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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 

 

2011.gada 2.novembrī                   Nr.24 

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: Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, , Valentīns Pastars, 

Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Edgars Skuja, Ilmārs 
Zemnieks (no plkst. 15:15, sākot ar darba kārtības 10. jautājumu) 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa.  

Sēdē nepiedalās: deputāti Laimons Bicāns nezinā iemesla dēļ, Tadeušs Vaļevko un 

Aigars Biķis slimības dēļ, Viesturs Teicāns sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 

 

Darba kārtība: 
1. Par ēdināšanas izdevumu apmaksu. 

2. Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
9. Par apkures maksas tarifu noteikšanu ēkai Nākotnes ielā 2A,Birzgales pagastā. 
10. Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 7 lietošanas mērķa maiņu. 

11. Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 8 lietošanas mērķa maiņu. 

12. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 16 lietošanas mērķa maiņu. 

13. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 18 lietošanas mērķa maiņu. 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam. 

15. Par adrešu noteikšanu nekustamā īpašuma telpu grupām. 

16. Par zemes gabala nomu. 

17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

18. Par zemes nomu. 

19. Par telpu nomu. 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kunci”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 
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21. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam. 

22. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011.saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
25. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
26. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
27. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
28. Par nekustamā īpašuma Torņa iela 10A lietošanas mērķa maiņu. 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
30. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
31. Par telpu patapinājumu. 

32. Informatīvie jautājumi. 

 

1.§ (lēmums Nr.441) 

Par ēdināšanas izdevumu apmaksu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Segt ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolas 7A klases audzēknim J. K. un 

6A klases audzēknim, K. K..  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.442) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts V. E., dzīvo XXXXX, Ķeguma nov., 2011.gada 7.oktobra iesniegums 

(reģistrēts 07.10.2011., nr.1-18.2/E304) ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līguma 

nr.2/2009 termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 

nosacījumus. 

Zemes nomas līgums nr.2/2009 noslēgts 2009.gada 2.martā ar V. E. par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 004 0090 daļas 2000 m
2 

(divi tūkstoši 

kvadrātmetri) platībā nomu, ar mērķi – piemājas vides sakopšana. Nomas maksas 

parādu nav. 

     Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7409 004 0090 ir pašvaldības turējumā 
esoša zeme, kas saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumu 

(sēdes protokols Nr.11, 8§)  iekļauta pilsētas līdzvērtīgo zemju kompensācijas fondā. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,  

pašvaldības pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu.  

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 
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ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar V. E., personas kods XXX-XXX, dzīvo 

XXXX, Ķeguma nov., par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 004 

0090, daļas 2000 m
2
 platībā nomu piemājas vides sakopšanai līdz 2012.gada 

31.decembrim,  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu V.E., pašvaldības 

juriskonsultei, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.443) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

4.§ (lēmums Nr.444) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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5.§ (lēmums Nr.445) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Z. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.446) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no O. J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

7.§ (lēmums Nr.447) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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8.§ (lēmums Nr.448) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no E. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.449) 

Par apkures maksas tarifu noteikšanu ēkai Nākotnes ielā 2A Birzgales pagastā. 
R.Ozols 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) 

apakšpunktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5., 6. pantu un reāliem 

izdevumiem,  

     ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt apkures maksu ēkai Nākotnes ielā 2A Birzgales pagastā Ls 0,82/ 

m²+ PVN 12% Ls 0,10= Ls 0,92/m²; 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta 

pārvaldei. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.450) 

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 7 lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - elektrības 

pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas 

izbūves, mainīt nekustamā īpašuma Krastmalas iela 7, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 005 0427, platība 0,317 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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11.§ (lēmums Nr.451) 

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 8 lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - elektrības 

pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas 

izbūves, mainīt nekustamā īpašuma Krastmalas iela 8, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 005 0428, platība 0,3072 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

12.§ (lēmums Nr.452) 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 16 lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - elektrības 

pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas 

izbūves, mainīt nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 16, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 005 0483, platība 0,25 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.453) 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 18 lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - elektrības 

pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas 

izbūves, mainīt nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 18, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 005 0282, platība 0,25 ha, lietošanas mērķi no 
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individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

