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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 7.decembrī                      Nr.27 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:45 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 
Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Edgars Skuja, 
Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls. 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektora vietnieks 
Edgars Kozlovs, ekonomiste Aija Liepiņa, Ķeguma novada pašvaldības policijas 
inspektors Rinalds Liepiņš. 
Sēdē nepiedalās: deputāti Tadeušs Vaļevko un Aigars Biķis slimības dēļ, Andris 
Balodis nezināma iemesla dēļ. 
 

 

Darba kārtība: 
1. Pašvaldības policijas ziņojums. 
2. Par zemes gabala nomu.  
3. Par zemes gabala nomu.  
4. Par zemes gabala nomu.  
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Ķīvēni”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov.  
6. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam.  
7. Par zemes gabala nomu. 
8. Par zemes gabala nomu. 
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 
11. Par ceļa izdevumu apmaksu. 
12. Par zemes nomu. 
13. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 
īpašumam. 

14. Par zemes gabala nomu. 
15. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
16. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
17. Par dāvinājumu (ziedojumu). 
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18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Prātiņi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. 

19. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 
īpašumam. 

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
21. Par Ķeguma novada pašvaldības 2010. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
22. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā „Par 
Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols nr.10, 22§). 

23. Informatīvie jautājumi. 
 

 
1.§ 

Pašvaldības policijas ziņojums. 
R.Liepiņš 

 
 

Ķeguma pašvaldības policija ir Ķeguma domes struktūrvienība, kas darbojas 

Ķeguma pilsētas administratīvajā teritorijā. Tās darbību nosaka 2003.gada 1.jūlijā 

apstiprinātais “Ķeguma pašvaldības policijas nolikums” 

Pašvaldības policijas pamatfunkcijas ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Ķeguma 

novada administratīvajā teritorijā, kā arī sniegt palīdzību iedzīvotājiem dažādās 

situācijās. 

Ķeguma PP galvenie darbības virzieni 
• Ķeguma domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un 

sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;  
• fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību izskatīšana;  
• tiesu izpildītāju darba nodrošināšana tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā;  
• patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Ķeguma novadā;  
• sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komercpasākumu, sporta un 

atpūtas pasākumu laikā;  
• personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi 

pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā;  
• nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības 

pārtraukšana;  
• patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu 

veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;  
• vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus 

ar  policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;  
• bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek 

apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un viņu ievietošana valsts audzināšanas 
iestādēs, informāciju sniedzot Ķeguma bāriņtiesai;  

• palīdzības programmu veidošana sadarbībā ar pašvaldības institūcijām personām, 
kurām ir sociālās funkcionēšanas problēmas;  

• personu informēšana par iespēju saņemt sociālo palīdzību speciālajos dienestos;  
• kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no 

vardarbības cietušajām personām;  
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• sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;  
• personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;  
• personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas 

apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;  
• noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu 

izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;  
• transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;  
• sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Ķeguma pilsētas kapsētās;  
• Ķeguma pilsētas iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, 

stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju izsauktajos gadījumos. 
Kopš 2009.gada 1.jūlija, Latvijā tika īstenota reģionālā administratīvā reforma, 

kompleksā ar valsts pārvaldes un administratīvi teritoriālo reformu, līdz ar ko Ķeguma 
novadam tika pievienots Birzgales pagasts. 

Līdz ar ko Ķeguma novada pašvaldības policijai palielinājās darba apjoms, 
vairāk saņemti iesniegumi, sūdzības un vairāk saņemti izsaukumi. 

No 2011.gada jūnija pašvaldības policijai ir izlabojusies materiāli tehniskā 
bāze, un proti, ir piešķirta dienesta automašīna, kura ir aprīkota ar skaņas un gaismas 
signāliem un ir trafarēta, kas padara Ķeguma novada pašvaldības policiju 
atpazīstamāku. 

Šogad pašvaldības policija iegādājās alkometru, kurš tiek lietots ne tikai lai 
konstatētu alkohola koncentrācijas daudzumu pārkāpēju izelpā, bet arī ļoti labi noder 
starpinstucionālajai sadarbībai, t.i., gan bāriņtiesai, gan sociālajam dienestam, gan arī 
maznodrošinātajām personām, kurām ir vienošanās ar pašvaldību, nākamā gada 
budžetā ir iekļauts alkometra printeris, un tad arī pamatojoties uz MK. Nr.394., 14. 
punktu pārkāpējam varēs uzlikt par pienākumu labprātīgi apmaksāt izdevumus par 
alkohola koncentrācijas noteikšanu izelpā LVL 11,00 (vienpadsmit latu) apmērā. 

