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5. Par zemes gabalu apvienošanu 

6. Par  nekustamā īpašuma „V

7. Par  nekustamā īpašuma „Vecr
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9. Par nekustamā īpašuma nodok
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12. Par nekustamā īpašuma 

13. Par domes priekšsēdētā

14. Par nekustamā īpašuma „Ce

15. Informatīvie jautājumi 

GUMA  NOVADA DOME  
90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

Nr.25 

 

priekšsēdētājs Roberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmā

cijas darbinieki:  
izpilddirektore Nelda Sniedze, 

bu speciāliste Kintija Sparāne, 
matvede Maija Priževoite 

vels Kotāns- nezināmu iemeslu dēļ, Jānis Priževoits, Viesturs Teic

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

īguma izbeigšanu 

Par zemes gabala Oškalana iela 9 nomu 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

lietošanas mērķa un nosaukuma maiņu - Autoceļš A6 

Par zemes gabalu apvienošanu - “Autoceļš A6” 

pašuma „Vējarozes- 1” atsavināšanu 

pašuma „Vecrājumi” atsavināšanu 

vesvietas ziņu anulēšanu 

pašuma nodokļa parāda piedziņu 

ēgšanu 

žu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķ

pašuma Ķeguma iela 2-6, izsoles rezultātu apstiprinā

ē ētāja atvaļinājumu 

pašuma „Ceļš Auziņas-Cinaites” iegādi 

 

_________________________ 

 

ns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

nis Priževoits, Viesturs Teicāns- 

jiem norēķiniem 

tu apstiprināšanu 
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1.§ (lēmums Nr.255) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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 2016.gada 1.septembri izbeigt 2011.gada 8.jūlija zemes nomas līgumu Nr.20/2011, 
noslēgtu par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,5ha 
platībā, nomu. 

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, 
domes sēdeslēmumsir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.255 uz 1 lapas.  

 
2.§ (lēmums Nr.256) 

Par zemes gabala Oškalana iela 9 nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par izbeigtu 2014.gada 3.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/14/9, 
kas tika noslēgts par zemes vienības Oškalna iela 9, 473/27070 domājamo daļu  no zemes 
kopplatības 0,74 ha nomu ēkas 473/27070 domājamo daļu  uzturēšanai. 

Atzīt par izbeigtu 2014.gada 10.februāra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-
3/14/5, kas tika noslēgts par zemes vienības Oškalna iela 9, 383/27070 domājamo daļu  no zemes 
kopplatības 0,74 ha nomu ēkas 383/27070 domājamo daļu  uzturēšanai. 

Slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības Oškalna iela 9, 856/27070 
domājamo daļu  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu ēkas 856/27070 domājamo daļu  uzturēšanai. 

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, 
domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.256 uz 1 lapas.  

 
3.§ (lēmums Nr.257) 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Main īt nekustamā īpašuma Skolas iela 6, Ķegumā, Ķeguma novadā arkadastra Nr.7409 001 
0087 zemes lietošanas mērķi zemes vienībai2627 m2platībā uz pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve (kods 0908). 

Main īt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 3, Ķegumā, Ķeguma novadā zemes lietošanas 
mērķi zemes vienībai Uzvaras iela 17 8642 m2platībā uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001). 

Main īt nekustamā īpašumaTomes iela 10A, Ķegumā, Ķeguma novadā zemes lietošanas 
mērķi zemes vienībai Tomes iela 1010996 m2 platībā uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001). 

Main īt nekustamā īpašuma Nākotnes iela 12, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā 
zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 0,0920 ha platībā uz individu ālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0601). 

Pielikumā: lēmums Nr.257 uz 1 lapas.  

 
 

4.§ (lēmums Nr.258) 
Par zemes lietošanas mērķa un nosaukuma maiņu - Autoceļš A6 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Main īt nekustamā īpašuma „A6”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, zemes lietošanas 
mērķi zemes vienībai, platība 11,81 ha, uz zemedzelzceļa infrastrukt ūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Main ītnekustamā īpašuma nosaukumu uz “Autoceļš A6”, Rembates pagasts, Ķeguma 
novads. 

Pielikumā: lēmums Nr.258 uz 1 lapas un skice uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.259) 

Par zemes gabalu apvienošanu - “Autoceļš A6” 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apvienot divus nekustamos īpašumus “A6”, Ķegums, Ķeguma novads vienā nekustamajā 
īpašumā, kas sastāvēs no divām zemes vienībām  - viena 7,5921 ha platībā  un otra 5,19 ha platībā.  

Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Autoceļš A6”, Ķegums, 
Ķeguma novads. 

Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērķi -zeme 
dzelzceļa infrastrukt ūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 
1101). 



4 
 

Pielikumā: lēmums Nr.259 uz 1 lapas un skice uz 2 lapām. 

6.§ (lēmums Nr.260) 
Par  nekustamā īpašuma „Vējarozes- 1” atsavināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Raivis Ūzuls), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par br īvu cenu,pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„V ējarozes- 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemesgabaliem platība 3,86 ha un 
26,13 ha, t.sk. mežaudze 10,81 ha, par nosacīto cenu36 652 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši seši 
simti piecdesmit divi euro). 

Juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu nosūtīšanai  atsavināšanas ierosinātājam 
nekustamā īpašuma „Vējarozes-1”, Birzgales pag., Ķeguma nov. iegādei par lēmuma pirmajā 
punktā noteikto nosacīto cenu. 

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, 
domes sēdeslēmums  ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.260 uz 1 lapas. 

 
 

7.§ (lēmums Nr.261) 
Par  nekustamā īpašuma „Vecrājumi” atsavin āšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Raivis Ūzuls), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par br īvu cenu,pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Vecr ājumi ”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemesgabala, platība 5,77 ha, t.sk. 
mežaudze 5,68 ha, par nosacīto cenu4743 EUR(četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs 
euro). 

Juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu nosūtīšanai  atsavināšanas ierosinātājai 
nekustamā īpašuma „Vecrājumi”, Birzgales pag., Ķeguma nov. iegādei par lēmuma pirmajā 
punktā noteikto nosacīto cenu. 

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, 
domes sēdeslēmums  ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.261 uz 1 lapas. 
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8.§ (lēmums Nr.262) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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, 
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.262 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.263) 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzītbezstrīdus kārt ībānekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 
EUR 112,36 (viens simts divpadsmit komats trīsdesmit seši euro) par nekustamo īpašumu Kalna 
ielā 3-33, 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, 
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.263 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.264) 

Par pirkuma l īguma slēgšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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 pirkuma l īgumupar pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr. 2, Dzintaru ielā 1, 
Ķegums, Ķeguma nov., kas sastāv no 1 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 30,9 m2, būves 
kopīpašuma 3105/23377 domājamo daļu, būves kopīpašuma 3105/23377 domājamo daļu, būves 
kopīpašuma 3105/23377 domājamo daļu, zemes 3105/23377 domājamo daļu no dzīvojamai mājai 
piesaistītā zemesgabala 2593 m2, pārdošanu par pirkuma maksu1190 EUR (viens tūkstotis viens 
simts deviņdesmit euro).  
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Pārdošanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Ķeguma novada pašvaldības  budžetā.  

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, 
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.264 uz 1 lapas. 

 
11.§ (lēmums Nr.265) 

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā  EUR 313 917,50 (trīs simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti 
septiņpadsmit euro un 50 centi)un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni 
EUR 88,38 (astoņdesmit astoņi euro un 38 centi) mēnesī. 

ApstiprinātBirzgales pamatskolasizdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2016.gadā EUR 144 934,16 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro 
un 16 centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 125,81 (viens 
simts divdesmit pieci euro un 81 cents) mēnesī. 

ApstiprinātVPII Birztali ņaizdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā 
EUR 133 552, 56 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro un 56 centi) 
un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 222,59 (divi simti divdesmit 
divi euro un 59 centi) mēnesī. 

ApstiprinātVPII Gaismiņaizdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā 
EUR 256 386,10 (divi simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 10 centi)un 
noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 131,08 (viens simts trīsdesmit 
viens euro un 08 centi) mēnesī. 

Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2016.gada 
3.februāra lēmumu Nr.46 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem” (protokols Nr.4, 13.§). 

Pielikumā: lēmums Nr.265 uz 1 lapas un aprēķini uz 1 lapas. 

 
12.§ (lēmums Nr.266) 

Par nekustamā īpašuma Ķeguma iela 2-6, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības nekustamais īpašums - Ķeguma iela 2-6, 
Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,kas sastāv no četru istabu dzīvokļa ar kopējo platību 
91,3 kv.m, kopīpašuma 8803/126325 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 
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74840040052013, par pirkuma maksu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro), par 
notikušu. 