14.§ (lēmums Nr.454) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Dūjas”, 

Tomes pag., Ķeguma nov., 1. z.v., kadastra Nr. 7429 002 0028, platība 2,80 

ha. Platība tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

15.§ (lēmums Nr.455) 

Par adrešu noteikšanu nekustamā īpašuma telpu grupām. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt dzīvojamās mājas „Čakši”, Rembates pag., Ķeguma nov., kas atrodas uz 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7484 003 0083, telpu grupām adreses 

 “Čakši”-1, Rembates pag., Ķeguma nov.;  

“Čakši”-2, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

“Čakši”-3, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

“Čakši”-4, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

“Čakši”-5, Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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16.§ (lēmums Nr.456) 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts I. V., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXXX, Ķeguma nov., 

2011.gada 18.oktobra iesniegums (reģ.18.10.2011., Nr.1-6/67) ar lūgumu izbeigt 

zemes gabala – Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7444-005-0423, 0,2393 ha
 
platībā nomu apbūves vajadzībām. 

Zemes gabals Krastmalas iela 3,Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr.7444-005-0423, ir Ķeguma novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 

0,2393 ha platībā, īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu 

nodaļas Birzgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0038 3951 ar 

zemesgrāmatu tiesneša 02.08.2007. lēmumu (žurnāla Nr.300002168839). 

14.12.2007. starp Birzgales pagasta pārvaldi un I. V. noslēgts zemes nomas 

līgums Nr.1-30/89 par zemes gabala – Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-0423, 0,2393 ha
 

platībā nomu apbūves 

vajadzībām. 

Uz 19.10.2011. I. V. par zemes gabalu – Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., nomas maksas parāds sastāda Ls 57,67 (2010.gada III cet. un 

2011.g.). 

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz 14.12.2007. zemes nomas līguma Nr.1-30/89, noslēgta starp 

Birzgales pagasta pārvaldi un I. V., 7.1.1.punktu, kas paredz iznomātāja tiesības lauzt 

līgumu pirms termiņa, ja nomnieks nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu 

vairāk par sešiem mēnešiem, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Ar 2011.gada 1.novembri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/8, noslēgtu 

2007.gada 14.decembrī ar I. V., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXX, 

Ķeguma nov., par zemes gabala Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-0423, 0,2393 platībā, nomu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu I. V., pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.457) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts T. M., dzīvo XXXX Ķeguma nov., 2011. gada 10.oktobra iesniegums 

par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Ar T. M. 2007.gada 16.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.159/2007 par 

pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 002 0023 
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daļas 300 kv.m. platībā nomu sakņu dārza vajadzībām. Nomas un nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu nav.   

Saskaņā ar 2007.gada 16.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.159/2007 2.2. 

punktu, kurš paredz zemes nomas līguma izbeigšanas kārtību,  

      ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.159/2007 noslēgtu 2007.gada 16.aprīlī ar 

T. M., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXX, Ķeguma nov., par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 002 0023 daļas 300 kv.m platībā 
nomu, ar 2012.gada 1.janvāri. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu T. M., un 

centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

 

18.§ (lēmums Nr.458) 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts T. K., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXX, Ķeguma nov., 

06.10.2011. iesniegums, reģ.Nr.1-6/65,  ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu, kas 

noslēgts mazdārziņa ierīkošanai. 

Ar T.  K. 2003.gada 10.oktobrī noslēgts Zemes nomas līgums Nr.44 par zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444-005-0284, daļas 0,06 ha platībā 
nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa ierīkošana. 

Nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa par zemes gabalu  „Pašvaldības 

nomas zeme”, kadastra Nr.7444-005-0284, daļas 0,06 ha platībā, uz 2011gada 

19.oktobri nomaksāts pilnā apmērā. 
Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.44, kas 2003.gada 10.oktobrī noslēgts ar T. 