No 2011.gada 7. oktobra Ķeguma novada pašvaldības policijā darbu ir uzsācis 

vēl viens pašvaldības policijas kārtībnieks, kurš pārsvarā izskatīs iesniegumus no 

Birzgales pagasta iedzīvotājiem, kā arī reizi mēnesī būs pieņemamā diena, kad tiks 

uzklausītas iedzīvotāju sūdzības un tiks pieņemti iesniegumi, kā arī vēlās vakara 

stundās noteiktās dienās tiks izstrādāti maršruti patrulēšanai pagasta teritorijā. 

Ķeguma novada Pašvaldības policija ir izstrādājusi jaunu Ķeguma novada 
domes Saistošo noteikumu projektu par sabiedrisko kārtību, kurš ir iesniegts domes 
juristiem. 

Projektā ir sadarbība ar CSDD, kārtība kādā amatpersona, kas izskata 
administratīvos pārkāpumus par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem, bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes noformē administratīvā 
pārkāpuma protokolu - paziņojumu (turpmāk - protokols-paziņojums), tad arī būs 
nepieciešama datu bāzes tiešsaiste ar CSSD. 

Šogad ir pieslēgts IC filtrs, kas ļauj veikt aizturētās personas identitātes 
noskaidrošanu, kas būtiski atvieglo darbu, kā arī pašu sastādītos APP var ievadīt datu 
bāzē. 

Pašvaldības policijai 2011.gadā ir trīs galvenie uzdevumi – saglabāt darbības 
kapacitāti sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Ķeguma novada pašvaldības teritorijā 
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un reaģēt uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām, kā arī nodrošināt Ķeguma 
novada saistošo noteikumu, u.c., normatīvo aktu izpildi. 

Ķeguma novada Pašvaldības policija sadarbībā ar valsts policiju piedalījās 
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizdomās 
turamo personu aizturēšanā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā. 

Sakarā ar izmaiņā likumdošanā Ķeguma novada pašvaldības policija 
pastiprināti pievērsās nelegālas izcelsmes alkohola un tabakas izstrādājumu aprites 
novēršanā un apkarošanā. 

2011.gadā tika veikti preventīvie pasākumi nodrošinot sabiedrisko kārtību 
masu pasākumos, kā arī tika veikti reidi un patrulēšana pasākumu laikā. 

Laikā kad gan valstī kopumā, gan arī Ķeguma novadā strauji pieauga 
noziedzību skaits, arī Ķeguma novada pašvaldības policijai ir palielinājies darba 
apjoms, pieaudzis sīko zādzību skaits, kura atklāšanā pašvaldības policija sadarbojās 
ar valsts policiju un prokuratūru, sniedzot nepieciešamo informāciju, izbraucot uz 
notikuma vietām, aizturot, un nogādājot valsts policijā aizturētās personas. 

Par sīkām zādzībām 2011.gada laikā aizturētas un nodotas valsts policijai  
kopumā 11 personas, tās ir bijušas mobilo telefonu zādzības izglītības iestādēs un 
zādzības no privātīpašuma, mājām, dzīvokļiem, velosipēdu zādzības, krāsainā metāla, 
u.c., zādzībām. 

Īpašu vērību Pašvaldības policija ir pievērsusi Ķeguma pilsētas, un novada 
teritoriju sakopšanai, kā arī stingri kontrolē, lai iedzīvotāji būtu noslēguši līgumu par 
atkritumu izvešanu. 

 Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, uzticēšanos un atbalstu pašvaldības 
policijai, ar plašsaziņas pārstāvjiem iedzīvotāji tiek informēti par notikumiem 
Ķeguma novadā, kā arī aicināti uz sadarbību ar pašvaldības policiju, sniedzot 
informāciju par iespējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.  
 
 

2.§ (lēmums Nr.511) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols  
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 003 0125, 
daļas 0,16 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 

2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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3.§ (lēmums Nr.512) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols  
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 0331, 
daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 
2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

4.§ (lēmums Nr.513) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izbeigt 2008.gada 08.jūlija zemes nomas līgumu.  
2. Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 
0284, daļas 0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz 
laiku no 2012.gada 01.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Nomnieks papildus nomas 
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

5.§ (lēmums Nr.514) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Ķīvēni”, 

 Birzgales pag., Ķeguma nov. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Ķīvēni”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov. (kadastra apzīmējums 7444 008 0101). 

2. Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota 
administratīvā akta par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek 
grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. 
Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli 
uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
un ierakstīti zemesgrāmatā.  

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
6.§ (lēmums Nr.515) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 008 0101, platība 1,25 ha: 
     1.1. piešķirt adresi  „Mākoņmalas”, Birzgales 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 1,25 ha: 
           2.1. saglabāt adresi „Ķīvēni”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 
           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

7.§ (lēmums Nr.516) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 
 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 0284 
daļas 0,18 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 
2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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8.§ (lēmums Nr.517) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 0331, 
daļas 0,06 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 
2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

9.§ (lēmums Nr.518) 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Sakarā ar to, ka neapbūvētajā apbūves zemes teritorijā, pēc noteiktajiem zemes 
lietošanas veidiem, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 1,00 ha, kas faktiski 
tiek izmantota lauksaimniecības kultūru audzēšanai un zeme zem ēkām un pagalmiem 
aizņem 0,68 ha, šo teritoriju 0,18 ha platībā šķērso un sadala ceļš, tāpēc nosaka divus 
zemes lietošanas mērķus, noteikt nekustamajam īpašumam „Meijas”, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0421, kopplatība 1,86 ha, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, platība 1,00 ha (kods 0101) un individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0600). 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

10.§ (lēmums Nr.519) 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Iesniegt Ministru kabinetā ierosinājumu par nekustamā īpašuma – zemesgabala zem 
pašvaldības ceļa Zemgaļi-Mežmaļi-Ķegums” posma piespiedu atsavināšanu likumā 
noteiktajā kārtībā par labu Ķeguma novada pašvaldībai. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 4 lp. 
 
 

11.§ (lēmums Nr.520) 
Par ceļa izdevumu apmaksu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Apmaksāt ceļa izdevumus par uzrādītajām braukšanas biļetēm no dzīvesvietas 
„Asari”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov., uz Ogresgala pamatskolu un 
atpakaļ. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

12.§ (lēmums Nr.521) 
Par zemes nomu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.190/2007 par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7409 001 0095 daļas 250 kv.m. platībā nomu. 
2. Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Krasta ielā 1, Ķegumā, ar 

kadastra apzīmējumu 7409 001 0095 daļas 250 kv.m. platībā nomu bez 
apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 

2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības 
plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā 
nomnieks. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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13.§ (lēmums Nr.522) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. No nekustamā īpašuma “Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr. 7444 0065 0092, kopplatība 618,77 ha, atdalīt: 
        1.1. zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0114, platība 11,20 ha; 
               zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 006 0141, platība 23,90 ha; 
               zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0312, platība 48,10 ha; 
               zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0220, platība 92,00 ha; 
               zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0221, platība 12,40 ha; 
               zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0222, platība   4,50 ha. 

2. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no sešām zemes vienībām, piešķirt 
vienotu nosaukumu “Mežsētas 3”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam ”Mežsētas 3” zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

14.§ (lēmums Nr.523) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 0331, 
daļas 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 
2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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15.§ (lēmums Nr.524) 
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Pagarināt 2009.gada 10.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma nr.12/2009 
termiņu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 
nodokli.  
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
16.§ (lēmums Nr.525) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Pagarināt 2010.gada 25.janvāra Lauku apvidus zemes nomas līguma nr.1/2010 

termiņu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 
nodokli.  
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

17.§ (lēmums Nr.526) 
Par dāvinājumu (ziedojumu). 

R.Ozols 
 

Iepazīstoties ar Latvijas Pašvaldību savienības 28.11.2011. vēstuli Nr. 
1120112629/A4900 „Par AS Latvenergo sociālā atbalsta kampaņas 2.posmu”; 

