ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā

2016.gada 20.aprīlī

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža
Sēdē piedalās
deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga
Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks
Nepiedalās: Andris Balodis, Rita Reinsone, Valentīns Pastars- pamatdarba dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā.
Darba kārtība:
1.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

2.

Par zemes nomu sakņu dārzam

3.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

4.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

5.

Par zemes nomu sakņu dārzam

6.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

7.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rožlejas”

8.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pabērži”

9.

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu

10. Par dzīvojamo platību
11. Par zvejas tiesību nomu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu
14. Par saistošo noteikumu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas
kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā” apstiprināšanu
15. Informatīvie jautājumi

1.§ (lēmums Nr.132)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 2016.gada 22.janvārī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.KNP/2.2.-5/16/3 par
zemes gabala Ķeguma prospekts 1 daļas 150 kv.m. platībā nomu ar 2016.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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.132 uz 1 lapas.
2.§ (lēmums Nr.133)
Par zemes nomu sakņu dārzam
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A daļas 300 kv.m platībā
nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar
2016.gada 1.maiju līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas
līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu
ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
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.133 uz 1 lapas.

3.§ (lēmums Nr.134)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Izbeigt 2007.gada 13.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.151/2007 par nekustamā
īpašuma Komunālā iela 9A zemes gabala daļas 400 kv.m. platībā nomu, ar 2016.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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.134 uz 1 lapas.

4.§ (lēmums Nr.135)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.30/2007, kas 2007.gada 26.martā noslēgts par zemes
vienības daļas, platība 230 m2, nomu, ar 2016. gada 1.janvāri.
Pielikumā: lēmums Nr.135 uz 1 lapas.

5.§ (lēmums Nr.136)
Par zemes nomu sakņu dārzam
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 230 kv.m. platībā, kas ir
nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķipagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam ar 2016.gada 1.maiju līdz 2016.gada
31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu
saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par
zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
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.136 uz 1 lapas.
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6.§ (lēmums Nr.137)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.74/2007, kas 2007.gada 30.martā noslēgts par zemes
vienības daļas, platība 234 m2, nomu, ar 2016. gada 1.maiju.
Pielikumā: lēmums Nr.137 uz 1 lapas.

7.§ (lēmums Nr.138)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rožlejas”
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ķeguma novada domes 03.10.2012. lēmumu Nr.407 (prot.Nr.22,4.§) “Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam”.
Atcelt Ķeguma novada domes 23.01.2013. lēmumu Nr.18 (prot.Nr.2,1.§) “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rožlejas””.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rožlejas”, platība
0,87 ha, jaunizveidoto zemes vienību platības precizējot pēc robežu uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
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.138 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas.

8.§ (lēmums Nr.139)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pabērži”
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pabērži” zemes
vienībai.
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Pirmajai zemes vienībai, platība 1,20 ha, saglabāt adresi „Pabērži”, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Otrajai zemes vienībai, platība 4,80 ha piešķirt nosaukumu „Divbāliņi”, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
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.139 uz 1 lapas.

9.§ (lēmums Nr.140)
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2011.gada 1.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts
par dzīvokli Ķeguma ielā 8-17, uz laiku līdz 2016.gada 28.oktobrim.
Pagarināt 2015.gada 2.novembra Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 8-2, uz laiku līdz 2016.gada 7.oktobrim.
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.140 uz 1 lapas.

