
             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 

 

2014.gada 15.janvāris                                                                                         Nr.2 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.16:00 

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, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite 

Nepiedalās: deputāts  Viesturs Teicāns pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par īres līguma pagarināšanu 

2. Par īres līguma slēgšanu 

3. Par īres līguma pagarināšanu 

4. Par dzīvojamo telpu īri 

5. Par dienesta dzīvokļa īres tiesībām 

6. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

7. Par zemes nomu sakņu dārzam 

8. Par zemes nomu sakņu dārzam 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par  zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

13. Par zemes gabala nomu 

14. Par zvejas tiesību nomu 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

17. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

18. Par telpu nomas līguma pagarinājumu 

19. Par telpu nomas līguma pagarinājumu 
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20. Par telpu nomas līguma pagarinājumu 

21. Par ēdināšanas maksu 

22. Par maksas pakalpojumiem 

23. Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Ķeguma novada Vispārējās pirmskolas 

izglītības iestādē „Gaismiņa” 

24. Par saistošajiem noteikumiem 

25. Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2014.gadā 

26. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.2) 

Par īres līguma pagarināšanu 

Ozols,Strauss 

 

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

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

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību dzīvoklī Smilšu ielā 2-10, Ķegumā, Ķeguma 

nov. Uzdot SIA „Ķeguma Stars” noslēgt vienošanos par īres līguma termiņa  pagarināšanu 

līdz 01.07.2014., nenosakot īres maksas peļņas daļu. 

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda 

apmaksu.  

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.3) 

Par īres līguma slēgšanu 

R.Ozols, L.Strauss 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, 

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

Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību dzīvoklī Dzintaru iela 1-3, Ķegumā, Ķeguma 

nov. 

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” noslēgt īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Dzintaru 

ielā 1-3, Ķegumā, līdz 01.07.2014., nenosakot īres maksas peļņas daļu. 

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda 

apmaksu.  
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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. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.4) 

Par īres līguma pagarināšanu 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

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

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

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību dzīvoklī Dzintaru iela 1-2, Ķegumā, Ķeguma 

nov. Uzdot SIA „Ķeguma Stars” noslēgt vienošanos pie 08.11.2010. īres līguma par īres 

tiesību pagarināšanu līdz 01.07.2014., nenosakot īres maksas peļņas daļu. 

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda 

apmaksu.  

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.5) 

Par dzīvojamo telpu īri 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” –2(Daina Vanaga, Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību dzīvoklī „Puscelītes”- 1, Rembates pag., 

Ķeguma nov.. 

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” noslēgt īres līgumu uz sešiem mēnešiem, nenosakot īres 

maksas peļņas daļu. 

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda 

apmaksu.  

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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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.6) 

Par dienesta dzīvokļa īres tiesībām 

R.Ozols, L.Strauss 

 

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

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

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt, ka dzīvojamās mājas Tomes iela 10A, Ķegums, Ķeguma nov., 

apsaimniekošanai nepieciešama zeme 100 m2 platībā. 

Noteikt dzīvojamo māju (viena dzīvokļa māja) Tomes ielā 10A, Ķegums, Ķeguma nov., 

par pašvaldības dienesta dzīvokli. 

Slēgt Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dienesta dzīvokļa Tomes 

iela 10A, Ķegums, Ķeguma nov., nodošanu lietošanā uz darba attiecību laiku, ar 2014.gada 

1.janvāri, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, nosakot īres maksu  0,10 EUR/m2 

mēnesī, nenosakot peļņas daļu. Papildus īres maksai īrnieks maksā likumā noteikto nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumus un komunālo pakalpojumu rēķinu. 

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.7) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.janvāri slēgt vienošanos par iznomājamā zemes gabala platības maiņu 

no 1,79 ha uz 0,79 ha, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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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7.§ (lēmums Nr.8) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2007.gada 12.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.129/2007  2013.gada 

31.decembrī. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0036 

daļas 524 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma Ķeguma pr.1, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu 

bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2014.gada 

1.janvāri līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 

nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.12.2013. saistošajiem 

noteikumiem Nr.24/2013 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”. 

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.9) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

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

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

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2007.gada 26.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.28/2007  2013.gada 

31.decembrī. 

Izbeigt ar 2011.gada 2.decembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.21/2011  2013.gada 

31.decembrī. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0092 

daļas 250 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 

2014.gada 1.janvāri līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.12.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza 

vajadzībām”. 

Slēgt Zemes nomas par zemes vienības „SCO dārziņi” ar kadastra apzīmējumu 7409 

007 0094 daļas 316 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam, ar 2014.gada 1.janvāri līdz 2014.gada 31.decembrim, ar 

tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma 
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novada domes 04.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013 „Par kārtību, kādā iznomā 

zemi sakņu dārza vajadzībām”. 