ņemot vērā, ka 14.10.2011. parakstīts Dāvinājuma (ziedojuma) līgums 
Nr.01000/11-769 starp AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”  
un 01.12.2011. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums Nr.217 starp biedrību „Latvijas 
Pašvaldību savienība” un Ķeguma novada domi; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, kas noteic, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana un pārzināšana; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols nr.51),  
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atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls),  „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Akceptēt 01.12.2011. parakstīto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.217 starp 

biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Ķeguma novada domi, kas 
noslēgts ievērojot 14.10.2011 Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.010000/11-
769 noslēgtu starp AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas pašvaldību 
savienība” par tajā noteikto dāvinājuma (ziedojuma) mērķi - dāvanu kartes  
„Elektrības norēķinu kartes-53,70 LVL” 110 gab.(katras dāvanu kartes 
nominālvērtība LVL 53,70, kopējā vērtība LVL 5907,00-pieci tūkstoši 
deviņi simti septiņi lati, 00 santīmi) saņemšanu.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Latvijas 
Pašvaldību savienība” un centralizētajai grāmatvedībai. 

 
 
 

18.§ (lēmums Nr.527) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Prātiņi”, 

Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. 
R.Ozols  

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Prātiņi”, 

Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. (zemes gabalam, kadastra apzīmējums 
7429 001 0038, platība 8,00 ha). 

2. Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota 
administratīvā akta par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek 
grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. 
Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli 
uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un 
ierakstīti zemesgrāmatā. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

19.§ (lēmums Nr.528) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols  
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 001 0038, platība 3,30ha: 
      1.1. piešķirt nosaukumu „Savieši”, Berkava, Tomes 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 1,10 ha: 
       2.1. piešķirt nosaukumu „Reiņi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

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

3. Trešajai zemes vienībai, platība 1,10 ha: 
           3.1. piešķirt nosaukumu „Ciedri”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

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

4. Ceturtajai zemes vienībai, platība 1,10 ha: 
           4.1. piešķirt nosaukumu „Šulci”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

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

5. Piektajai zemes vienībai, platība 1,40 ha: 
          5.1. piešķirt nosaukumu „Prātiņi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

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

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

20.§ (lēmums Nr.529) 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - 
piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildus 
elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves: 

      1.1. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 3”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0020, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
0084, platība 0,27 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 
     1.2. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 4”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0024, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
0085, platība 0,28 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 
     1.3. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 5”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0025, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
0086, platība 0,33 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 
     1.4. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 6”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0030, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
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0087, platība 0,29 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 
     1.5. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 7”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0037, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
0088, platība 0,28 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 
     1.6. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 8”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0051, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
0089, platība 0,283 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600); 
     1.7. mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuri 9”, „Ozolkalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr. 7484 007 0059, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 
0090, platība 0,26 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 
 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
21.§ (lēmums Nr.530) 

Par Ķeguma novada pašvaldības 2010. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 72. panta 2. 

daļu, 82.1 panta 1. daļas 2. punktu, Latvijas  Republikas Ministru Kabineta 2010. gada 
5. maija noteikumu Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16. 
punktu, 

ņemot vērā 07.12.2011. domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.51),  
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu. 

 
Pielikumā: Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats uz 26 lp. 1 eks.  
 
 

22.§ (lēmums Nr.531) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā „Par Ķeguma 

novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu” (protokols nr.10, 22§). 

R.Ozols 
 

Sakarā ar nepieciešamību papildināt Ķeguma novada domes 2011.gada 
20.aprīļa lēmumā „Par Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols nr.10, 22§) 
apstiprināto darba grupu sastāvu un izdarīt precizējumus, ņemot vērā 07.12.2011. 
domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.51), 
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atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 
Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā „Par 
Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols nr.10, 22§), precizējot lēmuma 
2.punktu un izsakot sekojošā redakcijā: 
„2. Izveidot Ķeguma novada attīstības programmas, turpmāk tekstā AP, 

izstrādes projekta uzraudzības un vadības grupu šādā sastāvā: 
2.1. Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs; 

2.2. Līga Strauss, Ķeguma novada domes deputāte; 

2.3. Laimonis Bicāns, Ķeguma novada domes deputāts; 

2.4. Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes deputāts; 

2.5. Liāna Čodore, juriskonsulte.” 
 

2. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā „Par 
Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols nr.10, 22§), precizējot un 
papildinot lēmuma 5.punktu un izsakot sekojošā redakcijā: 

 
„5. Apstiprināt sekojošas tematiskās darba grupas šādā sastāvā: 
5.1. Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības: 

5.1.1. Andris Balodis, Ķeguma novada domes deputāts; 

5.1.2. Nelda Sniedze, izpilddirektore; 

5.1.3. Sandra Biļinska, juriste; 

5.1.4. Maija Priževoite, galvenā grāmatvede; 

5.1.5. Sabīne Gudeiķe, biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs 

"Ogre-Ķegums"” valdes priekšsēdētāja; 
5.1.6. Linda Krūmiņa, PPP biedrības „Zied Zeme” izpilddirektore. 

