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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  
E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

2010.gada 15.septemrī               Nr.20 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols  
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 
Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, ekonomiste Aija Liepiņa, juriste 
Sandra Biļinska, juriskonsulte Liāna Čodore. 
 
Sēdē nepiedalās Raivis Ūzuls sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 

 

Darba kārtība: 
1. Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu. 
2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
4. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam (garāžai) Nākotnes iela 11B-2A. 
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Līksnas”. 
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ziedkalni”. 
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zemzari”. 
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Spilveri”. 
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejaspiepiņi”. 
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Piepiņi”. 
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Priekuļi”. 
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunsētas”. 
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunziedi”. 
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Marziedi”. 
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Nīmes”. 
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Debesis”. 
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zirnaites”. 
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veczirnaites”. 
19. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
20. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Tomes sieviešu klubs ĀBELE”un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā „Dienas centra izveide Tomes iedzīvotājiem”. 
21. Par projektu „Ķeguma novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 
22. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 
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23. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra lēmumā „Par telpu 
nomu” (protokols nr.19, 11§). 

24. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā. 
25. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 
26. Par dzīvojamās telpas īres līgumu. 
27. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 
28. Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 

noteikšanu. 
29. Par ēdināšanas apmaksu. 
30. Par pabalstiem malkas iegādei. 
31. Informatīvie jautājumi. 
 

 
1.§ 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu. 
R.Ozols, S.Čivča 

 
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta otrās daļas 41.punkts paredz, ka pašvaldībai aizliegts pašvaldību mantu nodot citām 
personām bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad pašvaldība savu mantu nodod 
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Ar LR Finanšu ministrijas 2008.gada 15.oktobra lēmumu nr.235 Ķeguma novada 
pensionāru biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Izbeigt 2008.gada 15.janvāra Telpu nomas līgumu ar 2010.gada 15.septembri. 
2. Nodot bezatlīdzības lietošanā Ķeguma novada pensionāru biedrībai, reģ.nr.50008110071, 

juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, telpas nr.30., 31., 32, kas 
atrodas Ķeguma tautas nama ēkā, uz laiku no 2010.gada 15.septembra līdz 2015.gada 
31.decembrim. Patapinājuma mērķis - projekta „Nūjošana Nr.07/416032/0311/100”, projekta 
„Datorapmācība Nr.07/416032/0316/100”, kā arī citu ELVGF projektu īstenošanai 
nepieciešamā inventāra (nūju, projektora, ekrāna, u.c.) uzglabāšanai un Ķeguma novada 
Pensionāru biedrības darbības nodrošināšana. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada pensionāru biedrībai, 
domes Centralizētajai grāmatvedībai (G.Tamane). 

 
 

2.§ 
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 
Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – 1 
(Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ:       

 
Anulēt ziņas par Aldas Rečas deklarēto dzīvesvietu. 
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Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

3.§ 
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols, L.Strauss, S.Čivča 
 

Izskatīts Jāzepa Kloviņa, 2010.gada 27.jūlija iesniegums (reģistrēts 23.08.2009. ar nr. 1-
18.2/K284) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Normundam Kaupmanim. 

Iesniegumā norādīts, ka Jāzeps Kloviņš, ir nekustamā īpašuma- privātmājas, tiesiskais 
valdītājs (īpašuma tiesības nav reģistrētas Zemesgrāmatā), ka Normundam Kaupmanim nav 
tiesiska pamata dzīvot iepriekš minētajā adresē, jo attiecībā uz šo privātīpašumu īres vai nomas 
līgums nav ticis slēgts, kā arī personai nav īpašuma lietošanas tiesību, ko tā būtu ieguvusi uz 
likumiska vai līgumiska pamata.  

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ noraidīt sagatavoto lēmuma 

projektu. 

 
Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.      

 
 

4.§ 
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam (garāžai) Nākotnes iela 11B-2A. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 
Piešķirt adresi garāžai, kas atrodas nekustamā īpašuma Nākotnes iela 11B teritorijā, Nākotnes 
iela 11B – 2A, Birzgales pag.,  Ķeguma nov. 
 

