
 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

 

2013.gada 8.maijā                                                                                                   Nr.9 

 

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, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls 

(1.-10.jautājuma izskatīšanā), Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, ekonomiste Dace 

Pavlovska, galvenā grāmatvede Maija Priževoite 

nepiedalās: Irēna Dmitročenko- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 
2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
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 nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
9. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un  noteikumu „Par kārtību kādā sociālais 

dienests izmitina krīzē nonākušas personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Rembates skola-2, 

Rēžas, Rembates pag.,  Ķeguma nov.” apstiprināšanu 

10. Par vienotas  adreses  piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Gunas” 
11. Par adreses „Ziedukrasti” dzēšanu 

12. Par zemes gabala „Pašvaldībai pie individuālajām kūtīm” daļas nomu 
13. Par zvejas tiesību nomu 
14. Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikuma apstiprināšanu 
15. Par priekšvēlēšanu kampaņu 
16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

17. Par zemes nomu sakņu dārza vajadzībām 
18. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
19. Par zvejas tiesību nomu 

20. Par atbrīvošanu no darba 
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21. Par bāriņtiesas  locekles amatu 
22. Par atbrīvošanu no  bāriņtiesas priekšsēdētājas amata un ievēlēšanu par bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietnieci 
23. Par projekta „Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana” (ID Nr.11-04-LL23-

L401101-000006) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē 
24.  Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.136) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2/2013 

„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

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

nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels 

Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,  „atturas”-1(Laimons Bicāns),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2013 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Ķeguma novada pašvaldības 

budžetu 2013.gadam” (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Ķeguma novada pašvaldības 

budžetu 2013.gadam” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi 

pieejami Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.137) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

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.138) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par  deklarēto dzīvesvietu.  

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.139) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

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.140) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,  „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Vectruči”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 004 0111, LVL 

631,92 (seši simti trīsdesmit viens komats deviņdesmit divi lati), tai skaitā, par zemi LVL 

531,16, par ēkām LVL 2,87, nokavējuma nauda LVL 97,89, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
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Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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.141) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,  „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Duburi”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0054, LVL 

399,09 (trīs simti deviņdesmit deviņi komats nulle deviņi lati), tai skaitā, par zemi LVL 

270,42, par ēkām LVL 2,39, nokavējuma nauda LVL 126,28, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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.142) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Saulgoži-5”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 001 0330, LVL 

224,33 (divi simti divdesmit četri komats trīsdesmit trīs lati), tai skaitā, par zemi LVL 72,64, 

par ēkām LVL 102,70, nokavējuma nauda LVL 48,99, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
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Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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.143) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Kaķīši”, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7429 005 0103, LVL 13,43 

(trīspadsmit komats četrdesmit trīs lati), tai skaitā, pamatparāds LVL 9,58, nokavējuma nauda 

LVL 3,85, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Jasmīni”, Tomes pagastā, Keguma novadā, ar kadastra numuru 7429 006 0092, LVL 138,79 

(viens simts trīsdesmit astoņi komats septiņdesmit deviņi lati), tai skaitā, pamatparāds LVL 

101,29, nokavējuma nauda LVL 37,50, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.144) 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un  noteikumu „Par kārtību kādā sociālais 

dienests izmitina krīzē nonākušas personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Rembates  

skola-2, Rēžas, Rembates pag.,  Ķeguma nov.” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), 

tai skaitā, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām; 

šī panta pirmās daļas 9.punkts paredz sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 
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Saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, kas 

reglamentē pašvaldības kompetenci sociālo dzīvokļu izīrēšanas jautājumos, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.233 no 30.06.1998. „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas 

(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”, 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 06.01.2010. noteikumiem Nr.1 „Par Ķeguma novada 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām un to izīrēšanas kārtību”,  

saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta 2.daļu, kas paredz, ka, ja 

dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā 

kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās pašvaldības dome var noteikt 

zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot 

tajā peļņu,    

ņemot vērā Ķeguma novada domes Dzīvokļu komisijas  un Finanšu komitejas 

atzinumu,  

balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dzīvoklim Rembates skola-2, Rēžas, Rembates pag., Ķeguma nov., noņemt 

dienesta dzīvokļa statusu  un  noteikt sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Noteikt, ka sociālo dzīvokli Rembates skola-2, Rēžas, Rembates pag., Ķeguma nov., 

nodod lietošanā krīzē nonākušu personu īslaicīgai (līdz 3 mēnešiem) izmitināšanai. 

