
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 6.novembris                                                                                         Nr.26 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite 

Nepiedalās: Raivis Ūzuls- pamatdarba dēļ, 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Burtnieki” 

9. Par nekustamo īpašumu „Lejnieki” 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

14. Par konkursu „Ķeguma novada lepnums 2013” 

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu biedrībai 

„Birzgales attīstības centrs” 

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs” 

17. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, sociālās dzīvojamās telpas īres 

līguma slēgšanu un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu 

mailto:dome@kegums.lv
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18. Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) 

nodošanu Ogres novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 

19. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr. 407) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Pakuļi – 2, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7429 003 0006, LVL 188,76 

(viens simts astoņdesmit astoņi komats septiņdesmit seši lati) (EUR 268,58), piedziņu vēršot 

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

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr. 408) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Nogāzes, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 007 0032, LVL 

123,29 (viens simts divdesmit trīs komats divdesmit deviņi lati) (EUR 175,43), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr. 409) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Saules ielā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 007 0053, LVL 189,21 

(viens simts astoņdesmit deviņi komats divdesmit viens lati) (EUR 269,22), piedziņu vēršot 

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

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr. 410) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Krastmalas, Graužupes, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 006 

0128, LVL 117,16 (viens simts septiņpadsmit komats sešpadsmit lati) (EUR 166,70), 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr. 411) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Mazoriņi, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 001 0071, LVL 

172,77 (viens simts septiņdesmit divi komats septiņdesmit septiņi lati) (EUR 245,83), 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr. 412) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Trijupi, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 001 0210, LVL 120,46 

(viens simts divdesmit komats četrdesmit seši lati) (EUR 171,40), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.§ (lēmums Nr. 413) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 28,39 (divdesmit 

astoņi komats trīsdesmit deviņi lati) (EUR 40,40) par nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7-5, 

Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0040, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  
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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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr. 414) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Burtnieki”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Burtnieki”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 001 0052,. atdalot aptuveni 1 ha lielu zemes 

platību, platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

  Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

    

 

9.§ (lēmums Nr. 415) 

Par nekustamo īpašumu „Lejnieki” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr. 21.§9 ) 

daļu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz  zemes vienību „Lejnieki”, Tomes pag., 

Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 004 0077, platība 2,4 ha; 

Atcelt Ķeguma novada domes 2010.gada 15.novembra lēmumu (ārkārtas sēdes 

protokols Nr.24, 14.§) „Par zemes gabala sadalīšanu”; 

Atcelt Ķeguma novada domes 2010.gada 29.decembra lēmumu (ārkārtas sēdes 

protokols Nr. 28, 1.§)  „Par zemes nomas līgumu” un anulēt 2011.gada 7.janvārī noslēgto 

Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.1/2011; 

Zemes gabalu „Lejnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov., sadalīt divās zemes vienībās: 

pirmā zemes vienība, platība 0,5 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā uzmērot), 

saglabājot adresi „Lejnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., lietošanas mērķis- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 

otrā zemes vienība, platība 1,9 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā  uzmērot), 

piešķirot nosaukumu „Zemnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov., lietošanas mērķis- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 
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  Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr. 416) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Artūra Robežnieka, personas kods 290363-11011, 

dzīvojoša Mednieku ielā 15, Ķegumā,  Ķeguma novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

LVL 145,74 (viens simts četrdesmit pieci komats septiņdesmit četri lati) (EUR 207,37) par 

nekustamo īpašumu Mednieku iela 15, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 

006 0026, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr. 417) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA PK Mežs, reģistrācijas numurs 43603015253, 

juridiskā adrese Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Vanadziņi, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 

007 0212, LVL 62,34 (sešdesmit divi komats trīsdesmit četri lati) (EUR 88,70), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA PK Mežs, reģistrācijas numurs 43603015253, 

juridiskā adrese Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Šalkas, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 006 

0124, LVL 70,66 (septiņdesmit komats sešdesmit seši lati) (EUR 99,80), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA PK Mežs, reģistrācijas numurs 43603015253, 

juridiskā adrese Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 
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nekustamo īpašumu Annas 3, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 

008 0099, LVL 22,26 (divdesmit divi komats divdesmit seši lati) (EUR 31,67), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA PK Mežs, reģistrācijas numurs 43603015253, 

juridiskā adrese Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Teikas, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 