10.§ (lēmums Nr.141)
Par dzīvojamo platību
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atteikt piešķirt dzīvesvietu sociālajā dzīvoklī, jo uz personu nav attiecināms viens no
šādiem nosacījumiem – nav stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas,
neīrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, kā arī nav bārenis, kam nav tikusi nodrošināta
dzīvojamā platība.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
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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.141 uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.142)
Par zvejas tiesību nomu
R.Ozols, V.Teicāns, D.Vanaga
Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis Priževoits,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu
zivju murdu ar sētu līdz 30 m 2016.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 19,92 EUR
(deviņpadsmit komats deviņdesmit divi euro).
Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 96.p.un 102.p. izpildi.
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.142 uz 1 lapas.
12.§ (lēmums Nr.143)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu
EUR 21,49 (divdesmit viens komats četrdesmit deviņi euro) apmērā par nekustamo īpašumu
“Kaikari”, 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.143 uz 1 lapas.
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13.§ (lēmums Nr.144)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „CVH PARTNERS” nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu „Staltbrieži”, EUR 1117,05 (viens tūkstotis viens simts
septiņpadsmit komats nulle pieci euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Pielikumā: lēmums Nr.144 uz 1 lapas.

14.§ (lēmums Nr.145)
Par saistošo noteikumu „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas
kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā” apstiprināšanu
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2016 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā”.
Pielikumā: lēmums Nr.145 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 4 lapām

