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att
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īstenošanai
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2.
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KND1
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apstiprin
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5.

Par domes priekšsēdētā
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6.
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priekšsēdētaja vietnieces ievēlēšanu
ēšanu

7.

Par atzinības
bas rakstu un naudas balvu

8.

Par nekustamā īpašuma
pašuma „Mētras”,
„M
Tomes pag., Ķeguma
eguma nov., atsavināšanu
atsavin

9.

Par zemes ierīcības
bas projekta apstiprināšanu
apstiprin
– “Bundiņi-Elkšņi”

10. Par zemes ierīcības
bas projekta apstiprināšanu
apstiprin
– “Vecpīrāgi”
11. Par adrešu piešķiršanu
iršanu un anulēšanu
anul
nekustamajiem īpašumiem
12. Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķu
m u noteikšanu nekustamajiem īpašumiem

13. Par zemes nomu
14. Par zemes nomu
15. Par zemes nomu
16. Par zemes nomu
17. Par telpu nomu
18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu un ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
19. Par medību tiesību nodošanu
20. Par dzīvojamās telpas īri
21. Par dzīvojamās telpas īri
22. Par dzīvojamās ēkas un šķūņa “Puscelītes” nojaukšanu
23. Par Ķeguma novada domes 2018.gada 14. februāra lēmumu atcelšanu
24. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam
„Ģimenēm Ķeguma novadā”
25. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam
„Vietējās produkcijas realizācijas vietu izveide un labiekārtošana Ķeguma novadā”
26. Par izmaiņām Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā
27. Par izmaiņām Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa nolikumā
28. Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
29. Informatīvie jautājumi

1.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/101)
Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma
novadā” īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Lai pieteiktos Valsts un Eiropas Savienības atbalstam pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” ar ELFLA
projekta iesniegumu “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā”, ņemt
aizņēmumu Valsts kasē grants seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrādei par kopējo summu EUR
16165,00.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/101 uz 1 lapas.
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2.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/102)
Par saistošo noteikumu Nr. KND1-3/18/5 precizēšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Precizēt Ķeguma novada domes 2018.gada 14.marta saistošos noteikumus Nr.KND1-6/18/5
„Grozījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2016
“Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem””.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/102 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas.

3.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/103)
Par Ķeguma novada muzeja nolikuma apstiprināšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķeguma novada muzeja nolikumu.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/103 uz 1 lapas un nolikums uz 4 lapām.

4.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/104)
Par Ķeguma novada Birzgales bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķeguma novada Birzgales bibliotēkas nolikumu.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/104 uz 1 lapas un nolikums uz 3 lapām.

5.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/105)
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, balsojumā nepiedalās Imants
Smirnovs,
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietniekam Imantam Smirnovam piešķirt 2018.gada
ikgadējā atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas, ar 2018.gada 7.maiju līdz 22.maijam ieskaitot.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/105 uz 1 lapas.
6.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/106)
Par Ķeguma novada Bāriņtiesas priekšsēdētaja vietnieces ievēlēšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Viju Arāju par Ķeguma novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci uz laiku līdz
2023.gada 18.maijam.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/106 uz 1 lapas.
Sēžu zālē ierodas deputāts Kristaps Reķis.
7.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/107)
Par atzinības rakstu un naudas balvu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Atzinības rakstu Mārītei Petrovskai.
Piešķirt Atzinības rakstu Inesei Martinovai.
Piešķirtnaudas balvu 200 EUR Birzgales tautas nama dāmu deju kopai “Visma”
braucienam ekskursijā, paredzot līdzekļus no pašvaldības budžeta sadaļas “Birzgales tautas nams”.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/107 uz 1 lapas.
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8.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/108)
Par nekustamā īpašuma „Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., atsavināšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atsavināt, pārdodot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Mētras”, Tomes pag.,
Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 009 0023, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7429
009 0023, kopējā platība 3,24 ha, uz kura atrodas mežaudze 3,24 ha platībā.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 009
0023:
nosacīto cenu 14000 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro);
izsoles dalības maksu 20 EUR (divdesmit euro), t.sk.PVN,
izsoles soli 500 EUR (pieci simti euro).
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 009
0023, izsoles noteikumus.
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mētras”, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles komisiju šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs
komisijas locekļi:
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane;
Juridiskās nodaļas juriskonsulte Liāna Čodore;
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece Kristīne Seļava.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/108 uz 1 lapas un izsoles noteikumi uz 5 lapām.

