
 1 

 
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 5.janvārī                            Nr.1 

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, Irēna Dmitročenko, Laimons Bicāns, Pāvels 

Kotāns, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde. 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, juriskonsulte Liāna Čodore, ekonomiste Aija Liepiņa. 

 

 

Darba kārtība: 
1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

2. Par vokālā ansambļa „Kvēlziedi” vadītāja apbalvošanu ar Ķeguma novada domes 

Atzinības rakstu. 

3. Par Airisas Kūmiņas apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

4. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 

komisijas izveidi. 

5. Par saistošajiem noteikumiem „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmas licencēšanu”. 

6. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa piešķiršanu. 

7. Par ēdināšanas apmaksu. 

8. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

9. Informatīvie jautājumi. 

 

 

1.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par Kristīnes Jurcēnas un Gustava Daniela Jurcēna deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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2.§ 

Par vokālā ansambļa „Kvēlziedi” vadītāja apbalvošanu 

 ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns, A.Balodis 

 

 Izskatīts Kultūras un sporta nodaļas vadītājas Antras Bindes priekšlikums par vokālā 
ansambļa „Kvēlziedi „vadītāja Gunāra Jākobsona apbalvošanu ar Ķeguma novada domes 

Atzinības rakstu un naudas balvas piešķiršanu sakarā ar ieguldījumu Ķeguma kultūras dzīvē, 
vadot ansambli un koncertējot pa Latviju, kur viņa vadītai ansamblis tiek augstu novērtēts, kā arī 
sakarā ar 70 gadu jubileju. 

 Saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem”2.2.3.p., ka 

atzinības rakstu var piešķirt iedzīvotājiem par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem, par aktivitāti 
sabiedriskajā dzīvē, 3.4.punktu, ka dome var lemt par finansiālu vai materiālu balvu 

pasniegšanu; 

 Ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 30,- apmērā 
Ķeguma pilsētas vokālā ansambļa „Kvēlziedi” vadītāju Gunāru Jākobsonu,  

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu. 

 

 

 

3.§ 

Par Airisas Kūmiņas apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

 Izskatīts Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas direktora priekšlikums par Airisas 

Kūmiņas apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvas piešķiršanu 

sakarā ar ieguldījumu Ķeguma novada izglītības attīstībā, ilgstoši strādājot par sākumskolas 

skolotāju (no 1951.gada), vadot sākumskolas metodiskās komisijas darbu, veicot arodkomitejas 

priekšsēdētājas darba pienākumus, veicot skolas direktores vietnieces (no 1979.g.-1984.g.) un 

skolas direktores (no 1984.g.-1994.g.) pienākumus un sakarā 80 gadu jubileju. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem” 2.2.2.p., ka 

atzinības rakstu var piešķirt novada iedzīvotājiem par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem, 

3.4.punktu, ka dome var lemt par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 50,- apmērā Airisu 

Kūmiņu. 

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu. 

 

 

 

4.§ 
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Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas 

 licencēšanas komisijas izveidi. 

R.Ozols, V.Pastars, P.Kotāns, S.Čivča 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas 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.pantu, kas nosaka pašvaldības kompetenci 

izglītībā; 
ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 

komisiju (Komisija) sekojošā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis 

Ūzuls; 

1.2. Komisija locekļi:  
1.2.1. galvenā speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča;  

1.2.2. juriste Sandra Biļinska; 

1.2.3. pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova; 

1.2.4. Birzgales pamatskolas skolotāja Vita Kozlovska.                                   

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

 

5.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanu”. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi; 

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.); 21.panta pirmās daļas 

16.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu. 

 

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

bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai; 

46.panta piektā daļa paredz, ka izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās 

izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras 

nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā; 47.panta trešā 
daļa paredz, ka interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās 
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personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas 

pašvaldībā.  
 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr.1 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanu” (pielikumā). 
2. Domes izpilddirektoram organizēt saistošo noteikumu izvietošanu Ķeguma novada 

domes, Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā, 
kā arī to publicēšanu pašvaldības izdevumos „Ķeguma Novada Ziņas” un „Birzgales 

Avīze” pēc to pieņemšanas un pozitīva atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas. 

3. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt 
to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

 

 

6.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa piešķiršanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt Jānim Čačkam sociālā dzīvokļa īrnieka statusu un slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres 

līgumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

7.§ 

Par ēdināšanas apmaksu. 

 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis 

Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apmaksāt Diānas Ložkinas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika 

periodu no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes 

piestādītajam rēķinam. 

2. Apmaksāt Jekaterinas Levinas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika 

periodu no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes 

piestādītajam rēķinam. 
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3. Apmaksāt Madaras Dzenes ēdināšanas izdevumus Ogresgala pamatskolā par laika 

periodu no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes 

piestādītajam rēķinam. 

4. Apmaksāt Eduarda Dzeņa ēdināšanas izdevumus Ogresgala pamatskolā par laika 

periodu no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes 

piestādītajam rēķinam. 

5. Apmaksāt Kristapa Meinarda Krūkas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā 
par laika periodu no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības 

iestādes piestādītajam rēķinam. 

6. Apmaksāt Jāņa Krūkas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika periodu 

no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes 

piestādītajam rēķinam. 

7. Apmaksāt Sandras Matreņičevas ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par 

laika periodu no 2011.gada 06.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības 

iestādes piestādītajam rēķinam. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 3 lp. 

 

 

8.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 1 

(Sandra Čivča), „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Valdim Sergejevam uz laiku līdz 2011.gada 

23.jūlijam. 
2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Ainai Petuhovai uz laiku līdz 2011.gada 

6.jūlijam. 
3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Guntai Losai uz laiku līdz 2011.gada 

15.jūnijam. 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Izsludināts iepirkums par raidera un tā aprīkojuma iegādi Ķeguma novada domes 

vajadzībām. Tas pamatā būs paredzēts gājēju celiņu uzturēšanai. Plānots uzstādīt GPRS sistēmu 

pašvaldības traktoram. 

Daļēji uzsākti darbi gājēju pārejas ierīkošanai pār dzelzceļu no Ķeguma prospekta uz 

Ozolu ielu, samontēti plastmasas elementi. Līdz ko atļaus laika apstākļi, tiks ierīkots bruģa 

segums un apgaismojums. 

P.Kotāns informē par nozīmīgākajām problēmām. Sliktās siltumizolācijas dēļ tek jumti. 

Meža ceļos apgrūtināta ceļu tīrīšana kritušo koku dēļ. Bieži elektroenerģijas padeves traucējumi. 
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A.Balbārzdis informē par darbinieku jaungada pasākuma organizēšanu 14.janvārī 
Birzgales tautas nama telpās. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 

 

 