 
 
 

5.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Līksnas”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Līksnas”, , 
17,90 ha platībā, atdalot no zemes vienības aptuveni 0,22 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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6.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ziedkalni”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Ziedkalni”, 
16,97 ha platībā, no zemes vienības, 8,70 ha platībā, atdalot aptuveni 0,01 ha lielu 
platību, kas atrodas Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmuma sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

7.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zemzari”. 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Zemzari”, 
11,20 ha platībā,  atdalot no zemes vienības aptuveni 0,05 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

8.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Spilveri”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Spilveri”,  
70,50 ha platībā,  atdalot no zemes vienības, 42,90 ha platībā, aptuveni 0,01 ha lielu 
platību, kas atrodas Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
9.§ 
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Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejaspiepiņi”. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Lejaspiepiņi”, 
12,70 ha platībā,  atdalot no zemes vienības, aptuveni 0,35 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1) 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
10.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Piepiņi”. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Piepiņi”, , 
28,80 ha platībā, 

atdalot no zemes vienības aptuveni 0,47 ha lielu platību, kas atrodas Rembates pag., 
Ķeguma nov.; 

atdalot no zemes vienības aptuveni 0,90 ha lielu platību, kas atrodas Rembates pag., 
Ķeguma nov.; 

      2.  Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
11.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Priekuļi”. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Priekuļi”, 3,00 
ha platībā,  atdalot no zemes vienības aptuveni 0,49 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

12.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunsētas”. 
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R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Jaunsētas”, 6,90 
ha platībā, atdalot no zemes vienības, aptuveni 0,37 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

13.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunziedi”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Jaunziedi”, , 
21,40 ha platībā, atdalot no zemes vienības aptuveni 0,34 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

14.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Marziedi”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Marziedi”, 1,27 
ha platībā, atdalot no zemes vienības, aptuveni 0,10 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
15.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Nīmes”. 
R.Ozols 
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Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Nīmes”, 8,75 
ha platībā, atdalot no zemes vienības, aptuveni 0,23 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

16.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Debesis”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Debesis”, 8,75 
ha platībā, atdalot no zemes vienības, aptuveni 0,08 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

17.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zirnaites”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Zirnaites”, 
60,30 ha platībā,  atdalot no zemes vienības aptuveni 0,40 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
18.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veczirnaites”. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
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Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Veczirnaites”, 

17,94 ha platībā,  atdalot no zemes vienības aptuveni 0,55 ha lielu platību, kas atrodas 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

19.§ 
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels 
Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
         
Anulēt ziņas par Elizabetes Bumbieres deklarēto dzīvesvietu. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
 
 
 

20.§ 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību „Tomes sieviešu klubs ĀBELE”un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu projektā „Dienas centra izveide Tomes iedzīvotājiem”. 
R.Ozols 

 
Izskatot biedrības „Tomes sieviešu klubs ĀBELE” 2010.gada 30.augusta iesniegumu par 

priekšlikumu slēgt sadarbības līgumu un nodrošināt līdzfinansējumu izveidojot Dienas centru 
bijušā Tomes veikala telpās, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu konkursā ar projektu 
„Dienas centra izveide Tomes iedzīvotājiem”; 

ņemot vērā, ka nekustamais īpašums „Veikals”, Tomes pag., Ķeguma nov, ir pašvaldības 
īpašums; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 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; 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz- gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, tai skaitā organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);   

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
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1. Slēgt sadarbības līgumu (līguma projekts pielikumā uz 4 lapām) ar biedrību „Tomes 
sieviešu klubs ĀBELE”, reģ.nr.40008143244, juridiskā adrese „Vasariņas”, Tomes pag., 
Ķeguma nov., nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām Ls 9200,- (deviņi tūkstoši divi simti lati), nodrošinot 

nepieciešamo priekšfinansējumu 10% apmērā no piešķirtā granta Ls 8280,-(astoņi tūkstoši 
divi simti astoņdesmit latu) apmērā un nodrošinot finansējumu neatbalstāmajām 
izmaksām Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” 
apakšprojekta „Dienas centra izveide Tomes iedzīvotājiem” īstenošanai. 

