
             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 18.maijā                                                                                                       Nr.14 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:15 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks 

 

Nepiedalās: Andris Balodis, Jānis Priževoits- pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par  saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

2. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Komunālā iela 7 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvidi” 

4. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Līzītes 

mežs” 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „GTK BIRZGALE” 

11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA” 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „Vides 

Aizsardzības Asociācija” 

13. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates ciemā” 
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14. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā” 

15. Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās 

vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” 

16. Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

17. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.171) 

Par  saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, 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.8/2016„Par  kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība 

sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 48.panta 2.un 3.daļu, lēmuma projektu domes 

priekšsēdētājs neparaksta. 

 

Pielikumā: lēmuma Nr.171 projekts uz 1 lapas un saistošo noteikumu projekts uz 6 lapām. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.172) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

nekustamajam īpašumam Komunālā iela 7 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apvienot vienā zemes gabalā nekustamā īpašuma Komunālā iela 9A, Ķegums, Ķeguma 

nov., un nekustamā īpašuma Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma nov., zemes vienības:   

zemes vienību, , platība 18881 m
2
, un zemes vienību, platība 8874 m

2
,  

jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresi Komunālā iela 7, Ķegums, 

Ķeguma nov.; 

jaunizveidotajam zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu 

apbūve (kods 0901). 

Dzēst no Adrešu reģistra adresi Komunālā iela 9, Ķegums, Ķeguma nov.. 

Pielikumā: lēmums Nr.172 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.173) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purvidi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, 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 „Purvidi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 2,60 ha, saglabāt adresi „Purvidi”, saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1,00 ha, kā jaunizveidotam nekustamajam īpašumam piešķirt 

adresi „Krēgeri”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.173 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.174) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Līzītes 

mežs” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Līzītes”, atdalīt zemes vienību, platība 6,50 ha. 

Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Līzītes mežs”, noteikt zemes gabala 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.174 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.175) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.175 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.176) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.176 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.177) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.177 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.178) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.178 uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.179) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.179 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.180) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „GTK BIRZGALE” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 998,80 (deviņi simti deviņdesmit astoņi euro 

80 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Galda tenisa nodarbības” 

realizācijai PPPB „Zied zeme" izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

2015-2020 pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva 

dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 

2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrībai 

„GTK BIRZGALE”, reģ. Nr.50008233361, juridiskā adrese Jaunatnes iela 9K, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma novads. 

Slēgt līgumu ar biedrību „GTK BIRZGALE”, reģ. Nr.50008233361, juridiskā adrese 

Jaunatnes iela 9K, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma novads par telpu nomu pamatlīdzekļu 

izvietošanai un galda tenisa nodarbību norisei Birzgales pamatskolas sporta zālē Skolas ielā 1, 

Birzgalē, Ķeguma novadā ar kadastra apzīmējumu Nr.7444 005 0243 010 daļas 647,8 m
2
 platībā 

nomu, ar 2016.gada 20.maija līdz 2023.gada 31.decembrim, nosakot telpu nomas maksu EUR 

0,50 (nulle euro 50 centi) mēnesī plus PVN. 

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „GTK BIRZGALE”, reģ. Nr.50008233361, juridiskā 

adrese Jaunatnes iela 9K, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma novads, saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu pēc projekta „Galda tenisa nodarbības” apstiprināšanas Lauku atbalsta 

dienestā. 

Pielikumā: lēmums Nr.180 uz 1 lapas. 
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11.§ (lēmums Nr.181) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 944,40 (deviņi simti četrdesmit četri euro 40 

centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Birzgalē” realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un 

kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā 

teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „JADARA”, reģ. Nr.40008206272, juridiskā adrese Oškalna iela 

5A, Birzgale,  Birzgales pag., Ķeguma novads. 

Slēgt līgumu ar biedrību „JADARA”, reģ. Nr.40008206272, juridiskā adrese Oškalna iela 

5A, Birzgale,  Birzgales pag., Ķeguma novads, par Skolas ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., 

Ķeguma novadā ar kadastra Nr.74440050240 daļas 500m
2
  platībā patapināšanu ar 2016.gada 

20.maiju līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Izbeigt 2014.gada 4.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. KNP/2.2.-5/14/6 ar 2016.gada 

19.maiju. 