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.10) 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 2009.gada 10.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.12/2009 par 

pašvaldības zemesgabala „Jaundindoņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., piektā zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0024, daļas 0,07 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2015. gada 31.decembrim, 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. 

 

10.§ (lēmums Nr.11) 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 25.01.2010. noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1/2010 par pašvaldības 

zemesgabala „Jaundindoņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra nr.7484 001 0065, daļas 

0,9 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 

2015. gada 31.decembrim.  

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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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.12) 

Par  zemes nomas līguma pagarināšanu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

 

Slēgt vienošanos par 2012.gada 11.decembra Zemes nomas līguma Nr.19/2012 

pagarināšanu par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldība”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma 

nov., kadastra nr.7484 002 0121, platība 1,9 ha, nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām  līdz 2016. gada 31.decembrim, 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. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.13) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.208/2007, kas 2007.gada 25.maijā noslēgts par zemes 

nomas lietošanas tiesībām uz zemes gabalu „Skaidras”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

kadastra apzīmējums 7484 004 0222, platība 1,0 ha, ar 2014.gada 1.janvāri. 

2. 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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13.§ (lēmums Nr.14) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

Saņemts ierosinājums nekustamā īpašuma „Silamiķeļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 001 0163 daļas nomu. 

Nekustamā īpašuma „Silamiķeli”, Birzgales pag., Ķeguma nov., īpašumtiesības uz 

pašvaldības vārda nostiprinātas Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.451. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 13.augusta saistošo noteikumu 

Nr.11/2013 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma, 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamā īpašuma „Silamiķeļi”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7444 001 0163 atrodas 

meža teritorijā, kur noteikta teritorijas atļautā papildizmantošana- mazumtirdzniecības un/vai 

pakalpojumu objekts.    

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.pantu 2.un 3.daļu, lēmumu par pašvaldībai piederoša 

neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem pašvaldības dome, neapbūvētu 

zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā gadījumā, ja pašvaldības 

īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Ievērojot Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 15.punktu; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības 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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt nekustamā īpašuma „Silamiķeļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra numurs 7444 005 0306, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7444 001 0163 daļu (kopējā platība 2,7 ha) ar tirdzniecības un/vai 

pakalpojuma objekta apbūves tiesībām. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt informāciju par iznomājamā zemes gabala 

izlikšanu redzamā vietā pašvaldības domes ēkā  un pagastu pārvalžu ēkās 

vienu mēnesi pēc lēmuma stāšanās spēkā.     

 

 

14.§ (lēmums Nr.15) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols, R.Ūzuls 

  

Balsojot „par” – 1 (Roberts Ozols), „pret” – 8(Andris Balodis, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 

„atturas” – 5(Pāvels Kotāns, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko),  

Ķeguma novada domes lēmuma projekts ir noraidīts. 

 

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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15.§ (lēmums Nr.16) 

 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols, D.Vanaga 
 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Līga Strauss, Daina Vanaga),  

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. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.17) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 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. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.18) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols, L.Strauss 

 

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

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

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt vienošanos pie 2010.gada 4.janvāra nomas līguma Nr.02/2010, kas noslēgts par 

telpas Nr.18 pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-

5033, 24 m2 platībā nomu frizētavas vajadzībām uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, 

nemainot pārējos līguma nosacījumus. 
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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. 

 

18.§ (lēmums Nr.19) 

Par telpu nomas līguma pagarinājumu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos pie 2002.gada 19.decembra Telpu nomas līguma nr.5tn, kas 

noslēgts par telpu Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, 6,95 m2 platībā nomu, uz laiku līdz 

2014.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,42 euro/kv.m mēnesī plus PVN. 

Nomnieks maksā maksu par komunālajiem pakalpojumiem, par patērēto elektroenerģiju, kā 

arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši komercdarbības nodrošināšanai nepieciešamā zemes 

gabala domājamai daļai.  

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.20) 

Par telpu nomas līguma pagarinājumu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos pie 2002.gada 19.decembra Telpu nomas līguma nr.4tn, kas 

noslēgts par telpas 6,95 m2 platībā, kas atrodas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nomu, uz 

laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,42 euro/kv.m mēnesī plus 

PVN. Nomnieks maksā maksu par komunālajiem pakalpojumiem, par patērēto 

elektroenerģiju, kā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši komercdarbības nodrošināšanai 

nepieciešamā zemes gabala domājamai daļai.  

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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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20.§ (lēmums Nr.21) 

Par telpu nomas līguma pagarinājumu 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos pie 2003.gada 24.aprīļa Telpu nomas līguma nr.9 tn, kas noslēgts 

par telpu 13 m2 platībā, kas atrodas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nomu uz laiku līdz 

2014.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,42 euro/kv.m mēnesī plus PVN. 

