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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 20.aprīlī                            Nr.10 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:30 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs 

Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,  Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls.  

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa.  

SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns. 

 
Sēdē nepiedalās deputāti: Viesturs Teicāns un Sandra Čivča sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 
Darba kārtība: 

1. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
3. Par pabalsta piešķiršanu. 

4. Par zemes nomas līgumu. 

5. Par saistošajiem noteikumiem „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Ķeguma novadā”. 

6. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

7. Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai. 

8. Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai. 

9. Par Ķeguma novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. 

10. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 

11. Par ēdināšanas maksu. 

12. Par zemes nomu. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Rožu iela 5, Ķeguma, 

Ķeguma nov. 

15. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

16. Par saistošajiem noteikumiem „Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”. 

17. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 

Ķeguma novadā”. 

18. Par Ķeguma novada Vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu darba režīmu 2011.gada 

vasarā. 
19. Par 2010.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu.  

20. SIA „Ķeguma Stars” ziņojums. 
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21. Par Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkursa 

nolikumu. 

22. Par Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu. 

23. Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

24. Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

25. Par telpu nomu. 

26. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona 

rekonstrukcija”. 

27. Informatīvie jautājumi. 

 

 

1.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Smaidai Gurskai, līdz 2011.gada 24.augustam; 
2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Jurijam Ščerbiņinam, līdz 2011.gada 

30.septembrim; 
3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Janīnai Stašai, līdz 2011.gada 30.septembrim; 
4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Elzai Burkai, līdz 2011.gada 30.septembrim; 
5. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Pelagejai Ostrovskai, līdz 2011.gada 5.jūlijam. 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

2.§ 

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

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Valda Gulbina nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

3.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Segt izdevumus par Rūtas Rudzes apmācību pēc Montesori programmas. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.  

 

 

4.§ 

Par zemes nomas līgumu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Izskatīts Viktorijas Ovsjaņņikovas 2011. gada 11.aprīļa iesniegums par zemesgabala 

„Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov., iznomāšanu viņai piederošo ēku uzturēšanai uz 10 

gadiem. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

9§) uz zemesgabalu „Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov., izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta pirmās daļas 3. punktam.  

Uz zemesgabala „Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov., atrodas Viktorijai Ovsjaņņikovai 

piederošs ēku (būvju) nekustams īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu 

nodaļas Tomes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.    
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.daļu persona, par zemi, kas nepieciešama zemes 

lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, 

par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

Ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka zemes vienība „Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov. platība 0,2 ha, saskaņā 
ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda (pielikumā izkopējums no kadastra 

kartes). 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Viktoriju Ovsjaņņikovu, par apbūvētas zemes vienības 

„Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov.,   platība 0,2 ha, nomu, no 2011.gada 1.maija uz 

10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Viktorijai Ovsjaņņikovai un Valsts 

zemes dienesta reģionālajai nodaļai. 
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5.§ 

Par saistošajiem noteikumiem  

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķeguma novadā”. 

R.Ozols, L.Bicāns, R.Ūzuls 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punkts un 13. punkts, noteic, ka 

dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par novada teritorijas apbūvi, kā arī par citiem 

likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.   

Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto daļu un 

26.panta trešo daļu, kas nosaka ģeotelpiskās informācijas apriti un izmantošanu, tajā skaitā 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, glabāšanas un izmantošanas kārtību,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtību Ķeguma novadā” (pielikumā saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts). 

2. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta  paredzētajā 
kārtībā. 

 

 

6.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

  1. No nekustamā īpašuma “Brigmaņi”, atdalāmajai otrajai zemes: 

     1.1.  piešķirt nosaukumu “Mauriņi”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

         1.2. noteikt zemes gabala platību 1,10 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 
         1.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

7.§ 

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai. 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes būvvaldes 2011.gada 4.aprīļa atzinumu Nr.14, 

konstatēts, ka uz zemesgabala „Pagasta zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,3 ha, 

atrodas: 
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- artēziskā aka (urbums), kas nožogota ar aizsargājošo ap ūdens ņemšanas vietu 

dzelzsbetona stabiem ar drāšu žogu 10m rādiusā ap urbumu; 

- transformators metāla skapī. 
Būve (artēziskā aka) piesaistīta nekustamajam īpašumam „Ferma Lejas”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kuras tiesiskā valdītāja saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 

lēmumu Ingrīdas Bužeriņas Birzgales pagasta zemnieku saimniecība „Vējarozes”. 