 

5.2. Infrastruktūras attīstības: 

5.2.1. Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

5.2.2. Laila Jēkabsone, būvvaldes vadītāja; 

5.2.3. Dace Soboļeva, pašvaldības projektu koordinatore; 

5.2.4. Aivars Priževoits, SIA „Ķeguma stars” valdes loceklis; 

5.2.5. Harijs Jaunzems, Ķeguma novada Pensionāru biedrības valdes 

priekšsēdētājs; 

5.2.6. Jānis Altmanis, biedrības „Homo Culturalis” valdes 

priekšsēdētājs. 

 

5.3. Sociālo jautājumu, izglītības, kultūras un sporta attīstības: 

5.3.1. Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada domes deputāts; 

5.3.2. Sandra Čivča, Ķeguma novada domes deputāte; 

5.3.3. Vineta Kļava, Sociālā dienesta vadītāja; 

5.3.4. Sanita Tošena, vispārējās pirmskolas izglītības iestādes 

„Gaismiņa” vadītāja; 

5.3.5. Inese Cīrule, Ķeguma novada bibliotēkas vadītājas p.i.; 



15 
 

5.3.6. Jānis Siliņš, biedrības „Sporta klubs „Birzgale”” valdes 

loceklis.” 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes priekšsēdētāja 

vietniekam R.Ūzulam, domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, 
pašvaldības projektu koordinatorei D.Soboļevai. 

 
23.§ 

Informatīvie jautājumi 
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 16.novembra līdz 7.decembrim. 

1. Atklātā konkursā par septiņu pašvaldības iestāžu ēku renovāciju, 
energoefektivitātes paaugstināšanu saņemtie piedāvājumi iepirkumu komisijā ir 
izvērtēti un pieņemts lēmums ieteikt domei slēgt līgumu ar SIA „RRKP Būve” par 
visām septiņām daļām. Šobrīd tiek gatavoti līgumi.  

2. Atklātā konkursā „Eksperta pakalpojumi Ķeguma novada attīstības programmas 
2013.-2019. gadam un Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam 
izstrādei” IUB bija saņemta sūdzība 2. daļā. IUB notika sūdzības izskatīšana. IUB 
Lēmums – sūdzību atzīt par nepamatotu un atļaut Ķeguma novada domei slēgt 
līgumu ar izraudzīto pretendentu SIA „Reģionālie projekti”. Šodien mums notika 
pirmā tikšanās ar abām firmām, gan ar Attīstības programmas izstrādātāju, gan ar 
Teritorijas plānojuma izstrādātāju un vienojamās par sadarbību un rīcības plānu. 
Pirmā plašākā diskusija ar Attīstības programmas izstrādātāju tiek plānota 
14.decembrī 11.00, uz kuru tiks uzaicināti darba grupu pārstāvji, kā arī deputāti. 

3. 2.decembrī ir izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas darbi 2012. gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības 
samazināšana”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 13.decembris 11.00. 

4. Saņemti no pašvaldību iestādēm investīciju pieteikumi 2012.g.budžetam, kuri 
tuvākā laikā tiks izvērtēti. 

5. Gatavojamies Ziemassvētku pasākumiem, bērnu eglītēm, kā arī domājam par 
pašvaldības darbiniekiem kopīgo Ziemassvētku pasākumu, kuru organizēsim 
6.janvārī ĶKNV zālē.  

6. Ar lielu prieku un gandarījumu informēju, ka Ķeguma popgrupa „Sienāži” 
dziesmu konkursā Polijā, kas notika 2.-4.decembrī ieguva 2 pirmās vietas, gan 
mazo bērnu konkursā (līdz 10 gadiem), gan vidējā grupā (līdz 16 gadiem). Viņi 
sūta arī lielu paldies par domes sniegto atbalstu transporta nodrošināšanā. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 48.panta otro daļu, 9.§ (lēmums Nr.518) 

„Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu” netiek parakstīts. 
 
Sēdi slēdz plkst.16:45 
 
 
Sēdes vadītājs         R.Ozols 
 
 
Sēdi protokolēja        G.Kozlova 