9.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/109)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Bundiņi-Elkšņi”
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Bundiņi-Elkšņi”.
Pirmajai zemes vienībai platība 13,30 ha, piešķirt nosaukumu “Bundiņu mežs”, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Otrajai zemes vienībai platība 18,00 ha, saglabāt esošo nosaukumu “Bundiņi-Elkšņi”,
saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/109 uz 1 lapas.
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10.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/110)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Vecpīrāgi”
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecpīrāgi” zemes vienībai.
Pirmajai zemes vienībai, platība 13,60 ha, piešķirt nosaukumu “Vecpīrāgu mežs”,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Otrajai zemes vienībai, platība 7,50 ha, piešķirt nosaukumu “Vecpīrāgu mežs”, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Trešajai zemes vienībai, platība 9,50 ha, piešķirt nosaukumu “Vecpīrāgu mežs”, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
Ceturtajai zemes vienībai, platība 38,80 ha, saglabāt nosaukumu “Vecpīrāgi”, saglabāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Zemes vienības: Nr.1, Nr.2,Nr.3, veidos nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Vecpīrāgu
mežs”.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/110 uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/111)
Par adrešu piešķiršanu un anulēšanu nekustamajiem īpašumiem
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,
Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs
Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Ķesteri”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Siliņi”..
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Kempings “Alstiķi””.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Vecvagari”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Rasas”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Dātavi”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Sidrabiņi”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Pakalni”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi Viršu iela 2.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi Priežu iela 25.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Pīlādži”.
Piešķirt zemes vienībai un uz tās atrodošajai būvei adresi “Asari”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Madaras”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi Celtnieku iela 1F.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi Celtnieku iela 1G zemes vienībai.
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Dzēst no Adrešu reģistra adresi Celtnieku iela 1Gzemes vienībai.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Puscelītes”.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Vecsaimnieki”.
Piešķirt zemes vienībaiadresi Ķeguma iela 11un nekustamajam īpašumam saglabāt
nosaukumu “Pērses”.
Piešķirt zemes vienībaiadresi Ķeguma iela 9un nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu
“Vecķervāni”.
Piešķirt zemes vienībaiadresi Ķeguma iela 13un nekustamajam īpašumam saglabāt
nosaukumu “Viguļi”.
Piešķirt zemes vienībaiadresi Ķeguma iela 7 un nekustamajam īpašumam saglabāt
nosaukumu “Pārslas”.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/111 uz 1 lapas.

12.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/112)
Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma Starpgabalsatdalīt zemes vienību, platība 197 m2;
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu Ķeguma prospekts 2E,
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods
1105).
Apvienot divus nekustamos īpašumus Starpgabals, kas sastāv no zemes vienības un
nekustamo īpašumu Krasta iela 1, kas sastāv no zemes vienības, vienā nekustamajā īpašumā.
Apvienot zemes vienību, platība 50 m2 un zemes vienību, platība 2561m2, vienā zemes
gabalā.
Saglabāt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu Krasta iela 1.
Saglabāt divus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem (kods 0502) un vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/112 uz 1 lapas.

13.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/113)
Par zemes nomu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas par zemes gabala Staru iela 16A, daļas 360 m2 platībā nomu bez apbūves
tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2018.gada 1.aprīlilīdz
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2018.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas
maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par
zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus,nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/113 uz 1 lapas.

14.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/114)
Par zemes nomu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības Lāčplēša iela 1 daļas 368 kv.m platībā nomu
bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2018.gada
31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši
Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas
maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/114 uz 1 lapas.

15.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/115)
Par zemes nomu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības „SCO dārziņi” daļas 272 kv.m platībā nomu
bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2018.gada
31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši
Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas
maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus,nav publiski pieejams.
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Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/115 uz 1 lapas.
16.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/116)
Par zemes nomu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma (bez adreses), Rembates pag., Ķeguma
nov., zemes vienības platība 0,06 ha, nomu, nomniekam piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumu
74840010066002 uzturēšanai uz laiku līdz 2023.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5 %
no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma
nodokli.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/116 uz 1 lapas.

17.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/117)
Par telpu nomu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atzīt par izbeigtu 2011.gada 20.septembra Telpu nomas līgumu Nr.11/2011, noslēgtu par
telpu Nr.11 (kūts, šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki” nomu, ar 2018.gada 1.martu.
Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.11 (kūts, 1/5 domājamā
daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz pašvaldībai piekritīga
zemes gabala „Saimnieki”, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2018.gada 15.aprīli, nosakot
nomas maksu 1,42 EUR/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā
īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/117 uz 1 lapas.