Ar Ingrīdu Bužeriņu 2011.gada 3.martā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.10/2011 par 

zemes gabala „Pagasta zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 0,3 ha platībā nomu saimnieciskās 

darbības veikšanai līdz 2012.gada 1.martam.  

Zemes vienība „Pagasta zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,3 ha, ar Ķeguma 

novada domes 16.12.2009. lēmumu (protokols Nr.16,4§) „Par zemes vienību piekritību Ķeguma 

novada pašvaldībai vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” nodota zemes reformas 

pabeigšanai.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4.punktu, par zemi, kas nepieciešama zemes 

lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku 

(būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai personai.  

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo apakšpunktu, kas paredz, ka zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami 

zemes nomas līgumi; 

ņemot vērā augstāk minēto un domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Atcelt Ķeguma novada domes 16.12.2009.lēmuma (protokols Nr.16,4.§) „Par zemes 

vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai vai izmantošanu zemes reformas 

pabeigšanai” lemjošās daļas 4.1.punktu. 

2. Atzīt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo apakšpunktu, zemes vienība 

„Pagasta zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,3 ha vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemi uzmērot dabā, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz 

Ķeguma novada domes vārda (pielikumā izkopējums no kadastra kartes).    

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam un 

Ķeguma novada būvvaldei. 

 

 

8.§ 

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai. 

R.Ozols 

 

Konstatēts, ka zemes vienībai „Pašvaldības Narnicki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

platība 2,5 ha, nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. 

Saskaņā ar Ogres rajona Birzgales pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu 

(protokols Nr.10,12§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un 

lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”, zemes vienība „Pašvaldības 

Narnicki”, nodota zemes reformas pabeigšanai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta   11.apakšpunktu par 

starpgabalu atzīstams zemes gabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības 

saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija  
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nepieļauj  attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, 

vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam); 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.puntu, kas noteic, ka zemes reformas laikā 
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi 

saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals 

atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības 

dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Atcelt Ogres rajona Birzgales pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma (sēdes 

protokols Nr. 10, 12§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai 

un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” lemjošās daļas 2.punktu. 

2. Atzīt, ka zemes vienība „Pašvaldības Narnicki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,5 

ha, ir starpgabals. 
3. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, zemes vienība ”Pašvaldības 

Narnicki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,5 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

zemi uzmērot dabā, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada 

pašvaldības vārda (pielikumā izkopējums no kadastra kartes). 

4.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam un 

Ķeguma novada būvvaldei. 

 

 

9.§ 

Par Ķeguma novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks, L.Bicāns 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības iestādes nolikumu; 

ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada Sociālā dienesta nolikumu (pielikumā uz 4 lapām). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma un nolikuma nosūtīšanu Ķeguma novada 

Sociālajam dienestam. 

 

 

10.§ 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 

R.Ozols, R.Ūzuls 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 12.aprīļa 

rīkojumu Nr.14 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”; 
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lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 

ierosināšanai; 

pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta pirmo 

un otro daļu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt Ķeguma novada pašvaldības teritorijā parakstu vākšanas vietas likuma 

„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai: 

Ķeguma tautas nams, Ķeguma pr.4, Ķegumā, LV-5020; 
            Birzgales pagasta pārvaldes ēka, Lindes ielā 2, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu līdz 2011.gada 21.aprīlim 

Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv un faksu 67325251. 

 

 

11.§ 

Par ēdināšanas maksu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Izskatīts Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītājas 

S.Tošenas iesniegums ar lūgumu samazināt maksu par ēdināšanu līdz  Ls 0,70 iestādes 

audzēknei Aleksai Fomčenkovai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g)apakšpunktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pakalpojumiem. 

Ņemot vērā VPII „Gaismiņa” audzēknes A.Fomčenkovas veselības stāvokli un Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Neiebilst, ka Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 

iestādes audzēknei Aleksai Fomčenkovai, tiek noteikta ēdināšanas maksa Ls 0,70 

(septiņdesmit santīmi) dienā. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Aleksas Fomčenkovas vecākiem un 

VPII „Gaismiņa” vadītājai. 