0211, LVL 40,56 (četrdesmit komats piecdesmit seši lati) (EUR 57,71), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA PK Mežs, reģistrācijas numurs 43603015253, 

juridiskā adrese Grīšļu iela 9, Rīga, LV-1035, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Mašiņi, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 005 

0137, LVL 28,54 (divdesmit astoņi komats piecdesmit četri lati) (EUR 40,61), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr. 418) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Lejas Smakstes, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0034, LVL 

274,78 (divi simti septiņdesmit četri komats septiņdesmit astoņi lati) (EUR 390,98), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Zadiņi, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 005 0373, LVL 45,71 

(četrdesmit pieci komats septiņdesmit viens lati) (EUR 65,04), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr. 419) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
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Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 83,94 

(astoņdesmit trīs komats deviņdesmit četri lati) (EUR 119,44) par nekustamo īpašumu Priežu 

ielā 7, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 006 0058, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr. 420) 

Par konkursu „Ķeguma novada lepnums 2013” 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Daina 

Vanaga),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apbalvot Ķeguma novada iedzīvotājus, konkursa „Ķeguma novada lepnums 2013” 

laureātus ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem un naudas balvām LVL 100,- (pēc 

nodokļu nomaksas) (EUR142,29) apmērā katram: 

Juri Skrīveri; 

Anitu Biedri; 

Andri Dambi. 

Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 70,- (pēc 

nodokļu nomaksas) (EUR 99,60) par aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē: 

Anitu Zītari; 

Dagniju Berķi. 

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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr. 421) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu 

biedrībai „Birzgales attīstības centrs” 

R.Ozols 

 

 2013.gada 09.oktobrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Birzgales 

attīstības centrs” reģ.Nr.40008181068, juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., 
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Ķeguma nov., LV-5033, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/172) Ķeguma novada NVO atbalsta 

fondam (turpmāk – NVO fonds) 1.5.3.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 4306,43 Ls 

(EUR 6127,50) un iesniegums par 2012.gada 24.maija patapinājuma līguma Nr.3/2012 

termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 Pieteikumu 2013.gada 4.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā to, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību 

Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju 

(turpmāk – NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un viens no NVO fonda uzdevumiem 

ir paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus sabiedrisko 

aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu (1.3.3.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei atbalstīt biedrības „Birzgales attīstības centrs” Publisko un privāto 

partnerattiecību biedrības „Zied zeme” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

LEADER pieejas īstenošanas izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” iesniegtā projekta „Birzgales jauniešu centra 

attīstība” realizāciju, piešķirot Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā. 

2011.gada 04.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.764 “Kārtība, kādā piešķir valsts 

un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 22.2.punktā ir 

noteikts, ka, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā 

vai patapina, – nomas vai patapinājuma līgumam jābūt noslēgtam vismaz uz septiņiem 

gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Birzgales attīstības centrs”, reģ.Nr.40008181068, 

juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, 
1.5.3.aktivitātes īstenošanai. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs ir ne vairāk kā 430,64 Ls (EUR 612,75) un 

nepārsniedz 10% no Lauku atbalsta dienesta lēmumā apstiprinātajām projekta „Birzgales 

jauniešu centra attīstība” izmaksām. 

3. Pagarināt 2012.gada 24.maija patapinājuma līguma Nr.3/2012 termiņu līdz 2020.gada 

31.decembrim. 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu, saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu, un vienošanos par lēmuma 3.punktā minētā patapinājuma līguma 

termiņa pagarinājumu. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 



10 

 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Birzgales attīstības centrs”, Ķeguma 

novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, projektu koordinatorei 

D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

 

16.§ (lēmums Nr. 422) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs” 

R.Ozols, K.Rūde 

 

2013.gada 29.oktobrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Ķeguma volejbola 

klubs” reģ.Nr.40008209743, juridiskā adrese Mednieku iela 17, Ķegums, Ķeguma nov., LV-

5020, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/178) Ķeguma novada NVO atbalsta fondam (turpmāk – 

NVO fonds) 1.5.3.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 3664,00 Ls (EUR 5213,40). 