K., par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444-005-0284, 

daļas 0,06 ha platībā nomu, ar 2012.gada 1.janvāri.  
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu T.K., Birzgales pagasta 

pārvaldei un centralizētajai grāmatvedībai. 
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19.§ (lēmums Nr.459) 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts S. S., personas kods XXX-XXX, dzīvojošas XXXX, Ķeguma 

novadā, iesniegums (reģistrēts ar nr.1-8.5/1517) ar lūgumu iznomāt telpu nr.14 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” interešu izglītības programmas – 

„Bērnu interešu programma Vokālajam ansamblim „Dzirkstelītes”” īstenošanai divas 

reizes kalendārajā nedēļā, konkrētos laikus saskaņojot ar iestādes vadītāju. 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14(a).punktus paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par 

pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu); 15.panta pirmās daļas 

4.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par 

iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības 

atbalsta iestādēm u.c.). 

 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts paredz, ka novada pašvaldība 

nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības 

programmu īstenošanai.  

 

Pamatojoties uz augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem,  ņemot vērā 
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītājas S.Tošenas 2011.gada 

18.oktobra atzinumu, saskaņā ar Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmas licencēšanas komisijas 2011.gada 24.oktobra lēmumu nr.3,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt S. S., personas kods XXX-XXX, dzīvojošai XXXX Ķeguma novadā, 
telpu nr.14 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” interešu 

izglītības programmas – „Bērnu interešu programma Vokālajam ansamblim 

„Dzirkstelītes”” īstenošanai divas reizes kalendārajā nedēļā, konkrētos laikus 

saskaņojot ar iestādes vadītāju, uz laiku no 2011.gada 7.novembra līdz 

2013.gada 6.novembrim, nosakot nomas maksu LVL 12,00 gadā plus PVN.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu S. S., domes 

Centralizētai grāmatvedībai (G.Tamane), Vispārējās pirmsskolas izglītības 

iestādē „Gaismiņa” vadītājai (S.Tošena), domes juristei (S.Biļinska). 
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20.§ (lēmums Nr.460) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kunci”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kunci”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. (kadastra apzīmējums 7484 002 0069, platība 3,50 

ha). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.461) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 002 0069, platība 2,50 ha: 

     1.1. saglabāt nosaukumu „Kunci”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

      2. Otrajai zemes vienībai, platība 0,10 ha: 

           2.1. piešķirt nosaukumu „Kunci A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras  

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

      3. Trešajai zemes vienībai, platība 0,90 ha: 

          3.1. saglabāt nosaukumu „Kunci”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

          3.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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22.§ (lēmums Nr.462) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

         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” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem 

Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada 

pašvaldības budžetu 2011.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības 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.13. 

 

 

 

23.§ (lēmums Nr.463) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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24.§ (lēmums Nr.464) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot 

uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

25.§ (lēmums Nr.465) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no E. A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

26.§ (lēmums Nr.466) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ē. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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27.§ (lēmums Nr.467) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no P. M., piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

28.§ (lēmums Nr.468) 

Par nekustamā īpašuma Torņa iela 10A lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra –

piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai 

transformatora apakšstacijas izbūves, mainīt nekustamā īpašuma Torņa iela 10A, 

Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 005 0108, platība 1932 m
2
, lietošanas 

mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

29.§ (lēmums Nr.469) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M. O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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30.§ (lēmums Nr.470) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M. O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

31.§ (lēmums Nr.471) 

Par telpu patapinājumu 

 

Izskatīts biedrības „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 

reģ.nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, 

valdes priekšsēdētāja H.Jaunzema 2011.gada 19.oktobra iesniegums (reģistrēts ar 

nr.1-18.1/jur.319) ar lūgumu izbeigt 2011.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumu 

nr.32/2011 un nodot bezatlīdzības lietošanā telpas nr.1,2,3,4,5,6,7,8 pagrabstāvā 
Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, projekta „Darbnīcas dzīves optimismam” realizēšanai, 

kā arī Ķeguma novada Pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai. 