12.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Izskatīts Ilonas Kārkliņas, 2011.gada 12.aprīļa iesniegums par zemes vienības daļas 0,8 

ha platībā nomu palīgsaimniecības vajadzībām. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 15.novembra ārkārtas sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 24, 14§) zemes vienība „Zemnieki”, Tomes pag., Ķeguma  nov., ieskaitīta valsts 

rezerves fondā. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

Saskaņā ar 2010.gada 19.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.214 „Par Zemes 

pārvaldīšanas likuma koncepciju” 1.3.punktu, par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes 

turētāju un pārvaldnieku noteikta vietējā pašvaldība. 
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Piemērojot nomas maksas aprēķināšanai 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Ilonu Kārkliņu, par zemes vienības „Zemnieki”, Tomes 

pag., Ķeguma nov., daļas 0,8 ha platībā nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 
2011.gada 1.maiju līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu I.Kārkliņai un pašvaldības 

darbiniekiem uz kuriem tas attiecas. 

 

 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Noteikt Hildai Natālijai Gromai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gada 2.pusgadam.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Rožu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam Rožu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

15.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pirmajai zemes vienībai, platība 2503 m
2
: 

     1.1. piešķirt adresi Kastaņu iela 9, Ķegums, Ķeguma nov.; 
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           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

      2.  Otrajai zemes vienībai, platība 25872 m
2
: 

           2.1. saglabāt adresi Rožu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

16.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”. 

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

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās; 

2010.gada 12.maijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, 

kuru 8.un 9. punkts nosaka pašvaldības tiesības ielu tirdzniecības jomā, izdodot pašvaldības 

saistošos noteikumus;      

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Ķeguma novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu (protokols  Nr.7,14.§) „Par 

saistošo noteikumu „Par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā” apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā” 

(pielikumā saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts). 

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

ministrijai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta  paredzētajā kārtībā. 
 

 

 

17.§ 

Par saistošajiem noteikumiem  

„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā”. 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punkts paredz domei pilnvarojumu 

izdot atsevišķus saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās; 14.panta pirmās daļas 

3.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības 

ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no 

nodokļu maksāšanas; 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt  saistošus  

noteikumus  par  pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu 

apmērus. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām ” 12.panta pirmā daļa nosaka, ka vietējās 

pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā 
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas, minot konkrēto nodevu veidus. 
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Ministru kabineta noteikumi nr.480 no 28.06.2005.”Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” nosaka minēto nodevu uzlikšanas kārtību. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2011.gada 

13.aprīļa lēmumu (protokols nr.18, 2§), 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 

vietās Ķeguma novadā” (pielikumā saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts). 

2. Domes izpilddirektora vietniekam E.Kozlovam organizēt saistošo noteikumu izvietošanu 

Ķeguma novada domes, Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās 

redzamā vietā, kā arī to publicēšanu pašvaldības laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” pēc 

to pieņemšanas un pozitīva atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas. 

3. Atcelt Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra lēmumu „Par saistošajiem 

noteikumiem „Par Ķeguma novada pašvaldības nodevām”” (protokols nr.19, 7§).  

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

ministrijai. 

 

 

18.§ 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu darba režīmu 2011.gada vasarā. 
R.Ozols, L.Strauss 

 

Izskatīti Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” (VPII) vadītājas Sanitas 

Tošenas un VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumi par izglītības iestāžu darba 

režīmu vasaras mēnešos, lai taupītu iestāžu uzturēšanas līdzekļus, kad vasaras mēnešos 

ievērojami samazinās bērnu skaits, kuri apmeklē VPII, un darbiniekiem būtu iespējams izmantot 

ikgadējo atvaļinājumu.  

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes 

darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un 

normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” nolikuma 

2.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma kā 
arī citiem Domes apstiprinātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem; 23.punkts nosaka, ka darba 

kārtības noteikumus (darba laiku) un grozījumus apstiprina vadītāja, saskaņojot ar Dibinātāju – 

Ķeguma novada domi. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” nolikuma 

1.3.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no izglītību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem un no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma un iekšējiem normatīvajiem aktiem; 

23.punkts nosaka, ka darba kārtības noteikumus (darba laiku) un grozījumus apstiprina vadītāja 

ar rīkojumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.apakšpunkts 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. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, esošo situāciju valstī, pašvaldībai piešķirtā budžeta, 

mērķdotāciju, juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumu un citu maksājumu apmēra 

samazinājumu, pamatojoties uz domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2011.gada 

11.aprīļa lēmumu (protokols nr.5, 5.§), 
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atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba 

režīmu 2011.gada vasaras mēnešiem (pielikumā). 
2. VPII „Gaismiņa” un „Birztaliņa” vadītājām informēt vecākus, kuru bērni apmeklē novada 

VPII, par iestādes darba laiku vasarā, nodrošināt informācijas izvietošanu VPII „Gaismiņa” 

un „Birztaliņa” redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.aprīlī. 
3. Ķeguma novada pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos nodrošināt informācijas 

publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapā. 
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.   