2.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 
 

 
21.§ 

Par projektu „Ķeguma novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. 
R.Ozols 

 
 Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.522 „Noteikumi 
par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāti 
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13 punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumiem 
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

ņemot vērā Ķeguma novada Attīstības programmu, kas paredz infrastruktūras 
atjaunošanu un modernizēšanu, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstīšanu, iespējami labāku ES 
struktūrfondu līdzekļu izmantošanu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Ķeguma novada pašvaldības attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” Eiropas Savienības struktūrfondu darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes 
„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes 
stiprināšana’1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam nodrošināt projekta iesnieguma 
sagatavošanu un iesniegšanu. 

 
 

22.§ 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

R.Ozols 
 

Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola iesniegumu par ikgadējā 
atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2010.gada 20.septembra;  

saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums” 41.panta (1) daļu, kas nosaka, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam deputātam ir 
tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, 
neieskaitot svētku dienas;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 
Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta ikgadēja 

atvaļinājuma daļu – divas kalendārās nedēļas un piecas darba dienas, no 2010.gada 20.septembra 
līdz 8.oktobrim (ieskaitot), par laika periodu no 01.09.2009. – 31.08.2010. 

 
 

23.§ 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra lēmumā „Par telpu nomu” 

(protokols nr.19, 11§) 
 

Izskatīts Ievas Lāces, 2010.gada 24.augusta iesniegums (reģistrēts ar nr.1-18.2/L290) ar 
lūgumu pagarināt noslēgtā Telpu nomas līguma nr.8/2009tn termiņu uz laiku līdz 2011.gada 
01.jūlijam, nemainot pārējos līguma noteikumus.   

Telpu nomas līgums nr.8/2009tn ar I.Lāci tika noslēgts 2009.gada 23.novembrī ar mērķi 
organizēt maksas ārpusskolas mākslas nodarbības – gleznošanu, veidošanu un tēlotājmākslu 
Ķeguma novada pirmsskolas un skolas vecuma bērniem katras kalendārās nedēļas pirmdienās un 
trešdienās no plkst.15.00 līdz 19.00. Nomas maksas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības pienākumu racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14(a).punktu, kas 
paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu 
(iznomāšanu).  
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī to, ka atbalstot šādas mākslas nodarbības, tiek 

nodrošināts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktā noteiktais, t.i., tiek 
sekmēta kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība, kā arī 
to, ka Telpu nomas līguma nr.8/2009tn termiņš bija 2010.gada 30.jūnijs,  
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels 
Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       

 
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra lēmumā „Par telpu 

nomu” (protokols nr.19, 11§), grozot lēmuma 1.punktu un izsakot to sekojošā redakcijā: 
„Iznomāt Ievai Lācei, telpu nr.25 Ķeguma tautas nama ēkā ārpusskolas mākslas nodarbību 
organizēšanai uz laiku no 2010.gada 15.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam, nosakot 
nomas. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu I.Lācei, domes Centralizētai 
grāmatvedībai (G.Tamane), Kultūras un sporta nodaļas vadītājai. 

 
 

24.§ 
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā. 

R.Ozols 
 
 Iepazīstoties ar Ķeguma novada domes izpilddirektora A.Balbārzda 06.09.2010. 
iesniegumiem; 
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var 
lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu, 42.panta pirmo daļu, kas noteic, ka domes 
lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības finanšu 
resursiem; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.08.2010. lēmumu (protokols Nr.17, 14§) „Par 
projektu „Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai”; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumus, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 03.02.2010. lēmumā (protokols Nr.4, 13§) „Par 
Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un 
atalgojumu” pielikumā: 
 
1.1.   papildināt Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu saraksta attiecīgās sadaļas ar 
amatiem  šādā redakcijā: 
 

Iestādes nosaukums Amats Alga mēnesī 
Pašvaldības 

administrācija  

Nodokļu ekonomists 
 

350 
 

 Projektu 
koordinators (0,7 
slodze) 

350 

Birzgales 

pamatskola  

Kurinātājs 180 

   
 Apkopējs 180 

     
   1.2. papildināt Ķeguma novada pašvaldības līgumdarbu saraksta  attiecīgās sadaļas    šādā 

redakcijā: 
 Atalgojums 

mēnesī 
Mēnešu skaits Kopā gadā 

Pašvaldības 

administrācija 

   

