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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 

 

2012.gada 15.februārī              Nr.5     

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: Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks, Kristaps Rūde.  

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija 

Liepiņa, izpilddirektore Nelda Sniedze. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis un Edgars Skuja slimības dēļ, Pāvels Kotāns 

nezināma iemesla dēļ.  

 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

3. Par zemesgabala „Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov., pārdošanu. 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Dūjas”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. 

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

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

7. Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” apstiprināšanu. 

8. Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam. 

9. Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 

2012.gadā. 

10. Par Ķeguma novada pašvaldības funkcijas nodošanu. 

11. Par īres tiesībām uz sociālo dzīvokli. 

12. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
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13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.  

14. Par saistošo noteikumu precizēšanu. 

15. Informatīvie jautājumi. 

 

 

1.§(lēmums nr.84) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

 

2.§(lēmums nr.85) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 
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3.§(lēmums nr.86) 

Par zemesgabala „Tiltsargi”, Tomes pag., Ķeguma nov., pārdošanu. 

R.Ozols 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- zemesgabalu „Tiltsargi”, Tomes 

pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7429 009 0039, platība 0,24 ha, par nosacīto 

cenu  Ls 1200,-   (viens tūkstotis divi simti lati). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

 

4.§(lēmums nr.87) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Dūjas”,  

Tomes pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Dūjas”, Tomes pag., Ķeguma 

nov. (kadastra apzīmējums 7429 002 0028). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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5.§(lēmums nr.88) 

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, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 002 0028, platība 1,77 ha: 

          1.1. piešķirt adresi „Dūjas”, 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 1,03 ha: 

           2.1. piešķirt nosaukumu „Daugavkrasti”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

6.§(lēmums nr.89) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Zemīšu lauks”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7444 005 0281, platība 5,79 ha, lietošanas mērķi no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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7.§(lēmums nr.90) 

Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” apstiprināšanu. 

R.Ozols, L.Bicāns, V.Teicāns 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, 43.panta trešo daļu, kas paredz 

pašvaldībai tiesības izdot saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo 

ceturto daļu, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc 

pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, 

izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, pašvaldībai tiesības no pašvaldības 

pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes  (personas) pamatvajadzību 

apmierināšanai, pabalsta veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir 

tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentējot pašvaldības saistošajos noteikumos.  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu” (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei triju dienā 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. 

 

 

 

8.§(lēmums nr.91) 

Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam. 

R.Ozols, L.Bicāns, L.Strauss 

 

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

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 37. un 38. pantu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



6 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par Ķeguma novada pašvaldības 

2012.gada budžetu” (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu triju dienu 

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības  ministrijai. 

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē 

un Birzgales pagasta pārvaldē. 

 

 

9.§(lēmums nr.92) 

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu 

un līgumdarbu apmaksu 2012.gadā. 

R.Ozols, S.Čivča, L.Strauss 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 63.pantu domes priekšsēdētāja amats ir 

algots, dome var lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu, domes priekšsēdētāja 

mēnešalgu nosaka dome; 21.panta pirmās daļas 13.punktu dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes 

priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējas pašvaldības administrācijas darbinieku, 

pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 

42.panta pirmo daļu, domes lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt 

nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu resursiem. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai; 

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- 1 (Kristaps Rūde), „atturas”- 

nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un atalgojumu 

2012.gadam (1.pielikums uz 7 lapām). 

2. Apstiprināt līgumdarbu sarakstu un atalgojumu 2011.gadam (2.pielikums uz 4 

lapām). 

 

 

10.§(lēmums nr.93) 

Par Ķeguma novada pašvaldības funkcijas nodošanu. 

R.Ozols, A.Balodis  

 

Izskatīts Ogres novada pašvaldības 26.01.2012. vēstuli Nr. 1-12.1/124 par 

atsevišķa pašvaldības pārvaldes uzdevuma- licences un licences kartītes izsniegšana 
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pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada 

administratīvajā teritorijā 2012.gadā- deleģējumu Ogres novada pašvaldībai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta pirmās daļas 

11.punktu, Autopārvadājumu likums 35.pantu, Ministru kabineta noteikumiem nr.380 

no 27.05.2008. „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Nodot Ķeguma novada pašvaldības esošas funkcijas - pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā 

izpildi Ogres novada pašvaldībai uz vienu gadu – līdz 27.02.2013. 

2. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt minētās 

funkcijas izpildes uzraudzību. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei un Ogres 

novada pašvaldībai. 

 

 

11.§(lēmums nr.94) 

Par īres tiesībām uz sociālo dzīvokli. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu, kas 2011.gada 6.janvārī 

noslēgts uz dzīvojamo platību istabā Nr.2 (18,7 kv.m.) Ķeguma ielā 6 dz.12, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., ar 2012.gada 20. februāri. 

2. Piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo platību istabā Nr.1 (8,3 

kv.m) Ķeguma ielā 6 dz.12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., un slēgt 

sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu no 2012.gada 20.februāra līdz 

2012.gada 20. augustam. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 
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12.§(lēmums nr.95) 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, iekļaut 

sociālo dzīvokļu īres reģistrā, piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo 

platību istabā Nr.2 (18,7 kv.m) Ķeguma ielā 6 dz.12, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov. un slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu no 2012.gada 

20.februāra līdz 2012.gada 20. augustam. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

 

13.§(lēmums nr.96) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 
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14.§(lēmums nr.97) 

Par saistošo noteikumu precizēšanu. 

R.Ozols 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 15.02.2012. 

atzinumu Nr. 17-1e/2425 par pieņemto saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķeguma novadā 2012.gadā” precizēšanu, 

ņemot vērā saistošo noteikumu saturu un likumā „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” Pārejas noteikumu 40.punktā noteikto saistošo noteikumu tiesisko 

pamatojumu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Ķeguma novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.1  

nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā: 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu Ķeguma 

novadā 2012.gadā”. 

2. Pašvaldības sekretārei precizētos saistošos noteikumus nosūtīt elektroniski 

Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijai. 

 

 

15.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un 

plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no1.februāra līdz 

15.februārim.  

29.02.2012. noslēgsies konkurss par „Malkas piegādi Ķeguma novada pašvaldības 

iestādēm 2012./2013.g. apkures sezonai”.  

Birzgalē turpinās ēku siltināšanas darbi. 16. februāri Tomē seminārs par novada 

attīstības programmas jautājumiem. 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

Protokolēja         G.Kozlova 