 

 

19.§ 

Par 2010.gada Finanšu pārskata apstiprināšanu.  

R.Ozols 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka 

pašvaldībām apstiprināt pārskatus par budžeta izpildi, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

6.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības budžeta saimnieciskā gada pārskatam un pašvaldības 

saimnieciskā gada pārskatam par pašvaldības budžeta izpildi jābūt publiski pieejamam katrā 
attiecīgajā pašvaldībā, 

ievērojot 2010.gada 17.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 777 „Gada pārskatu 

sagatavošanas kārtība”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt 2010.gada Finanšu pārskatu (pielikumā). 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt pārskata brīvu pieejamību Domes ēkā, Rembates pagasta 

pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 
 

 

20.§ 

SIA „Ķeguma Stars” ziņojums 

M.Juškāns 

 

SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns ziņo 2010.gada finanšu pārskatiem. 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Auditorfirma Padoms” pārbaudījusi SIA „Ķeguma 

Stars” 2010.fada finanšu pārskatus. Pārbaudes rezultātā nav atklātas būtiskas neatbilstības starp 

SIA „Ķeguma Stars” vadības ziņojumā un revidētajos 2010.gada finanšu pārskatos minēto 

informāciju.  

 Peļņas un zaudējumu aprēķinā (pielikumā) par 2010.gadu redzams, ka SIA „Ķeguma 

Stars” zaudējumi 2010.gadā ir samazinājušies par 27735,- salīdzinoši ar 2009.gada 

zaudējumiem. Veikta analīze (pielikumā) par apkures maksu Ls/m² SIA „Ķeguma Stars” 

apsaimniekojamās mājās salīdzinoši 2010.gada un 2011.gada apkures sezonas mēnešos. 

 Iedzīvotāju komunālo maksājumu aprēķinu apmaksas analīzē par 2011.gada janvāra, 

februāra un marta mēnešiem redzams, ka procentuāli apmaksa janvārī sastāda 80% un februārī 
jau 87%. Tuvojoties apkures sezonas beigām un vasaras sezonā pakalpojumu apmaksa % 

palielinās. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ iedzīvotāji par pakalpojumiem 100% nekad nav 
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norēķinājušies. Siltumenerģijas pārskatā (pielikumā) 2010./2011. apkures sezonā Ķegumā 
redzami zudumi siltumtrasēs % attiecīgi apkures sezonas mēnešos. Sagatavots pārskats 

(pielikumā) par komunālo maksājumu kopējo parādu. Parāds uz 18.04.2011.tas sastāda Ls 

146111,02. Lielākais SIA „Ķeguma Stars” kreditors ir Latvenergo par summu Ls 41540,49. 

Lielākie debitori (juridiskas personas, māju pārvaldnieki, pilnvarotās personas) ir Ls 6429,05 – 

Greiškāns, Ls 8098,19 – Sprūdža un Ls 6316,28 DZĪKS. 

L.Bicāns – jautājums, kāpēc sakrāti tik ievērojami parādi un problēma nav risināta laicīgi? 

M.Priževoite – vēlams sagatavot pārskatu par apkures izmaksām Ls/m² par pašvaldības 

iestādēm, kurām siltumenerģiju piegādā SIA „Ķeguma Stars”. 

L.Bicāns – kādas izmaiņas sagaidāmas, plānojot nākamās sezonas apkures tarifu? Kā tiks risināts 

siltuma zudumu jautājums? Jārēķinās, ka to īpatsvars tikai palielināsies. 

M.Juškāns – nekādas būtiskas izmaiņas plānotas pagaidām netiek. Attiecībā par siltuma zudumu 

samazināšanu, to novēršanai nepieciešami ievērojami līdzekļi. SIA „Ķeguma Stars” tādu 

līdzekļu nav. Plānots pagaidām nosiltināt divas akas. 

L.Strauss – jautājums par koku zāģēšanu Stara daudzdzīvokļu māju masīvā. Kas to organizēja un 

uzraudzīja un cik liela summas par šo pakalpojumu tika samaksāta izpildītājam? 

M.Juškāns – tā bija iedzīvotāju iniciatīva. Atdzīstams, ka viens koks (pīlādzis) tika nozāģēts 

neplānoti. Darbu izpildītājam par koku zāģēšanu samaksāti Ls 1200,- bez PVN. 

L.Strauss – tā ir liela summa, ja ņem vērā SIA „Ķeguma Stars” finansiālo situāciju. 