Nomnieks maksā maksu par komunālajiem pakalpojumiem, par patērēto elektroenerģiju, kā 

arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši komercdarbības nodrošināšanai nepieciešamā zemes 

gabala domājamai daļai.  

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. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.22) 

Par ēdināšanas maksu 

 

Saņemts Ķeguma novada Birzgales pagasta VPII „Birztaliņa”, vadītājas  Anitas Skosas 

2014.gada 6.janvāra iesniegums (reģ.07.02.2014. nr.KNP/2.1.-1/14/34) ar lūgumu palielināt 

ēdināšanas (pusdienu) maksu sociāli aprūpējamām personām. 

Ķeguma novada Sociālā dienesta aprūpētājas veic pusdienu piegādi no Ķeguma novada 

Birzgales pagasta VPII „Birztaliņa” Ķeguma novada Birzgales pagasta sociāli aprūpējamām 

personām. 

Ar Ķeguma novada domes 2013.gada 4.decembra lēmumu Nr.461 (sēdes protokols 

Nr.29, 19.§) VPII „Birztaliņa” noteikta maksa par pusdienām EUR 0,57 (Ls 0,40). Šādā 

maksā nevar iekļaut pieauguša cilvēka porcijas daudzumu trīs ēdienos. 

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

apakšpunktu, domei ir tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt, 

tikai dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes. 

Ņemot vērā domes 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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt ar 2014.gada 1.februāri Ķeguma novada Birzgales pagasta VPII 

„Birztaliņa” ēdināšanas (pusdienu), kas tiek piegādātas sociāli aprūpējamām 

personām, maksu EUR 1.14 (Ls 0,80) dienā. 



12 

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu VPII „Birztaliņa”, Ķeguma 

novada Sociālajam dienestam, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

22.§ (lēmums Nr.23) 

Par maksas pakalpojumiem 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

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

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

dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes. 

Lai dotu iespēju mazaizsargātajām personām pilnveidot viņu sociālās iemaņas, 

veicinātu sociālo problēmu risināšanu,  

ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas un 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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt maksu par Ķeguma novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem 

telpās Ķeguma ielā 6-3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.: 

1.1. veļas (līdz  6 kg) mazgāšana (ar maksas atvieglojumiem) – EUR 0,70 (0,50 Ls); 

1.2. veļas (līdz  6 kg) mazgāšana (bez maksas atvieglojumiem) – EUR 1,40 (1,00 Ls); 

1.3. dušas pakalpojums 30 min.: 

1.3.1. bērniem līdz 14 gadiem – bez maksas; 

1.3.2. personām no 15 gadu vecuma (ar maksas atvieglojumiem) – EUR 1,00 (0,80 Ls); 

1.3.3. personām no 15 gadu vecuma (bez maksas atvieglojumiem) – EUR 1,40 (1,00 Ls). 

 

2. Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz sociālā dienesta izsniegtu norīkojumu. 

Maksas atvieglojumus piemēro šādām iedzīvotāju kategorijām: trūcīgās un 

maznodrošinātās personas, pensionāri bez apgādniekiem, bāreņi, cilvēki ar invaliditāti. 

 

3. Uzdot Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītājai izstrādāt iekšējos kārtības 

noteikumus par augstāk minēto pakalpojumu sniegšanu un saskaņot tos ar Ķeguma 

novada domes priekšsēdētāju.  

 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada sociālajam 

dienestam, centralizētajai grāmatvedībai. 
 

23.§ (lēmums Nr.24) 

Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Ķeguma novada Vispārējās 

pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” 

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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Uzņemt  Ķeguma novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” R. 

Šķeltiņu. 

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. 

 

 

24.§ (lēmums Nr.25) 

Par saistošajiem noteikumiem 

R.Ozols 

 

Saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 9.janvāra 

atzinums Nr.18-6/141 par Ķeguma novada domes 2013.gada 4.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.24/2013 „Par kārtību kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”. 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi.  

Ņemot vērā domes 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, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Ķeguma novada domes 2013.gada 4.decembra saistošos noteikumus Nr. 

24/2013 „Par kārtību kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”, izsakot saistošo 

noteikumu: 

1.1. atsauci šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta 3 daļu, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 18.punktu”. 

1.2. 23.punktu šādā redakcijā: 

„23. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā”. 

Saistošie noteikumi- pielikumā.  

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt precizēto saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

25.§ (lēmums Nr.26) 

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 

2014.gadā 

 

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

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

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

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

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstu 

2014.gadam (pielikumā). 

2. Apstiprināt līgumdarbu sarakstu un atalgojumu 2014.gadam (pielikumā). 

 

 

26.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze  informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 18.12.2013. 