18.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/118)
Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu un ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
I.Zemnieks

9

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 2014.gada 21.jūlija Sociālā dzīvokļa īres līgumu Nr.KNP/2.2-7/14/21, kas noslēgts
par telpu Nr.1 (platība 22,5m2) dzīvoklī Nr.2 Ķeguma ielā 8, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma
novadā ar 2018.gada 16. aprīli.
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 sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/118 uz 1 lapas.
19.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/119)
Par medību tiesību nodošanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos pie 2017.gada 27.marta Līguma Nr.KNP/2.2-21/17/10, kas noslēgts ar medību
iecirkņa „Meža zaķi”, par medību tiesību nodošanu uz šādām pašvaldības īpašumā esošajām zemes
vienībām:
nekustamā īpašuma „Vējarozes-1”, platība 26,13 ha;
nekustamā īpašuma (bez nosaukuma), platība 12,12 ha.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/119 uz 1 lapas.

20.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/120)
Par dzīvojamās telpas īri
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8-22, noslēdzot ar Ķeguma novada
pašvaldību dzīvojamās telpas īres līgumu uz pusgadu, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,05
EUR/m2 un apsaimniekošanas maksu atbilstoši apsaimniekotāja noteiktajam tarifam.
Noslēgt vienošanos par parāda atmaksu, nosakot ikmēneša maksājumu parāda dzēšanai 15,00
euro mēnesī.
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/120 uz 1 lapas.
21.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/121)
Par dzīvojamās telpas īri
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6-5, noslēdzot ar Ķeguma novada
pašvaldību dzīvojamās telpas īres līgumu uz pusgadu, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,00
EUR/m2 un apsaimniekošanas maksu atbilstoši apsaimniekotāja noteiktajam tarifam.
Noslēgt vienošanos par parāda atmaksu, nosakot ikmēneša maksājumu parāda dzēšanai 15,00
euro mēnesī;
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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/121 uz 1 lapas.
22.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/122)
Par dzīvojamās ēkas un šķūņa “Puscelītes” nojaukšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Nojaukt Ķeguma novada pašvaldības īpašumā esošās būves “Puscelītes”, Rembatē, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā, t.i., dzīvojamo un palīgceltni (šķūni).
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/122 uz 1 lapas.

23.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/123)
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Par Ķeguma novada domes 2018.gada 14. februāra lēmumu atcelšanu
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ķeguma novada domes 2018. gada 14. februārī lēmumu Nr.KND1-3/18/37 (protokols
Nr. 3, 13.§) “Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
“Ķīvītes””.
Atcelt Ķeguma novada domes 2018. gada 14. februārī lēmumu Nr.KND1-3/18/36 (protokols
Nr. 3, 12.§) “Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
“Celmiņi””.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/123 uz 1 lapas.
24.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/124)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam
„Ģimenēm Ķeguma novadā”
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt Ķeguma novadapašvaldības dalību Latvijas valsts budžeta finansētās
mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projektu
konkursā un iesniegt projekta iesniegumu „Ģimenēm Ķeguma novadā” (turpmāk – Projekts) par
kopējo summu līdz EUR 14000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro).
Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2018.gada 01.jūnija līdz 2018.gada 30.augustam.
Nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai līdz EUR
4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro) apmērā, kas ir ne mazāk kā 30% no projekta attiecināmajām
izmaksām.
Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir Ķeguma
novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājaDace Soboļeva.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/124 uz 1 lapas.

25.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/125)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam
„Vietējās produkcijas realizācijas vietu izveide un labiekārtošana Ķeguma novadā”
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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PiedalītiesPublisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sestajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M1 „Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas
stiprināšana” rīcībā 1.3. „Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana,” Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta iesniegumu „Vietējās
produkcijas realizācijas vietu izveide un labiekārtošana Ķeguma novadā” par kopējo summu
līdzEUR 43117,24 (četrdesmit trīs tūkstoši viens simtsseptiņpadsmiteuro24 centi) un iesniegt
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē.
Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
līdzEUR12935,17(divpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro17centi) apmērā, bet ne
mazāk kā 30% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada Attīstības nodaļas vadītāja.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz EUR 43117,00
(četrdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 00 centi) apmērā.
Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 10 (desmit) gadus uz Valsts Kases
noteiktajiem procentiem.
Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2019.gadu un pabeigt 2028.gadā, garantējot tā izpildi ar
pašvaldības budžetu.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/125 uz 1 lapas.