 

Ķeguma novada dome pieņem zināšanai SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa M.Juškāna 

ziņojumu. 

 

 

21.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta  

konkursa nolikumu. 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa nolikumu (pielikumā uz 10 lapām). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Nolikuma publicēšanu laikrakstā „Ķeguma Novada 

Ziņas” un ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā www.kegums.lv. 

 

 

22.§ 

Par Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, 

ņemot vēra domes Finanšu komitejas priekšlikumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 
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Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Uzsākt Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam izstrādi.  

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 pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

vadītāja; 

2.3. Laimonis Bicāns, Ķeguma novada domes deputāts; 

2.4. Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes deputāts; 

2.5. Liāna Čodore, pašvaldības juriste. 

3. Par Ķeguma novada attīstības programmas izstrādi atbildīgo apstiprināt Ķeguma novada 

pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Raivi Ūzulu.  

4. Noteikt vadības  un uzraudzības grupas uzdevumus: 

4.1. sadarboties ar iepirkuma komisiju „Ekspertu piesaiste Ķeguma novada attīstības 

programmas izstrādei 2013.-2019.gadam”; 

4.2. veikt uzraudzības un kontroles pasākumus par ekspertiem, ar kuriem noslēgts līgums par 

AP izstrādi; 

4.3. vienoties par sabiedrības līdzdalības plānu AP izstrādes procesā; 
4.4. izskatīt tematisko grupu darba rezultātus un sniegt vērtējumu par AP redakcijām; 

4.5. vienoties par AP projekta tālāko virzību (1. redakcijas nodošanu  sabiedriskajai 

apspriešanai, galīgās redakcijas nodošanu plānošanas reģiona atzinuma sniegšanai un tml.); 

4.6. izskatīt sabiedriskās apspriešanas rezultātus, vienoties par sabiedrības viedokļa 

iekļaušanu AP. 

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

5.1.1. Andris Balodis, Ķeguma novada domes deputāts; 

5.1.2. Nelda Sniedze, pašvaldības projektu koordinators; 

5.1.3. Maija Priževoite, pašvaldības galvenā grāmatvede; 

5.1.4. Sabīne Gudeiķe, biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"” valdes 

priekšsēdētāja; 
5.1.5. Linda Krūmiņa, uzņēmēja. 

 

5.2. Infrastruktūras attīstības: 

5.2.1. Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

5.2.2. Laila Jēkabsone, Ķeguma novada būvvaldes vadītāja; 

5.2.3. Māris Juškāns, SIA „Ķeguma stars” valdes loceklis; 

5.2.4. Harijs Jaunzems, Ķeguma novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs; 

5.2.5. Jānis Altmanis, biedrības „Homo Culturalis” valdes priekšsēdētājs. 

 

5.3. Sociālo jautājumu, izglītības, kultūras un sporta: 

5.3.1. Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas 

vadītājs; 

5.3.2. Sandra Čivča, Ķeguma novada domes deputāte, izglītības speciāliste; 

5.3.3. Vineta Kļava, Sociālā dienesta vadītāja; 

5.3.4. Sanita Tošena, vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītāja; 

5.3.5. Anita Biedre, Ķeguma novada bibliotēkas vadītāja; 

5.3.6. Jānis Siliņš, biedrības „Sporta klubs „Birzgale”” valdes loceklis. 
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6. Apstiprināt Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes darba 

uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar 1. Pielikumu, noteikt gala termiņu 2012.gada 

31.martam.  
7. Paziņojumu par Ķeguma novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu (2. pielikums) 

publicēt pašvaldības mājas lapā www.kegums.lv, informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada 

Ziņas”.  
8. Lēmumu par Ķeguma novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas 

plānošanas reģionam.   
 
Pielikumā: 
1. Darba uzdevums Ķeguma novada attīstības programmas izstrādei uz 8 (astoņām) lapām. 

2. Paziņojumu par Ķeguma novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu uz 1 (vienas) 

lapas. 

 

 

23.§ 

Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

 Izskatīts Ķeguma novada Kultūras un sporta nodaļas vadītājas 2011.gada 16.marta 

iesniegums par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu  sakarā ar dzīves jubileju 

deju kopas „Rasa” vadītāju Mirdzu Dzerkali.  

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem” 2.2.1.p., ka 

Atzinības rakstu var piešķirt par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu 

dzīves vai darba jubileju; 3.4.punktu, ka dome var lemt par finansiālu vai materiālu balvu 

pasniegšanu; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 

atzinumus, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, 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,- (trīsdesmit 

latu) apmērā deju kopas „Rasa” vadītāju Mirdzu Dzerkali. 