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „JADARA”, reģ. Nr.4000206272, juridiskā adrese 

Oškalna iela 5A, Birzgale,  Birzgales pag., Ķeguma novads, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 

5.1.punktu pēc projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveide Birzgalē” apstiprināšanas Lauku atbalsta 

dienestā. 

Pielikumā: lēmums Nr.181 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.182) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „Vides 

Aizsardzības Asociācija” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 994,62 (deviņi simti deviņdesmit četri euro 

62 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Ķeguma pludmales 

labiekārtošana” realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 

„Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei 

vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” 

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
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iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” reģ. Nr.50008135431, juridiskā 

adrese Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020. 

Slēgt līgumu ar biedrību „Vides Aizsardzības Asociācija” reģ. Nr.50008135431, juridiskā 

adrese Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

74090080022 daļas 200m
2
 platībā patapināšanu ar 2016.gada 20.maiju līdz 2023.gada 

31.decembrim. 

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Vides Aizsardzības Asociācija”, reģ. 

Nr.50008135431, juridiskā adrese Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, saskaņā ar 

NVO fonda nolikuma 5.1.punktu pēc projekta „Ķeguma pludmales labiekārtošana” 

apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Pielikumā: lēmums Nr.182 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.183) 

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates ciemā” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” 

izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas 

iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 

2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta iesniegumu „Aktīvās 

atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates ciemā” par kopējo summu līdz EUR 

13766,41 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro 41 cents) un iesniegt projekta 

iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 

lauksaimniecības pārvaldē.  

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10% 

apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centu) 

apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām 

izmaksām EUR 3766,41 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši eiro 41 centa) apmērā. 

Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 

administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace Soboļeva. 

Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz EUR 11966,00 

(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši eiro 00 centi) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 5 (piecus) gadus uz Valsts Kases 

noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2017.gadu un pabeigt 2021.gadā, garantējot tā izpildi 

ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā: lēmums Nr.183 uz 1 lapas. 
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14.§ (lēmums Nr.184) 

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” 

izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas 

iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.1. „Atbalsts vietējās 

teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 

un sasniedzamībai,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta iesniegumu „Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā” par kopējo summu līdz EUR 146220,62 

(viens simts četrdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit euro 62 centi) un iesniegt projekta 

iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 

lauksaimniecības pārvaldē.  

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 30% 

apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) 

apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām 

izmaksām līdz EUR 96220,62 (deviņdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit euro 62 centi) 

apmērā. 

Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 

administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace Soboļeva. 

Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz EUR 139220,00 

(viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā. 

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

noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2017.gadu un pabeigt 2036.gadā, garantējot tā izpildi 

ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā: lēmums Nr.184 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.185) 

Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās 

vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, 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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Piedalīties Izglītības uz zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta 

inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestādēs”. 

Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Ķeguma novada 

vispārējās izglītības iestādēm” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēs”. 

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu līdz 

EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti komats nulle euro centu) apmērā, bet ne mazāk kā 50% 

apmērā no kopējām projekta izmaksām. 

Noteikt Ķeguma novada domes projektu koordinatori Daci Soboļevu kā atbildīgo projekta 

iesnieguma sagatavošanā, iesniegšanā un projekta administratīvajā vadībā. 

Pielikumā: lēmums Nr.185 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.186) 

Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā 

iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus EUR 13874,61 (trīspadsmit tūkstoši 

astoņi simti septiņdesmit četru eiro sešdesmit viena eirocenta) apmērā. 

Piešķirt pilnu projektu pieteikumos norādīto finansējumu šādu projektu realizācijai: 

Projekts „Svarcelšanas sola ar statīvu, taisnā svaru stieņa komplekta un hanteļu iegāde 

Tomes dienas centram”, iesniedzējs Ilona Ofmane, EUR 491,00 apmērā; 

Projekts „ Dejot novadam”, iesniedzējs Māris Jukna, EUR 748,00 apmērā; 

Projekts „Sienāži" skan Ķegumā””, iesniedzējs Baiba Rožkalna,  EUR 750,00 apmērā, 

izpildot šādus nosacījumus: 

Viena no diskā ierakstāmajām dziesmām ir „Ķeguma novada himna” (J.Osmanis, 

M.Krūmiņš); 

Ieraksta autortiesības tiek nodotas Ķeguma novada domei; 

Projekta ietvaros sagatavotie diski kā prezentācijas materiāls tiek nodoti Ķeguma 

Kultūras un sporta pārvaldei. 