Atzīt par nosolītāju izsolē, kurā tika pārdots lēmuma 1.punktā minētais nekustamais 
īpašums, Mārti ņu Tīdemani. 

Slēgt līgumu par izsolē iegūtās mantas pirkumu.līdz 2016.gada 23.septembrim. 

Apstiprināt izsoles izdevumu tāmi (pielikumā), līdzekļus iedalot no izsolē iegūtajiem 
līdzekļiem. 

Pielikumā: lēmums Nr.266 uz 1 lapas un izdevumu tāmes noraksts uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.267) 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, balsojumā nepiedalās Roberts Ozols, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt 2016.gada ikgadējā 
atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas, ar 2016.gada 12.septembri līdz 25.septembrim 
ieskaitot.  

Pielikumā: lēmums Nr.267 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.268) 
Par nekustamā īpašuma „Ceļš Auziņas-Cinaites” iegādi 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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 pirkuma līgumu par no nekustamā īpašuma „Krūklēni”, Rembates pag., Ķeguma nov., 
atdalāmā nekustamā īpašuma ”Ceļš  Auziņas-Cinaites”, kas sastāv no zemes vienības platība 
0,57ha, iegādi, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrā punktā noteiktās autonomās 
funkcijas vajadzībām –publiska rakstura ceļa (ielas) izveidošanai par pirkuma maksu 297 EUR 
(divi simti deviņdesmit septiņi euro). 

Pielikumā: lēmums Nr.268 uz 1 lapas. 

 
15.§  

Informat īvie jautājumi  
 

2016.09.07 Informācija Domes sēdei (par laika posmu no 2016.08.17) 
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā laika posmā no 17.08.2016. 
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Par iepirkumiem 
1. 18.08.2016. tika izsludināts iepirkums „B ūvniecības (nojaukšanas) dokumentācijas 

izstrāde un dzīvojamās ēkas ar palīgēkām nojaukšana, teritorijas sanācija Rembatē, 
Ķeguma novadā”.  Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 29.08.2016. saņemti četru 
pretendentu piedāvājumi. Ir veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt 
domei slēgt līgumu ar SIA “V.J.M. BŪVE” par piedāvāto cenu 22591,96 eiro (bez PVN). 

2. 05.09.2016. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada Birzgales pagasta Liepu ielas un ceļa 
“Zemītes-Birzgales akmens” pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 03.10.2016. 

3. Gatavojam iepirkumu ceļa zīmju un norāžu iegādei. 
 

Par darbiem 
1. SIA „VIA Mežs” ir pabeidzis darbus un iesniedzis dokumentus par ceļu periodisko 

uzturēšanu Birzgalē un Tomes pagastā. 
2. SIA „DG Baltic” turpina darbu pie PII „Gaismiņa” piebūves tehniskā projekta izstrādes. 

Eksperta SIA "MMPB" slēdziena par būvprojekta kvalitāti un atbilstību normatīvajiem 
aktiem iesniegšanas termiņš ir beidzies, sazinoties ar ekspertu, noskaidrots, ka turpinās 
darbs ar projektētājiem, lai varētu veikt nepieciešamos labojumus un eksperts varētu dot 
pozitīvu slēdzienu, līdz ar to jautājums aizkavējas. Projektētāji tupina saskaņošanas 
procedūru. Atbilstoši līgumam TP iesniegšanas termiņš ir nedēļas laikā no eksperta 
atzinuma saņemšanas.  

3. Visas izglītības iestādes ir uzsākušas savu darbu. 

4. SIA “Ceļinieks 01” ir veicis pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi brauktuves posmā no 
Pk14+00 līdz 18+00 un posmā no Pk25+50 līdz 31+50 sabrukušās asfaltbetona kārtas 
safrēzēšanu visā brauktuves platumā, safrēzētā 6000 m2 laukuma profilēšanu, planēšanu un 
veltņošanu, izveidojot grants seguma ceļa posmus. Gaidām lēmumu par nepieciešamā 
aizņēmuma saņemšanu, lai varam norēķināties par veikto darbu. Turpinās sarunas ar 
Aizsardzības ministriju par kopēju risinājumu pārējā ceļa sakārtošanai. 

5. SIA “AJOR” šonedēļ uzsāks sagatavošanās darbus Ķeguma pilsētas ūdenstornī Liepu alejā 
1c, lai no 12.septembra veiktu ūdens rezervuāra virsmas remonta darbus un pabeigtu tos 
iespējami īsākā termiņā.  No piektdienas pakāpeniski tiks samazināts ūdens līmenis tornī 
un notiks pāreja uz ūdensapgādes sistēmas darbību ar hidroforiem. 