 

Par iepirkumiem 

 

1. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2014./2015. 

gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” ir veikta 

piedāvājumu un papildus iesniegtās informācijas izvērtēšana un pieņemts lēmums atzīt 

par iepirkuma uzvarētājiem: 

 

Daļā nr. 2. Tomes un tai pieguļošo lauku teritorijas ceļu attīrīšana no sniega - SIA 

„AGRO VATRANE” ar piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 7,20 par km; 

Daļā nr. 3. Rembates ielu un tai pieguļošo ceļu attīrīšana no sniega - SIA „AGRO 

VATRANE” ar piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 7,20 par km; 

Daļā nr. 4. Glāžšķūnim pieguļošo lauku teritorijas ceļu attīrīšana no sniega SIA „AGRO 

VATRANE” ar piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 7,20 par km; 

Daļā nr. 5. un Daļā nr. 6. Birzgales pagasta ceļu attīrīšana no sniega - „Vecumnieki” R. 

Bindes zemnieku saimniecība un SIA „Granīts-2” ar piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 

11,00 par km. 

 

2. Iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2014./2015. 

gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” daļām Nr. 1, 7 

un 8 piedāvājumu iesniegšanas termiņā 02.01.2014. ir saņemti viena pretendenta 

piedāvājumi trijās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu un papildus iesniegtās 

informācijas izvērtēšana un pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma uzvarētāju: 
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Daļā nr. 1. Ķeguma pilsētas ielu attīrīšana no sniega - SIA „VIA MEŽS” ar piedāvāto 

cenu (bez PVN) LVL 11,00 par km; 

Daļā nr. 7. Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu apstrāde ar pretslīdes materiālu - 

SIA „VIA MEŽS” ar piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 19,50 par km; 

Daļā nr. 8. Sniega izvešana no Ķeguma novada ielām  - SIA „VIA MEŽS” ar piedāvāto 

cenu (bez PVN) LVL 4,95 par m3. 

 

Par darbiem 

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

veikta atkārtota darbu defektācija. Atklāto defektu novēršanas termiņš ir 2014.g. 

15.janvāris. 

 

2. SIA „Wesemann” turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus 

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

ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 2.kārtas darbi Ķegumā – Celtnieku ielas 

rūpnieciskajā zonā, Liepu alejā, Komunālajā ielā, Ogres ielā, Smilšu ielā, Stacijas 

laukumā, autoceļa A6 un dzelzceļa līnijas šķērsojumā. 

 

3. SIA „ECU Ķegums” ir pabeidzis elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas un ielu 

apgaismojuma sistēmas izbūves darbus Upes un Rīgas ielā Ķegumā un Birzgalē. 

Atliek veikt vecās elektroapgādes sistēmas demontāžas darbus Birzgalē (garantijas 

vēstule ar termiņu 2014.g. 1.februāris) un teritorijas labiekārtošanas darbus trases 

būvdarbu zonā gan Upes un Rīgas ielā Ķegumā, gan Birzgalē  (garantijas vēstules ar 

termiņu 2014.g. 30.maijs). 

 

4. SIA „Energy Expert” turpina darbus Ķeguma vecās katlu mājas ēkas rekonstrukcijā 

par dienas centru. Ir pabeigti jaunās ēkas pamatu betonēšanas darbi. Virs vecās katlu 

mājas ēkas nesošajām sienām ir ieklāts pārsegums ar dobtajiem pārseguma paneļiem 

un uzsākta ēkas otrā stāva sienu montāža no keramzīta blokiem. 

 

Par pasākumiem 

 

Šovakar Ķeguma tautas namā plkst. 18:30 tematiskais vakars 

1. lekcija- Kas ir pozitīvā psiholoģija( laime, prieks, apmierinājums) 

2. lekcija - dabas augu efektīga pielietošana mūsu veselībai un skaistumam. 

  

18.01. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā plkst. 18:00 

SDK "Ķegums" sadraudzības koncerts "Raudzības". 

  

Birzgales tautas namā  jau 27.12 tika atvests jaunais flīģelis. 

  

26.01. plkst. 14:00 Tomes tautas namā  

Ķeipenes amatierteātra viesizrāde "Tu tikai atgriezies". 

 

Informācija 

 

1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālā nodaļa 

13.01.2014. atsūtīja vēstuli, kurā informēja, ka Ķeguma novadā neatrodas tādi 
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nekustamie kultūras pieminekļi, kuri netiek uzturēti atbilstoši kultūras pieminekļu 

aizsardzības prasībām un kuri būtu apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli. 

2. 06.01.2014. saņemts atzinuma no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta par 

Ķeguma novada un Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļu darbu, ko novērtēja ļoti 

atzinīgi, kā arī izteikti priekšlikumi pašvaldībai nodrošināt dzimtsarakstu nodaļu 

vadītājām iespēju iepazīties ar citu novadu kolēģu darbu citās dzimtsarakstu nodaļās 

un rast līdzekļus pastāvīgas laulību ceremonijas zāles un arhīva izveidošanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00  

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


