendentu piedāvājumi. 
Ir veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt SIA “Ķeguma Stars” slēgt līgumu ar 
SIA “AJOR” par piedāvāto cenu 18190,44 eiro (bez PVN). 

 
Par darbiem 

1. SIA „DG Baltic” turpina darbu pie PII „Gaismiņa” piebūves tehniskā projekta izstrādes. Ar 
SIA "MMPB" ir noslēgts līgums par ekspertīzes veikšanu minētajam projektam. Eksperta 
slēdziena iesniegšanas termiņš ir beidzies, sazinoties ar ekspertu, noskaidrots, ka turpinās 
darbs ar projektētājiem, lai varētu veikt nepieciešamos labojumus un eksperts varētu dot 
pozitīvu slēdzienu, līdz ar to jautājums nedaudz aizkavējas. Šonedēļ sola iesniegt gala 
versiju. Projektētāji tupina saskaņošanas procedūru. Atbilstoši līgumam TP iesniegšanas 
termiņš ir nedēļas laikā no eksperta atzinuma saņemšanas.  

2. SIA „Rouadeks” ir pabeidzis Lielvārdes un Ķeguma ielas Rembatē (kopējais garums 1800 
m) asfalta seguma periodiskās uzturēšanas darbus. Ir saņemti arī dokumenti par veiktajiem 
darbiem. 

3. SIA „VIA Mežs” ir pabeidzis darbus un iesniedzis dokumentus par ceļu periodisko 
uzturēšanu Birzgalē, kā arī tiek veikti plānotie darbi Tomes pagastā. 

4. Izsludinātajā atkārtotajā konkursā uz vakanto Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatu saņemti pieteikumi no četrām personām. Ar visiem pretendentiem organizētas 
pārrunas, komisija izvēlējās piemērotāko kandidāti, taču šonedēļ saņēmām atteikumu. 
Šodien komisija lems jautājumu par nākamās piemērotākās kandidātes uzrunāšanu.  

5. 9.augustā sekmīgi notika cirsmas izsole Meža ielā 10 B, kur ir plānots izveidot jauno kapu 
teritoriju. Izsolē piedalījās 1 pretendents un cirsma tika pārdota saskaņā ar nolikumā 
noteikto sākumcena plus 1 solis = 14 700 EUR. 

6. Gatavojamies jaunā mācību gada uzsākšanai 1.septembrī. Visas izglītības iestādes tam ir 
gatavas, ir nodrošināti nepieciešamie pedagogi izglītības programmu īstenošanai, mācību 
līdzekļi, mācību telpas u.c. Ķeguma KNV ir ierīkotas telpas papildu b/d grupiņas 
uzņemšanai skolas telpās, t.sk. arī pielāgotas sanitārās telpas. Gaismiņā uz 1.septembri 
(bija 156); šogad - 168 bērni), Birztaliņā (bija 43) šobrīd 49 bērni, Birzgales pamatskolā 
(bija 89) šogad – 88 bērni; ĶKNV (bija 293) šobrīd 303 bērni (No tiem, 1.klasē – 29 un 12 
bērni 10.klasē). Šodien kopā ar izglītības speciālisti un iestāžu vadītājiem pārrunājām 
aktuālos jautājumus, gan pedagogu darba samaksu, slodzēm, gan organizatoriskus 
jautājumus. 

7. Ir veikta pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi brauktuves stāvokļa apsekošana un pieņemts 
lēmums posmā no Pk14+00 līdz 18+00 un posmā no Pk25+50 līdz 31+50 veikt sabrukušās 
asfaltbetona kārtas safrēzēšanu visā brauktuves platumā, safrēzētā 6000m2 laukuma 
profilēšanu, planēšanu un veltņošanu, izveidojot grants seguma ceļa posmus. Ir veikta cenu 
aptauja starp četrām ceļu būves firmām un pieņemts lēmums par izdevīgāko atzīt SIA 
“Ceļinieks 01” piedāvājumu par cenu 10230,00 eiro (bez PVN). Darbu veikšana tiek 
plānota nākošnedēļ, t.i. līdz 26.08.2016.  