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

 

 

24.§ 

Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

 Izskatīts Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītājas 

2011.gada 31.marta iesniegums par darbinieku apbalvošanu  sakarā ar iestādes 25 gadu jubileju, 

par ilggadīgu un godprātīgu darbu.  

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem” 2.2.1.p., ka 

Atzinības rakstu var piešķirt par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu 

dzīves vai darba jubileju; 3.4.punktu, ka dome var lemt par finansiālu vai materiālu balvu 

pasniegšanu; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 

atzinumus, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 30,-(trīsdesmit latu) 

apmērā Vispārējās izglītības iestādes „Gaismiņa” darbiniekus: 

 1.1. Tatjanu Bardišu; 

 1.2. Ludmilu Ber; 

 1.3. Birutu Veckaktiņu; 

 1.4. Gunu Lapsu. 

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

 

 

25.§ 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Zanes Eriņas, 2011.gada 30.marta iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas  

Ķeguma Tautas namā jogas nodarbību vadīšanai un Kultūras un sporta nodaļas vadītājas Antras 

Bindes 2011.gada 31.marta iesniegums ar lūgumu Zanei Eriņai iznomāt Ķeguma tautas nama 

zāli jogas nodarbībām. 

Pamatojoties  uz  likuma  „Par pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas  2.punktu, kas 

paredz pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, 21.p.1.daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas paredz, ka tikai dome 

var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu); 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Telpas nomas līgumu ar Zani Eriņu, par Ķeguma tautas nama zāles nomu katru 

ceturtdienu no plkst.18.30-19.30 jogas nodarbību vajadzībām no 2011.gada 1.maija uz 
laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu LVL 12,- plus PVN 
mēnesī. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Z.Eriņai un pašvaldības 

darbiniekiem uz kuriem tas attiecas. 

 

 

26.§ 

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona 

rekonstrukcija”. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties ELFLA Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

projekta finansējuma apguvē saskaņā ar Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumiem Nr.525 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, izstrādājot 

projekta iesniegumu „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta 

stadiona rekonstrukcija”. un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai.  

 

Projekta kopējā summa ir LVL 120000,00 (simtu divdesmit tūkstoši lati 00 santīmi ), no 

tās attiecināmās izmaksas ir LVL 62868,40 (sešdesmit divi tūkstoši astoņi), Ķeguma novada 

pašvaldības budžeta līdzfinansējums projekta īstenošanai ir LVL 6286,84, (seši tūkstoši divi 
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simti astoņdesmit seši komats astoņdesmit četri lati)  (10 % no kopējām attiecināmajām 

izmaksām) plus neattiecināmās izmaksas LVL 57131,60 (piecdesmit septiņi tūkstoši simtu 
trīsdesmit viens lats 60 santīmi)   un pieprasītais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir LVL 56581,56 (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit viens lats 56 santīmi) (90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām).  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 

07.07.2008. noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties projektu iesniegumu atlasē ar projekta iesniegumu „Ķeguma Tautas nama  un 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija” un iesniegt 

projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.  
2. Nodrošināt projekta īstenošanu ņemot kredītu Valsts kasē LVL 120000,00 ((simtu 

divdesmit tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā.  
3. Domes priekšsēdētāja vietniekam R.Ūzulam nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu 

sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē . 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personā, uz kurām tas attiecas. 

 

 

27.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektora vietnieks E.Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Saņemti autobusi skolēnu pārvadāšanai. Noslēdzies iepirkums par automašīnu 

stāvlaukumu izbūvi pie Ķeguma KNV, Ķeguma bibliotēkas un VPII „Gaismiņa”. 

Noslēdzies iepirkums papildus darbiem saistībā ar gājēju celiņa izbūvi Celtnieku ielā.  
 P.Kotāns ziņo, ka atsākts darbs ar īres un komunālo maksātāju parādniekiem Birzgalē. 
Lūgums gatavot iepirkumu mežniecības ēkas remontam. 

L.Bicāns – jautājums, kurš no pašvaldības amatpersonām parakstījis darbu pieņemšanas aktu 

attīrīšanas ietaišu sistēmas ierīkošanai Tomē? Sistēma ierīkota ar vērā ņemamu defektu tā 
nefunkcionē un rezultātā nenotiek nekāda kanalizācijas ūdeņu attīrīšana. 

E.Kozlovs atbild, ka parakstījis darbu pieņemšanas aktu kopā ar būvuzraugu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.00 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