Kultūras un sporta 
nodaļa 

   

Ķeguma tautas nams    
Ogres mākslas skolas 
Ķeguma klases vadītājs 

280 4 1120 

Māksliniecisko un 
reklāmas darbu 
noformētājs 

70 4 280 

Mājas lapa 
„www.kegums.lv” 
redaktors un 
datorspeciālists 

130 4 520 

 
1.3. izslēgt no Ķeguma novada pašvaldības līgumdarbu saraksta Birzgales pamatskolas sadaļas 
šādus līgumdarbus: 
Kurinātājs; 
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Apkopējs sporta zālē. 
1.4. izslēgt no Ķeguma novada pašvaldības līgumdarbu saraksta sadaļu „Mājas lapa 
„kegums.lv””. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 
 
 

25.§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

R.Ozols 
 

2007.gada 21.decembrī tika noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums ar Teodoru 
Grudinski, par dzīvokli, Tomes pagastā, Ķeguma novadā. Līgums tika noslēgts uz nenoteiktu 
laiku. 

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Atzīt par izbeigtu Dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgtu ar Teodoru Grudinski, par 
dzīvokļi, kas atrodas Tomes pagastā, Ķeguma novadā, ar 2010.gada 01.septembri. 

2. Dzēst T.Grudinska parādu par dzīvojamās telpas īri, 
3. Apmaksāt T.Grudinska parādu par patērēto elektroenerģiju, 
4. Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite) nodrošināt lēmuma 2. un 3.punktu izpildi. 
5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 
 

 
26.§ 

Par dzīvojamās telpas īres līgumu. 
R.Ozols 

 
Izskatīts Karmenas Burkevičas, 2010.gada 02.septembra iesniegums (reģistrēts ar nr.1-

18.2/B307) ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklī, kas atrodas Tomes pagastā, Ķeguma 
novadā. Ar minēto dzīvokli K.Burkeviča ir iepazinusies dabā, faktiskais stāvoklis ir zināms, 
pretenziju nav.  

Ar 2010.gada 26.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu K.Burkevičai tika 
piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli, kas atrodas Rembates pagastā, Ķeguma novadā.  

Saskaņā ar Centralizētās grāmatvedības 2010.gada 13.septembra Izziņu nr.1-20/326, 
K.Burkevičas parāds Ķeguma novada domei par patērēto elektroenerģiju. 

 Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pants paredz, ka īrnieka pienākums ir maksāt īres, 
t.sk., apsaimniekošanas, un obligātos maksājumus; 10.panta otrā daļa nosaka, ka īrnieka ģimenes 
locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem 
kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Dzīvokļu jautājumu komisijas 2010.gada 
15.septembra atzinumu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
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1. Izbeigt 2010.gada 26.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgtu ar  
K.Burkeviču, par dzīvokli, kas atrodas Rembates pagastā, Ķeguma novadā. 

2. Noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.Burkeviču, nosakot īres maksas peļņas daļu 
LVL/m² 0,05 apmērā. Īrnieka pienākums ir vienas nedēļas laikā no lēmuma saņemšanas 
dienas noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas apsaimniekošanu ar apsaimniekotāju un 
līgumu par elektroenerģijas piegādi ar AS Latvenergo. 

3. Slēgt vienošanos ar K.Burkeviču par parāda atmaksu, kā arī ņemot vērā summu par 
patērēto elektroenerģiju laikā no 2010.gada 01.septembra līdz dzīvojamās telpas 
nodošanas dienai. 

4. Domes izpilddirektoram A.Balbārzdim nodrošināt lēmuma 1. un 2.punktā minēto 
dzīvokļu pieņemšanu un nodošanu, aktā fiksējot elektroenerģijas skaitītāja rādījumus. 

5. Domes izpilddirektoram A.Balbārzdim nodrošināt lēmuma 3.punktā minētās vienošanās 
noslēgšanu. 

6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.   
 