15.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā laika posmā no 06.04.2016.
Par darbiem
Saistībā ar pašvaldības iedzīvotājiem aktuālo jautājumu par Ķeguma HES tilta slēgšanu
satiksmei, informēju, ka pēc sazināšanās ar būvdarbu vadītājiem šobrīd satiksme pār tiltu tiks
slēgta tikai nepieciešamības gadījumā, un vismaz līdz 25.aprīlim tas nenotiks. Ir panākta
vienošanās, ka katru nedēļu būvnieks informē Latvijas valsts ceļus un viņi ievieto savā mājas
lapā www.lvceli.lv informāciju par plānoto tilta slēgšanu vai neslēgšanu uz nākamo nedēļu.
Mēs savā mājas lapā esam operatīvi izveidojuši vietu, kur ikviens varēs apskatīties aktuālo
situāciju šajā jautājumā.
13.04.2016. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada VPII „Birztaliņa” teritorijas
labiekārtošana” (ĶND/2016/8), iesniegšanas termiņš 25.04.2016.
06.04.21016. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku veselības
un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi”. Iesniegšanas termiņš 21.04.2016.
SIA „Perfekt būve” ir uzsācis ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvi ēkā Dzintaru
ielā 1, Ķegumā. Ir izbūvēts ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu pieslēgums pilsētas tīkliem
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un samontēti kanalizācijas sistēmas stāvvadi. Šobrīd notiek darbi pie ūdensvada stāvvadu
montāžas un sanitāri tehnisko ierīču uzstādīšanas divos pašvaldības dzīvokļos. Paralēli notiek
šo divu pašvaldības dzīvokļu atbrīvošana no telpu iepriekšējo īrnieku mantām.
SIA „DGS” ir uzsācis teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus pēc pagājušā
gada vēlā nogalē veiktās siltumtīklu rekonstrukcijas Birzgalē. Tuvākajā laikā šie darbi tiks
veikti arī Ķegumā objektā pie novada domes un ēkas Rīgas ielā 12.
Ir sastādīts defektu akts par virsmu iesēdumiem, grunts izskalojumiem un citiem
defektiem pārējā Ķeguma pilsētas teritorijā pēc 2014/2015. gadā veiktās siltumtīklu
rekonstrukcijas darbiem. Defektu novēršanas termiņš ir 20.maijs. Būvnieks sola darbus veikt
ātrāk.
Gatavojamies pašvaldības autotransporta atkārtotai izsolei. Vakar notika pašvaldības
nekustamā īpašuma „Eglāji” izsole, kas mūsu pašvaldībai izvērtās par nebijušu pasākumu ar
milzu interesi. Izsoles sākumcena 15 637 EUR, dalībnieki 17, izsoles solis 200 EUR, izsoles
vadītājam bija jānosauc 262 soļi, rezultātā – nekustamais īpašums tika izsolīts par 68 037
EUR.
SIA „DG Baltic” (līgums parakstīts 22.01.2016., līguma termiņš ir 12 kalendārās
nedēļas) intensīvi turpina darbu pie tehniskā projekta izstrādes Ķeguma novada pašvaldības
VPII „Gaismiņa” ēkas piebūvei. Ir iesniegts projekts minimālajā sastāvā. Saņemta būvatļauja.
Veicam tirgus izpēti eksperta pakalpojumiem, kas veiks projektam ekspertīzi.
Esam saņēmuši informāciju, ka mūsu ideju koncepts „Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ķeguma novada Birzgales pagastā” ir iekļauts
atbalstāmo projektu sarakstā (kopumā sarakstā ir iekļauti 54 ideju koncepti). Un šobrīd ir
jāgaida uzaicinājums no CFLA. Pēc tad jāgatavo projektu pieteikums Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām” III projektu iesniegumu atlases kārtai „Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldība”. Konceptā norādītais ERAF līdzfinansējums 430 718
EUR (varētu tikt precizēts pēc iepirkuma rezultāta), pašvaldības finansējums 15%, plānotie
sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, kas pamatoti ar komersantu apliecinājumiem: 60 darba
vietas, komersantu investīcijas 745 000 EUR, komersantu skaits 6. Projekta pieteikuma
iesniegšanas termiņš ir 29.maijs.
2016.gada 14.aprīlī saņēmām vēstuli no Brāļu kapu komitejas, kurā tiekam informēti, ka
atbilstoši 2007.gada 18.decembrī parakstītajai Vienošanās „Par Latvijas apbedījumu statusu
Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā”
Krievijas vēstniecība Latvijā ir iekļāvusi 2016.gadā veicamo rekonstrukcijas darbu plānā
Birzgales pagasta teritorijā esošos Krievijas (padomju) armijas karavīru brāļu kapus, paredzot
rekonstruēt esošos brāļu kapus 1010 kv.m platībā, veicot 163 granīta memoriālo piemiņas
plākšņu izgatavošanu un (vārdu) gravēšanu, celiņu un laukumu plākšņu un grants seguma
nomaiņu, apmaļu nomaiņu un teritorijas labiekārtošanu. Minētajos kapos ir veikti 362
apbedījumi. Visi darbi ir jāsaskaņo pašvaldībā, informatīvajiem tekstiem jābūt latviešu un
krievu valodā. Pašvaldībai jāveic uzraugošā funkcija.
Esam saņēmuši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padomes 01.04.2016. lēmumu
Nr. 41 (prot. Nr.12) „Par SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu
tarifu”, kurā informē, ka ar 2016.gada 5.maiju stājas spēkā jauns pakalpojuma tarifs 28,32
EUR/t (bez PVN). Komersants poligonā «Getliņi» patlaban piemēro regulatora 2014.gada
27.novembrī apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu – 15,54 EUR/t (bez PVN un
DRN). Kas ir par 12,78 EUR/t jeb 82,24 % vairāk kā līdz šim.
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Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir tikai viena daļa no kopējās maksas par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuru apmaksā atkritumu radītājs. Otra daļa ir maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kuru nosaka
pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju, kas
izvēlēts likumā noteiktā kārtībā. Trešā daļa ir dabas resursu nodoklis par atkritumu
apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Likumsakarīgi, ka 05.04.2016 saņēmām arī no SIA „MARSS”, kas šobrīd veic
atkritumu savākšanu Ķeguma novadā, vēstuli (Nr.25/2016) par pakalpojuma tarifa izmaiņām.
Pakalpojuma tarifs mainīsies ar 05.05.2016, tas tiks paaugstināts par 1,28 EUR/m3 jeb 18,05
% (bez PVN 21 %) un turpmāk būs 8,37 EUR/m3.
Esam veikuši aprēķinus un secinājuši, ka situācijā, ja nepieaugs pakalpojumu apjoms,
tad papildu līdzekļi būs nepieciešami Birzgales komunālajai saimniecībai apmēram 400 EUR
apmērā. Jāplāno attiecīgi budžeta grozījumi, kā arī jādomā par iespējām pārskatīt atkritumu
apsaimniekošanu Ķeguma novadā. Domāju, ka saimnieciski būtu uzsākt atkritumu šķirošanu
mājsaimniecībās un izveidot, piemēram, kompostēšanas vietas lapām.
15.04.2016. ir saņemts Veselības ministrijas rīkojums Nr.51 „Par Veselīgas pašvaldības
statusa piešķiršanu un uzņemšanu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” arī Ķeguma novada
pašvaldību. Šis statuss ļaus pašvaldībai piedalīties dažādos ES fondu organizētajos veselības
veicināšanas projektu konkursos. Šis statuss uzliek mums par pienākumu reizi gadā piedalīties
koordinācijas sēdēs un jāorganizē pašvaldības iedzīvotājiem veselību veicinošie pasākumi.
Saskaņā ar domes lēmumu politiskais koordinators ir I.Zemnieks, pašvaldības koordinators ir
D.Soboļeva un pārraugošā institūcija ir Veselības un sociālo jautājumu komiteja ar
priekšsēdētāju Dainu Vanagu.
Par pasākumiem
2016. gada 16. aprīlī Ķeguma tautas namā notika apmeklētāju atsaucību iemantojusī
„Lielā pavasara izsole 2016”. Arī šogad izsolāmo mantu, gardumu un dārglietu netrūka.
Piedalījās gandrīz 60 cilvēki. Kopā no izsoles iegūti 414 EUR, kas tiks novirzīti 2 mērķiem.
Šogad vislielāko atsaucību guva skolotājas S. Čeveres izvirzītais labdarības mērķis –
metāla konstruktoru komplektu iegāde jaunajai paaudzei un otrajā vietā palika ideja par
palīdzību diska izdošanā popgrupai „Sienāži”. Šiem abiem projektiem tika izsolē savāktie
līdzekļi.
2016. gada 23. aprīlī Ķeguma novadā notiks Lielā talka. Talkošanas vietas:
Krusta kalns