Pieteikumu 2013.gada 04.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un viens no NVO fonda uzdevumiem ir 

paaugstināt NVO spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus sabiedrisko 

aktivitāšu projektu īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu (1.3.3.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei atbalstīt biedrības „Ķeguma volejbola klubs” Publisko un privāto 

partnerattiecību biedrības „Zied zeme” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

LEADER pieejas īstenošanas izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” iesniegtā projekta „Ķeguma sieviešu, vīriešu 

telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā” realizāciju, piešķirot Ķeguma novada 

pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs”, 

reģ.Nr.40008209743, juridiskā adrese Mednieku iela 17, Ķegums, Ķeguma nov., LV-

5020, 1.5.3.aktivitātes īstenošanai. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs ir ne vairāk kā 366,40 Ls (EUR 521,34) un 

nepārsniedz 10% no Lauku atbalsta dienesta lēmumā apstiprinātajām projekta 

„Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā” 

izmaksām. 

3. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

4. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

5. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 
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6. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs”, Ķeguma 

novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, projektu koordinatorei 

D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

 

17.§ (lēmums Nr. 423) 

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, sociālās dzīvojamās telpas īres 

līguma slēgšanu un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” 

– nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2011.gada 17.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.11/2011, 

noslēgtu par dzīvokļa Nr.6 Ķeguma ielā 2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, īri, 

ar 2013.gada 20.novembri. 

Izbeigt 2011.gada 17.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.13/2011, 

noslēgtu par dzīvokļa Nr.6 Ķeguma ielā 2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, īri, 

ar 2013.gada 20.novembri. 

Slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda LVL 1306,33 (EUR 

1858,74) apmērā atmaksu. 

Slēgt Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu par telpu Nr.2 ar platību 30,3 m2 dzīvoklī 

Nr.15 Ķeguma ielā 6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar 2013.gada 

20.novembri. 

Slēgt Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu par telpu Nr.3 ar platību 17,00 m2 dzīvoklī 

Nr.2 Ķeguma ielā 8, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar 2013.gada 

20.novembri.  

Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.6, Ķeguma ielā 2, Rembatē, Rembates 

pagastā, Ķeguma novadā. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 424) 

Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) 

nodošanu Ogres novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 

R.Ozols 
 

Izskatīts Ogres novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra iesniegums Nr.1-12.1/999, 

kurā izteikts lūgums nodot Ķeguma novada pašvaldībai piederošus dzelzsbetona paneļus 

Ogres novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības Ogres upes pretplūdu pasākumu veikšanas 

darbiem, t.i., aizsargdambja remontam. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldības autonomo funkciju gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un 
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izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 

izveidošana un uzturēšana), uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 6.punktu, 42.panta trešo daļu, kas paredz, ka publiskas personas mantu var 

atsavināt, nododot bez atlīdzības, valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko 

tiesību subjektu īpašumā, saskaņā ar domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Līga 

Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot Ogres novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Ķeguma novada pašvaldības 

īpašumu - kustamo mantu - 80 (astoņdesmit) dzelzsbetona paneļus ar kopējo bilances 

vērtību LVL 8000,00 (astoņi tūkstoši lati) (EUR 11382,97) ar mērķi - Ogres upes 

pretplūdu pasākumu veikšanas darbiem, t.i., aizsargdambja remontam. 

2. Noteikt, ka Ķeguma novada pašvaldībai kompensējamo izdevumu apmērs par 

dzelzsbetona paneļu demontēšanu un transportēšanu no Lielvārdes lidlauka, kā arī par 

uzglabāšanu sastāda LVL 8000,00 (astoņi tūkstoši lati), tai skaitā PVN (EUR 

11382,97). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes priekšsēdētājam 

R.Ozolam, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

19.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze  informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 16.10.2013. 

 

Par budžeta ieņēmumiem. Arī oktobrī IIN ieņēmumi ir mazāk nekā plānots, šoreiz par 

10580 LVL un kopā IIN oktobrī ir 178 633,26 LVL. Kaut arī nu jau 3 mēnešus pēc kārtas IIN 

atpaliek no plānotā, tomēr pagaidām nav pamata uztraukumiem, jo iepriekšējos mēnešos ir 

izveidojusies samērā liela pārmaksa, kas pilnībā nosedz radušos neizpildi. Pārējie nodokļu 

ieņēmumi izpildās labi un būtībā neatpaliek no plānotā. Esam aktivizējuši darbu ar 

parādniekiem gan nodokļu, gan komunālo. 