8. Šodien domes ēkā bija VUGD pārbaude. Inspektori informēja par dažādām prasībām, kas 
mainās saistībā ar jaunajām likuma normām. T.sk. papildu ugunsdzēšamie aparāti, ne visi 
aparāti atbilst jaunajiem noteikumiem. Tas attieksies arī uz citām pašvaldības ēkām. 
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Elektrības pretestības mērījumi, arhīva telpas u.c. Ar speciālistiem apkopojam datus, jo 
jauno prasību izpildei būs nepieciešami papildu budžeta līdzekļi.  

Pasākumi 

Ķeguma kultūras un sporta pārvaldei sadarbībā ar ĶNPB ir izveidots jauns pasākuma cikls – 
“Atmi ņu vakari”.  

Pirmais pasākums notika 09.08.2016. plkst. 18:00 Tomes muzejā. Vakara tēma: “Ķeguma 
HES būves uzsākšana pirms 80 gadiem” (šo vakaru bija apņēmies vadīt H.Jaunzems). Pasākums 
bija labi apmeklēts, visiem klātesošajiem bija interesanti un aizraujoši. 

Otrais pasākums notiks 23.08.2016. plkst. 18:00 Ķeguma dienas centrā, tēma: “Daugava 
māca, Daugava pārbauda” par Ķegumu un Daugavu 1936.gGadā. Aicināts piedalīties ikviens, 
kuru interesē uzzināt ko jaunu par agrākiem laikiem, dalīties savās atmiņās un pārdomās. 

13.08.2016. notika Rembates sporta spēles 2016. Sīkāka informācija mājas lapā un avīzē.  

27.08.2016. notiks Ķeguma pilsētas sporta spēles 2016, sākums 10.00 Ķeguma stadionā. 
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:45. Sporta spēļu četrcīņa: komandā 3 dalībnieki + 
viens rezervists. Komandas startē šādās disciplīnās: 

Futbols 3x3 (samazinātā  laukumā) 
 Pludmales volejbols 3x3 
 Ielu basketbols 3x3 
 Florbols 3x3 (lietainā laikā nenotiks, florbola nūjas būs pieejamas) 

12:00 Orientēšanās sacensības visai ģimenei; 
12:30 100m skrējiens – vecuma grupās: līdz 12g., 12 – 15 g., 16 g. un vecāki. 
13:00 “Ķeguma spēkavīrs” – smaguma grūšana tālumā; 
13:00 Tautas bumba  
14:00 Veselības velobrauciens; 
16:00 SUP brauciensar dēli. Ķeguma pludmalē. 

Pirmā septembra pasākumu ietvaros, kā sveicienu svētkos Kultūras un sporta pārvalde 
organizē pasākumu Ķeguma tautas nama parkā „Nāc uz Ķeguma tautas nama parku un atrodi savu 
burtiņu!!!!”  

Ideja – nofotografēties un atsūtīt bildi uz e-pastu:tautasnams@kegums.lv, kopā tiks veidota 
Ķeguma burtu valstība, kuru pēc tam varēs apskatīt Ķeguma tautas namā. 

03.09.2016. plkst. 17:00 – 21:30Bērnu disenīte kopā ar Jogitu Pūpolu. 

10.09.2016.plkst. 10:00 Ikgadējais sēņošanas čempionāts Ratu kalnā, īpašas balvas tētiem, tēvu 
dienā. 

16.09.2016. Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” fotogrāfiju izstādes atklāšana. 

01.10.2016. Rudens gadatirgus. Pie Ķeguma tautas nama jau no plkst. 9:00. 

 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:40 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 
 
22.08.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     L.Šķeltiņa 
 
 
 