3. Apstiprināt noteikumus „Par kārtību kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušas 

personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Rembates skola-2, Rēžas, Rembates pag.,  

Ķeguma nov.” (pielikumā).  

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada Sociālajam 

dienestam, centralizētajai grāmatvedībai, Rembates pagasta pārvaldei. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no 

spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 

10.§ (lēmums Nr.145) 

Par vienotas  adreses  piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Gunas” 

R.Ozols, B.Šteina 

 

Balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7484 001 0083, platība 1,66 ha un ēkām, 

kas uz tā atrodas, vienotu adresi - “Gunas” , Rembates pag., Ķeguma nov. 

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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11.§ (lēmums Nr.146) 

Par adreses „Ziedukrasti” dzēšanu  

R.Ozols, L.Strauss 

 
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 8.punktu, kas nosaka 

adrešu piešķiršanas kārtību; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Benita Šteina, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, no Valsts adrešu reģistra dzēst adresi: 

„Ziedukrasti”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā  Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-

1010. 

 

12.§ (lēmums Nr.147) 

Par zemes gabala „Pašvaldībai pie individuālajām kūtīm” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldībai 

pie individuālajām kūtīm”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0402, daļas 

0,26 ha platībā nomu mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 

nodokli. 

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.148) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols, V.Teicāns 

 

Balsojot „par”- 9 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

3 (Andris Balodis, Aigars Biķis, Viesturs Teicāns), „atturas”-1 (Līga Strauss),  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 

zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu LVL 

7,- (septiņi lati). 

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.149) 

Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikuma apstiprināšanu 

R.Ozols, A.Balodis 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu, un 41. panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 

aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas);  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par”- 13 (Roberts Ozo ls, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu 

(pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu Ķeguma novada pašvaldības Kultūras un sporta 

pārvaldei, ievietošanai Ķeguma novada mājas lapā un publicēšanai laikrakstā 

„Ķeguma Novada Ziņas”. 

 

15.§ (lēmums Nr.150) 

Par priekšvēlēšanu kampaņu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 25.pantu, kas paredz  pašvaldībām 

tiesības piešķirt aģitācijas veicējiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai 

par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus, 

ņemot vērā domes finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka Ķeguma novada domes priekšvēlēšanu kampaņas rīkošanai, partiju 

deputātu kandidātiem, lai tiktos ar vēlētājiem, ir iespēja katrai partijai (tikšanās laiks 

līdz 3 stundām) vienu reizi bez maksas izmantot šādas pašvaldības iestādes: 
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1.1. Ķeguma tautas nams, 

1.2.  Rembates tautas nams,  

1.3. Tomes tautas nams, 

1.4.  Birzgales tautas nams. 

2. Tikšanās laiks un vieta saskaņojama ar Ķeguma novada kultūras un sporta pārvaldes 

vadītāju Daci Māliņu.    

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada kultūras un 

sporta pārvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, informācijas ievietošanu portālā 

www.kegums.lv un laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.151) 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2012.gada 1.decembrī noslēgto Sociālā dzīvokļa īres līgumu par sociālā dzīvokļa 

Nr.6, istabas Nr.1 un Nr.2, Ķeguma ielā 2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., īri ar 

2013.gada 1.maiju.   

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. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.152) 

Par zemes nomu sakņu dārza vajadzībām 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0094 

daļas 285 kv.m  platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 

sakņu dārzam, līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. 

Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

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. 

http://www.kegums.lv/
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.153) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Ozolu iela 34A, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 004 0122, LVL 111,03 

(viens simts vienpadsmit komats nulle trīs lati), tai skaitā, pamatparāds LVL 85,66, 

nokavējuma nauda LVL 25,37, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Ozolu iela 34, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 004 0121, LVL 925,29 

(deviņi simti divdesmit pieci komats divdesmit deviņi lati), tai skaitā, par zemi LVL 518,04, 

par ēkām LVL 192,75, nokavējuma nauda LVL 214,50, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.154) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols, V.Teicāns 

 

Balsojot „par”- 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”- 3(Andris Balodis, Aigars Biķis, Viesturs Teicāns),  „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 

zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas maksu LVL 7,- 

(septiņi lati). 