Ar LR Finanšu ministrijas 2008.gada 15.oktobra lēmumu nr.235 Ķeguma 

novada pensionāru biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta otrās daļas 4
1
.punkts paredz, ka pašvaldībai aizliegts pašvaldību 

mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad 

pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 

12.punktu, kas paredz, 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 6.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas 

atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps 

Rūde, Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt 2011.gada 20.jūlija Patapinājuma līgumu nr.32/2011, noslēgtu ar 

biedrību „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, reģ.nr.50008110071, 

juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, ar 2011.gada 

2.novembri. 
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2. Nodot bezatlīdzības lietošanā Ķeguma novada pensionāru biedrībai, 

reģ.nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma 

novads, un slēgt patapinājuma līgumu par telpām nr.1,2,3,4,5,6,7,8 

pagrabstāvā Ķeguma prospektā 1, Ķegumā uz laiku no 2011.gada 

2.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim. Patapinājuma mērķis - projekta 

„Darbnīcas dzīves optimismam” realizēšana un Ķeguma novada Pensionāru 

biedrības darbības nodrošināšana 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada 

pensionāru biedrībai, domes juristei (S.Biļinska), domes Centralizētajai 

grāmatvedībai (G.Tamane). 

 

 

 

32.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un 

plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 19.10.2011. 

1. Ir izpildīts līgums ar SIA „Orions celtniecības kompānija” par 2000 skrejceļa 

dzelzsbetona plākšņu demontāža NBS Aviācijas bāzē. Darbi tika veikti līgumā 
norādītajā termiņā līdz 31.10.2011 un apjomā par kopējo summu 31 288 Ls. 

2. Ņemot vērā, ka pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi posma rekonstrukcijas darbi 

varētu ievilkties līdz pavasarim, esam vienojušies ar ceļu uzturētāju par avārijas 

bedrīšu remontu, lai uz ziemas sezonu ceļš iespēju robežās tiktu sakārtots 

izbraucamā kārtībā. Nedaudz vairāk par pusi jau ir pabeigti darbi. 

3. Turpinās sarunas ar SIA „Ogres autobusu”, lai, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, 

varētu panākt vienošanos par atsevišķu reisu atjaunošanu uz Birzgali un 

Bekuciemu. Plānota tikšanās ar Bekuciema iedzīvotājiem 3.novembrī Tomes 

tautas namā, lai saskaņotu priekšlikumus par vēlamajiem reisiem un maršrutiem. 

4. Ņemot vērā to, ka ir apstrīdēts konkurss par „Eksperta pakalpojumi Ķeguma 

novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un Ķeguma novada teritorijas 

plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādei” 2.daļā par teritorijas plāna izstrādi, tad 

šobrīd tiek gatavota atbilde uz sūdzību IUB, kā arī tiek gatavots līgums ar 

uzvarētāju firmu SIA „NK Konsultāciju birojs” (9800 Ls) par attīstības plāna 

izstrādi.  

5. 26.oktobrī beigsies pieteikšanās termiņš izsludinātajam atklātajam konkursam 

„Ķeguma novada pašvaldības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām 

energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 

materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 

samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros”. Tika iesniegti 4 

piedāvājumi. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par konkursa uzvarētāju, 

kurš ir pieteicies uz visām 7 daļām – SIA „RKBP”. 11 dienas pārsūdzībai. 

6. 27.oktobrī iesniedzām jaunu projektu pieteikumu Sabiedrības Integrācijas fonda 

izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā „Ķeguma novada pašvaldības un tās 
iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai", kur kopējās izmaksas ir 14431 Ls, 

fonda finansējums ir 100 % no kopējām attiecināmajā izmaksām. Par šo naudu 

tiek plānots nodrošināt 30 novada pašvaldības darbiniekiem mācības 17 tēmās, 
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kas skar tieši projektu rakstīšanu, īstenošanu un vadīšanu, kā arī izveidot Projektu 

ideju burtnīcu. 

7. Pamatā esam pabeiguši darbinieku novērtēšanu. Par konkrētiem vērtēšanas 

rezultātiem es varētu sagatavot informatīvo ziņojumu uz nākamo sēdi. 

8. Birzgales bibliotēka ir pārcēlusies uz renovētajām bijušās mežniecības telpām, 

atvēršanas svētki būs 4.novembrī. 

K.Rūde – pastāv problēmas ar jauno kapa vietu ierīkošanu Ķeguma pilsētas kapos. 

R.Ozols – pamatā tas saistīts ar problēmām šīs teritorijas reljefā. Drīzumā jāpieņem 

lēmumi un situāciju jārisina operatīvi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

 

 

 

Protokolēja         G.Kozlov 