Velga Vītola

Estrāde

Ingrīda Freimane

Birzgales pagasta centrs, Ievu Līcis aiz tautas nama

Biedrība "Jadara"

Līčupes mala aiz Tomes dienas centra

Ilona Ofmane

SAC "Senliepas"

Vineta Kļava



Kultūras nodaļa atbalsta šo akciju un Talkas ietvaros sakops Ķeguma parka un
pludmales teritorijas;



Ķeguma komercnovirziena vidusskola atbalsta akciju un talkos visas nedēļas garumā.
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Talkot visi tiek aicināti 22.04. no plkst. 13.00 vai 23.04. no plkst. 9.00.
Aicināts piedalīties Lielajā talkā ir ikviens!
Lielās talkas koordinatore un atbildīgā par norisi ir Antra Binde. Talkas atbildīgais Ķeguma
pilsētā – Ingrīda Freimane (26215627).
Objekti, kurus vēlams sakārtot, ja kāds vēlas savā kompānijā piedalīties Lielajā talkā (plašāku
izklāstu par konkrētu objektu sniegs – Ingrīda Freimane):


Ceļmala aiz „Rubeņiem”;



SCO dārziņu teritorija;



Pludinātāju pietura;



Avotiņa teritorija un bērzu birzs;



Daugavas mala abos krastos;



Daugavpils šosejas/taciņas mala (no vecās SOC ēkas līdz auto veikalam).

Talkas maisi tiks nodrošināti no Lielās talkas organizatotiem – Jums nepieciešamajā
daudzumā.
Birzgalē 22. aprīlī plkst. 16.00 tautas namā VPII „Birztaliņa” dziedošo ģimeņu koncerts
24. aprīlī plkst. 10.30 sporta zālē Ķeguma novada atklātais čempionāts galda tenisā –
finālkārta.
Deputāti vienojas, ka nākošā domes sēde notiks 18.maijā.
Sēdi slēdz plkst. 15:45
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

R.Ozols

(personiskais paraksts)

I.Koluža

22.04.2016.
datums

Protokolēja
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