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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20.§ (lēmums Nr.155) 

Par atbrīvošanu no darba 

R.Ozols 

 

Saņemts Normunda Viļuma 2013.gada 23.aprīļa iesniegums ar lūgumu atbrīvot no 

Tomes pagasta pārvaldes vadītāja amata pēc paša vēlēšanās. 

Normunds Viļums pieņemts darbā  2013.gada  13.martā ar pārbaudes laiku trīs mēneši. 

Saskaņā ar Tomes pagasta pārvaldes nolikumu, pārvaldes vadītāju ieceļ amatā un 

atbrīvo no amata ar domes lēmumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas devīto punktu, Darba 

likuma 47.pantu, 

balsojot „par”- 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”-1(Līga Strauss), „atturas”- 1(Kristaps Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Normundu Viļumu no Ķeguma novada pašvaldības administrācijas 

Tomes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumiem, ar 2013.gada 17.maiju. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu N. Viļumam, pašvaldības 

administrācijas personāla speciālistei un centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.156) 

Par bāriņtiesas  locekles amatu 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.112 (sēdes 

protokols Nr.7, 12.§)  Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas locekle I.Klimane brīdināta par 

atbrīvošanu no darba ar 2013.gada 20.maiju un piedāvāts turpināt darbu Ķeguma novada 

bāriņtiesas locekles amatā. 

2013.gada 29.aprīlī saņemta Ilonas Klimanes piekrišana turpināt darbu Ķeguma novada 

bāriņtiesas locekles amatā. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.pantu, bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem. 

Ņemot vērā Finanšu Komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Ilonu Klimani no Birzgales pagasta bāriņtiesas locekles pienākumiem, ar  

2013.gada 20.maiju.  

2. Ievēlēt Ilonu Klimani par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli, ar 2013.gada 20.maiju 

uz pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2018.gada 19.maijam. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu I.Klimanei, Ķeguma novada 

bāriņtiesai, centralizētajai grāmatvedībai, personāla speciālistei. 

 

 

22.§ (lēmums Nr.157) 



12 

 

Par atbrīvošanu no  bāriņtiesas priekšsēdētājas amata un ievēlēšanu par bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietnieci 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.112 (sēdes 

protokols Nr.7, 12.§)  Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāja V.Arāja brīdināta 

par atbrīvošanu no darba ar 2013.gada 20.maiju un piedāvāts turpināt darbu Ķeguma novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā. 

2013.gada 29.aprīlī saņemta Vijas Arājas piekrišana turpināt darbu Ķeguma novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatā. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.pantu, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē 

attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. 

Ņemot vērā Finanšu Komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Viju Arāju no Birzgales pagasta bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumiem, ar  

2013.gada 20.maiju.  

2. Ievēlēt Viju Arāju par Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci, ar 

2013.gada 20.maiju uz pieciem gadiem, t.i., uz laiku līdz 2018.gada 19.maijam. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu V.Arājai, Ķeguma novada 

bāriņtiesai, centralizētajai grāmatvedībai, personāla speciālistei. 

 

 

23.§ (lēmums Nr.158) 

Par projekta „Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana” (ID Nr.11-04-

LL23-L401101-000006) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar 2011.gada 20.jūlija Ķeguma novada domes lēmumu „Par līdzfinansējumu 

projektā” (protokols Nr.16, 21.§) un 2011.gada 9.novembra Ķeguma novada domes lēmumu 

„Par grozījumiem 2011.gada 20.jūlija domes lēmumā (protokols Nr.16, 21.§) „Par 

līdzfinansējumu projektā”” (protokols Nr.25, 3.§) Ķeguma novada dome piedalījās PPPB 

„Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Zivsaimniecības fonda LEADER pieejas 

īstenošanas rīcībā 4.1.„Atbalsts teritorijas labiekārtošanai” saskaņā ar 2009.gada 27.janvāra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda 

pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”, un guva 

atbalstu projekta īstenošanai. 29.11.2011. Tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 22.11.2011. lēmums par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu Nr.4/2-2-7/3416, ar kopējām izmaksām 11973,56 Ls.   