 

27.§ 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada 

pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 
R.Ozols 

 
         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 
saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 
 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 
2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2010.gadam” triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 
Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

         Pielikumā saistošie noteikumi Nr.15. 

 
28.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju  
mēneša darba algas likmes noteikšanu. 

R.Ozols 
 

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no 
pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 
finansējamas no budžeta; 
 ņemot vērā Ķeguma novada domes (01.09.2010. nr.19 19.§) noteikumu „Kārtība, kādā 
Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu 
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VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem” 2.8.punktu, ka izglītības iestādes vadītāja mēneša darba 
algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 
1.septembri un 1.janvāri; 
 ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas noteikumi”;  
 ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju un arodbiedrības pārstāvju priekšlikumus; 
 ņemot vērā pašvaldības Finanšu un Kultūras, izglītības un sporta komiteju priekšlikumus, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 
1. Noteikt Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēneša 
darba algas likmes no 2010.gada 1.septembra: 
1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors- 539 Ls; 
1.2. Birzgales pamatskolas direktors- 471 Ls. 
2.  Izdarīt attiecīgus grozījumus Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā 
(Ķeguma novada domes 03.02.2010. sēdes lēmuma Nr.4, 13§, pielikums), nosakot Ķeguma 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas  mēneša algas likmes no 
2010.gada 1.septembra:  
2.1.VPII „Gaismiņa” vadītājs – 471 Ls; 
2.2.VPII „Birztaliņa” vadītājs- 457 Ls. 
3.    Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām uz kurām tas attiecas. 

 

29.§ 
Par ēdināšanas apmaksu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:   
     

1. Apmaksāt Diānas Ložkinas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika 
periodu no 2010.gada 20.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, atbilstoši izglītības 
iestādes piestādītajam rēķinam. 

2. Apmaksāt Jekaterinas Levinas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika 
periodu no 2010.gada 20.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, atbilstoši izglītības 
iestādes piestādītajam rēķinam. 

3. Apmaksāt Madaras Dzenes ēdināšanas izdevumus Ogresgala pamatskolā par laika 
periodu no 2010.gada 20.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, atbilstoši izglītības 
iestādes piestādītajam rēķinam. 

4. Apmaksāt Eduarda Dzeņa ēdināšanas izdevumus Ogresgala pamatskolā par laika periodu 
no 2010.gada 20.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim, atbilstoši izglītības iestādes 
piestādītajam rēķinam. 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  2 lp. 
 
 

30.§ 
Par pabalstiem malkas iegādei. 

R.Ozols, I.Zemnieks 
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Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:       
 

1. Piešķirt Margaritai Brambergai pabalstu malkas iegādei.  
2. Piešķirt Marijai Nartišai pabalstu malkas iegādei. 
 

 
 

31.§ 
Informatīvie jautājumi 

 
Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Turpinās ēkas siltināšanas darbi Ķeguma tautas namā. Šīs nedēļas nogalē plānots pieņemt 

inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbus Tomes tautas namā. Pie Tomes tautas nama 
uzbūvēta malkas nojume. Panākta vienošanas ar uzņēmēju par tehniskā projekta izstrādi Meža 
ielas, Uzvaras ielas un Stacijas ielas apgaismojuma rekonstrukcijai. 

Sakarā ar būtiskām izmaiņām iepirkuma tehniskajā specifikācijā apturēts izsludinātais 
iepirkums par autobusu iegādi skolēnu pārvadāšanai. Tiks izsludināts jauns iepirkums.  

Izpilddirektora vietnieks P.Kotāns informē par aktivizēto darbu ar īres un komunālo 
maksājumu parādniekiem. Tiek gatavotas prasības tiesai par parādu piedziņu. Izstrādāts un 
iesniegts būvvaldē tehniskais projekts attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai. 
 Deputāts V.Teicāns informē par paviršībām Tomes tautas nama telpu remontdarbos. 
Trūkst nopietnas kontroles no pašvaldības puses. Ceļu malās netiek laicīgi savākti atstātie 
atkritumu maisi, ko savukārt regulāri izsvaida garāmbraucošie sēņotāji. 
 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 16.00 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs       R.Ozols 
_______________ 
      (datums) 
 
Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 
 

 

 