 

Par iepirkumiem 

Atkārtotā iepirkumā „Lietota autobusa piegāde Birzgales pamatskolas vajadzībām” 

piedāvājumu iesniegšanas termiņā 21.10.2013. tika saņemts viens piedāvājums. Ir veikta 

iesniegtā piedāvājuma vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju personu 

Normundu Vāli par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 6325,00. Šobrīd autobuss jau ir 

iegādāts. 

 

Par darbiem 

1. SIA „Jards” turpina darbus Tomē veikala ēkas rekonstrukcijā par dienas centru. Ir 

pabeigta ēkas jaunā jumta konstrukcijas izbūve. Tiek turpināti darbi pie ēkas ārsienu 

siltināšanas un  iekšējās sienu apdares. Vienlaikus notiek iekšējo ēkas inženiertīklu 

izbūve.  
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2. SIA „Gastex” turpina darbus Birzgalē, Krasta ielā kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 

izbūvē. Objektā darbi tiek turpināti, izmantojot pagaidu elektrības pieslēgumu. 

Elektroapgādes projektēšana ir pabeigta un tās tehniskais projekts ir iesniegts AS 

„Sadales tīkli”, kuri organizēs pastāvīgā elektrības pieslēguma izbūvi.  

3. SIA „Vesseman” turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus 

Ķegumā – Aizvēja, Pakalnes, Staru, Priežu, Saules un Celtnieku ielās. Ir uzsākti 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 2.kārtas darbi Ķegumā – Liepu alejā, 

autoceļa A6 un dzelzceļa līnijas šķērsojumā. 

4. SIA „ECU Ķegums” turpina elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas un ielu 

apgaismojuma sistēmas izbūves darbus Birzgalē. Ir atlikuši vēl neizbūvēti apmēram 

400 m kabeļu trases. 

5. SIA „Energy Expert” ir uzsākusi darbus Ķeguma vecās katlu mājas ēkas 

rekonstrukcijā par dienas centru. Ir demontēts vecais ēkas pārsegums un jumta 

konstrukcijas.  

Par pasākumiem 

1. Šodien, 6.novembrī 14.00 Pensionāru biedrība organizē tikšanos ar psihoterapeiti Ainu 

Poišu Ķeguma tautas namā, savukārt vakarā 18.00 Ķeguma bibliotēkā Ķeguma un 

Birzgales bibliotēkas organizē literāri muzikālu vakaru „Atstāj mani mīlošu” ar 

dzejnieces Dainas Grūbes un flautistes Līgas Paukštes piedalīšanos. 

2. Lāčplēša dienā, 11.novembrī aicinām visus novada iedzīvotājus noskatīties filmu 

„Atmodas antoloģija”, gan Ķeguma tautas namā, gan Birzgalē, gan Tomē, kā arī 

kopīga svecīšu iedegšana. Atsaucoties Aizsardzības ministrijas ar aicinājumam, esam 

nolēmuši pievienoties sarkanbaltsarkano lentīšu svētku akcijai. 

3. Gatavojamies Valsts svētkiem, kam par godu 15.novembrī būs svētku koncerts 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē. 16.novembrī jubilejas pasākums 

Birzgales tautas namā. 17.novembrī pasākums Tomes tautas namā. Kā arī 

18.novembrī tradicionālais pasākums „Rembates aplis”. 

4. 12.novembrī Ķeguma novada domes sēžu zālē pl.11:00 VAS „Latvijas dzelzceļš” 

organizē darbības „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” sākotnējo 

sabiedrisko apspriešanu. 

5. Esam saņēmuši vēstuli no Latvijas reģionālā brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ar 

piedāvājumu nodot pašvaldības funkciju uz deleģēšanas līguma pamata sabiedrisko 

kārtību, glābšanu un ugunsdrošību novadā. Pašvaldībai tas izmaksās 35 000 Ls gadā + 

40 % no iekasētajām soda naudām par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Savukārt 

biedrība nodrošina: vienu ugunsdzēsības automašīnu, vienu vieglo mašīnu operatīvai 

rīcībai, vienu kuteri un brigādi 2 cilvēku sastāvā 24 stundas diennaktī. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00  

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