Atbilstoši tehniskā projekta būvniecības koptāmei, kuru izstrādājusi SIA „Solution 

Expert”, projekta realizācijai nepieciešamais finansējums ir 64346,22 Ls, t. sk. 21% PVN 

11167,53 Ls. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību, t. sk. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; 

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma tautas nama parka teritorijas 

labiekārtošana” (ID Nr.11-04-LL23-L401101-000006) īstenošanu, ņemot vērā visu iepriekš 

minēto, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka 
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pašvaldību budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas 

paredz pašvaldības tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka 

pašvaldības ņem aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot 

2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, 

saskaņā ar 2009.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 

Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju 

īstenošanai”, paredz investīciju piešķiršanu publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, lai 

veicinātu apdzīvotības saglabāšanos, un ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 

ievērojot, ka projekta īstenošanai ir saņemts avansa maksājums par summu 1484,32Ls;  

balsojot „par”- 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 62861,00 Ls (sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit viens Latvijas lats) apmērā. 

2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 

Kases noteiktajiem procentiem. 

3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā 

izpildi ar pašvaldības budžetu. 

4. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un 

iesniegšanu LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un 

pārraudzības padomei. 

5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi. 

6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

24.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 24.04.2013. 

 

1. Par budžeta ieņēmumiem. Aprīlī IIN ieņēmumi ir 170 015 LVL, kas ir par 13 425 

LVL vairāk kā bija plānots, uz šo brīdi par maiju ir ieskaitīti  22 000 LVL.  Labi pildās 

arī nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi.  

 

Par iepirkumiem 
1.  Atklātā konkursā „Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 

un telpu renovācija” ir veikta atkārtota piedāvājumu un saņemtās papildus informācijas 

vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju SIA „BK Māja” par kopējo līgumcenu 

Ls (bez PVN) 245606,98. Šobrīd gaidām likumā noteikto sūdzību iesniegšanas termiņu, un 

gatavojam līgumu. Darbu izpildes termiņš ir 100 kalendārās dienas, kas optimālākajā 

gadījumā (ja uzsākam 20.maijā) ir septembra 1. nedēļa. 

2. 07.05.2013. tika izsludināts iepirkums „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas 

izbūve”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 20.05.2013. 

 

Darbi 
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1. Uzsākti Ķeguma komercnovirziena stadiona rekonstrukcijas darbi. Darbu pabeigšanas 

termiņš 2013.gada 23.augusts, atbildīgais par projekta īstenošanu no Ķeguma novada 

domes ir Edgars Kozlovs, būvuzraudzību veiks SIA „SEEP”, būvuzraugi Egils 

Pētersons un Māris Ķelle. 

2. Gatavojamies VPII „Gaismiņa” rekonstrukcijas darbiem. Sakarā ar šo, ir uzsākti 

nepieciešamie darbi, lai sakārtotu Tomes skolas ēku un teritoriju. Ir nobruģēti celiņi, 

atjaunoti soliņi, uzsākta žoga izbūve. 

3. Turpinās darbi Rembates SAC izveidošanai, ir noslēgts līgums par papildu darbu 

veikšanu (tai skaitā virtuves sakārtošanu un papildu aprīkojuma iegādi). Ir uzsākta 

2.stāvā istabiņu iekārtošana. Plānojam, ka līdz 2013.gada 1.jūnijam SAC varētu 

pārcelties uz jaunajām telpām. 

4. Izsludinājām konkursu uz Tomes pagasta pārvaldnieka amatu. Pieteikšanās termiņš 

29.maijs. 

Pasākumi 

 3. un 4.maijā notika Tomes tautas nama atklāšanas pasākumi, tie bija labi apmeklēti, 

cerams, ka Tomes tautas nams atgūs savu kādreizējo „labo ballīšu” slavu.  

 11.maijā novada tautas namos notiek Mātes dienai veltītie pasākumi. 

 12.maijā Ķeguma TN konkursa „Ķeguma novada vecmāmiņa” noslēguma konkurss. 

Piedalās 6 vecmāmiņas. Jau veselu mēnesi vecmāmiņām notiek dažādas nodarbības. 

 17.maijā Rembatē bērnu dziesmu konkurss „Rembates Cielaviņa 2013”. 

 Gatavojamies Novada svētkiem. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