26.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/126)
Par izmaiņām Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā
I.Zemnieks
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2017.gada 1.marta Ķeguma novada domes
lēmumu Nr.75 (protokols Nr.7, 10.§) apstiprinātajā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda nolikumā, un izteikt nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā:
„ 3.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta
Komisija. Tās sastāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Ķeguma tautas nama
vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas no NVO
ieteiktajiem kandidātiem.”
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/126 uz 1 lapas.
27.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/127)
Par izmaiņām Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa nolikumā
I.Zemnieks
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Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2017.gada 1.marta Ķeguma novada domes
lēmumu Nr.74 (protokols Nr.7, 9.§) apstiprinātajā Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikumā, un izteikt nolikuma 7.1.punktu šādā redakcijā:
„7.1. Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta Komisija. Tās
sastāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Ķeguma tautas nama vadītājs, Attīstības
nodaļas vadītājs un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas no NVO ieteiktajiem
kandidātiem..”
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/127 uz 1 lapas.
28.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/128)
Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu
I.Zemnieks, R.Ozols
Balsojot „par”- 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Rita
Reinsone, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Tadeušs Vaļevko, Gundars
Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2 (Viesturs Teicāns, Roberts Ozols), „atturas”- nav, balsojumā
nepiedalās Kristaps Rūde,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izveidot apvienoto Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma
novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas
komisijušādā sastāvā:
Imants Smirnovs, Ķeguma novada domes deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks;
Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes deputāts;
Edvīns Bartkevičs, izpilddirektors;
Dace Māliņa, Ķeguma tautas nama vadītāja p.i.;
Dace Soboļeva, Attīstības nodaļas vadītāja;
Ināra Vītola, biedrības „STARPTAUTISKAIS SOROTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS”
deleģētā speciāliste;
Inta Pastare, biedrības „JADARA” deleģētā speciāliste.
Atcelt Ķeguma novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.378 “Par apvienotās Ķeguma
novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”, sēdes
protokols Nr.26, 3.§ un 2017.gada 13.decembra lēmumu Nr.459 “Par ievēlēšanu apvienotajā
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas projekta konkursu pieteikumu vērtēšanas komisijā”, sēdes protokols Nr.30,
24.§.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/128 uz 1 lapas.
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29.§
Informatīvie jautājumi
Pašvaldības izpilddirektors Edvīns Bartkevičs iepazīstina ar 1.ceturkšņa budžeta izpildi un
paveiktajiem darbiem Ķeguma novadā. Informē par ceļu stāvokli pagastu teritorijās un paredzēto
Ķeguma pilsētas Ogres ielas remonta un lietus ūdeņu un novadīšanas sistēmas paplašināšanas
projektēšanu.
I.Zemnieks informē par sarunām ar Satiksmes ministriju.
E.Bartkevičs norāda, ka 18.aprīlī Finanšu ministrijas Kreditēšanas padome izskatīs Ķeguma novada
domes divus lēmumus, viens ir par galvojumu Latvenergo katlu mājas iegādei, otrs par bērnudārza
“Gaismiņa” papildus finansējumu labiekārtošanas projekta pabeigšanai.
I.Zemnieks iepazīstina klātesošos deputātu par tikšanos ar Sadales tīkliem saistībā ar Misiņu ceļa
projektu, par tikšanos ar Valsts mežu pārstāvi meža apsaimniekošanas jautājumos, par izveidoto
starpnovadu civilās aizsardzības komisiju.
I.Smirnovs informē par kultūras pasākumiem novadā, par skolas pilnsapulci, kurā piedalījās
pedagogi un vecāki un speciālisti.Paziņo, ka17.aprīlī plkst. 10:00 Ķeguma skolā notiks izbraukuma
Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kurā tiks runāts par izglītības jautājumiem. 17.aprīlī plkst.
17:00 Birzgalē tikšanās ar iedzīvotājiem.
E.Bartkevičs informē par katlumājas apsekošanu un analīzi, ko veica AS “Komforts group”.
I.Zemnieks paziņo, ka nākošās komiteju sēdes notiks 16.maijā un domes sēde 23.maijā.

Sēdi slēdz 16:00
Sēdes vadītājs
16.04.2018.

I.Zemnieks

(personiskais paraksts)

datums

Protokolēja
16.04.2018.

I.Koluža

(personiskais paraksts)

datums
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