6. 31.augustā SAC “Senliepas” notika pirmā būvsapulce, kurā tikās visas galvenās procesā 
iesaistītās puses un apsprieda aktuālos jautājumus pirms būvdarbu uzsākšanas. SIA “ĢL 
Konsultants” gatavojas nākošā nedēļā uzsākt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcijas darbus objektā. 

7. Ķeguma prospektā 1 pagrabā notika avārija – applūda Pensionāru biedrībai piešķirtās 
telpas. Ir saņemts arī iesniegums par nodarītajiem zaudējumiem. Avārijas iemesls ir atrasts 
un novērsts, ir veikti papildu izbūves darbi, lai nepieļautu turpmāk šādu aplūšanu. 

 

Pasākumi 

Kultūras dzīvē amatierkolektīvi aktīvi uzsāk savu jauno darba sezonu. Tiek aicināti un 
uzņemti arī jauni dalībnieki. 

Tiek plānotas arī nelielas izmaiņas amatierkolektīvu sastāvā. Deju kolektīvam “Kadiķis” būs 
jauns vadītājs (precīzi zināms būs 27.septembrī), Birzgalē varētu būt izmaiņas bērnu deju 
kolektīvā, arī Rembatē šobrīd sezonu uzsāks tikai dāmu vokālais ansamblis. 



9 
 

Konkursā uz vakanto pasākumu organizatoru tika saņemti 8 pieteikumi, komisija uz 
pārrunām uzaicināja 5 pretendentus, no kuriem izvēlējāmies piemērotāko kandidāti, kas turpmāk 
rūpēsies par kultūras dzīvi Rembatē.  

3.septembrī notika Bērnu ballīte, liels paldies tiem vecākiem, kas atveda savus bērnus uz šo 
pasākumu. Ballīte bija tiešām jauka un bērniem ļoti patika. 

10.septembrī Tomes pagastā norisināsies divi pasākumi plkst. 9.30 sāksies  ikgadējais 
Sēņošanas čempionāts, īpaši atzīmēsim tēvu dienu. Un Tomes biedrības rīkotās sporta spēles, 
kuras beigsies ar balli un salūtu. 

10.septembrī plkst. 11.00 Tomes bibliotēkā J. Osmanis “Uz skolu” bibliogrāfisks dzejoļu 
apskats bērniem.  

10.septembrī plkst. 15.00 Pēc kārtīgas sēņošanas var doties uz Ķeguma dienas centru, kur 
notiks “Kulinārijas un uztur mācības kursu cikls. Maksa par vienu nodarbību 4 EUR. 

16.septembrī plkst. 19.00 Ķeguma tautas namā tiks atklāta foto izstāde “Veidosim skaistu un 
sakoptu savu novadu”, kas izveidota, izmantojot konkursa laikā iegūtos fotoattēlus. Izstāde ir 
paredzēta kā ceļojošā un to varēs apskatīt visos pagastos. Izstādes laikā varēs nobalsot par savu 
simpātiju. Atgādinu, ka saskaņā ar nolikumu, konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti valsts svētku laikā 
Ķegumā. 

20.septembrī  plkst. 18.00 Ķeguma dienas centrā kārtējais “Atmiņu vakars”, šoreiz tēma par 
Tilta avārijām. 

22.septembrī, plkst. 18.30 pie Tomes tautas nama ir iespēja kopā ar folkloras kopu „Graudi”  
svinēt  rudens saulgriežus. Laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 kopīgi tiks veidota rudens mandala no 
atnestajām  veltēm (ziediem, augļiem, dārzeņiem).  

Aicinām iesaistīties  Baltu Vienības uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt ugunis kalnos, 
pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. 

Tomē  Baltu Vienības ugunskurs tiks iedegts Tomes „Grīvu” senkapu vietā pie Daugavas. 
Atcerēsimies mūsu tautu vēsturi, stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā pasaulē. Lai Uguns 
simbols vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana 
vienlaikus nozīmē vienotību. 

Vienosimies kopīgai nākotnes  dziesmai un  nākotnes domai, kopā ar Folkloras kopu 
„Graudi” 

1.oktobrī Gadatirgus Ķegumā.  
 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:30 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 
09.09.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 
 
 