Projekts „Lindes parka alejas sakopšana”, iesniedzējs biedrība "Lindes parka atbalstam", 

EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Bērnu laukuma atjaunošana”, iesniedzējs Sanita Čodore, EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Angļu valodas apguve "The Language Cafe"”, iesniedzējs biedrība 

"Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre - Ķegums",  EUR 747,66 apmērā, un paredzēt, ka: 

Ķeguma novada dome nodrošina telpas projekta realizācijai bez maksas; 
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Projekta realizācijas termiņš, ņemot vērā tā tematiku, ir 2016.gada oktobris – 

2017.gada marts.  

Projekts „Ceļā uz Latvijas simtgades XVI Deju svētkiem – latviešu goda kārtas jeb tautas 

tērpa kā nacionālā apģērba ilgtspējīga saglabāšana,” iesniedzējs biedrība "VPDK "Kadiķis"", EUR 

750,00 apmērā; 

Projekts „Kulinārijas un uzturmācību kursu cikls”, iesniedzējs Larisa Jukna EUR 400,00 

apmērā; 

Projekts „Lāču kapsētas kapliča”, iesniedzējs Māris Jēkabsons EUR 750,00 apmērā; 

Projekts “Sajūtu taka”, iesniedzējs biedrība "JADARA", EUR 700,11 apmērā; 

Projekts „Tomes pamatskolas sporta laukuma nojumes izveide,” iesniedzējs biedrība 

"Tomes attīstībai", EUR 550,00 apmērā; 

Projekts „Tautisko jostu izgatavošana Tomes tautas nama folkloras kopai "Graudi"”, 

iesniedzējs Ginta Zālīte EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Ķeguma novads pavasarī”, iesniedzējs Sandra Pūpola EUR 491,48 apmērā; 

Projekts „Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Skolas ielā 4, Ķegumā”, iesniedzējs 

Linda Šķeltiņa EUR 750,00 apmērā. 

Piešķirt daļēju finansējumu šādu projektu realizācijai: 

Projekts „Galda tenisa nodarbības,” iesniedzējs biedrība "GTK BIRZGALE", EUR 482,34 

apmērā; 

Projekts „ĶNPB 10 gadu jubileja”, iesniedzējs biedrība "Ķeguma novada pensionāru 

biedrība", EUR 650,00 apmērā; 

Projekts „Kultūra - mūsu mantojums”, iesniedzējs biedrība "JADARA", EUR 375,00 

apmērā; 

Projekts „Prāta spēle - šahs”, iesniedzējs Iveta Freimane, EUR 180,00 apmērā; 

Projekts „Ārstnieciskās vingrošanas apguve un pielietošana ikdienā,” iesniedzējs biedrība 

„Birzgales pensionāru biedrība "Viršu laiks"", EUR 450,00 apmērā; 

Projekts „Sēžammaisi Ķeguma novada bibliotēkas bērnu nodaļai”, iesniedzējs Kristīne 

Ansone, EUR 300,40 apmērā; 

Projekts „Uzlabota vide kultūras pasākumu norisēm,” iesniedzējs biedrība "Tomes sieviešu 

klubs "Ābele"", EUR 250,00 apmērā; 

Projekts „Galda spēļu iegāde Tomes dienas centram””, iesniedzējs Ilona Ofmane, EUR 

110,64 apmērā; 

Projekts „Tomes sporta spēles - Ceļojošais kauss III”, iesniedzējs biedrība "Tomes 

attīstībai", EUR 550,00 apmērā; 

Projekts „Ķeguma bērnu futbola kluba "Ķegums" materiālās bāzes pilnveidošana”, 

iesniedzējs Linda Šķeltiņa, EUR 597,98 apmērā. 

Projekts „Skatuves tērps - kultūras pasākumu dažādošanai,” iesniedzējs Santa Strausa, EUR 

550,00 apmērā. 

Noraidīt šādus projektu pieteikumus: 

 Projekts „Augu arka”, iesniedzējs Diāna Arāja, EUR 300,30 apmērā. 

 Projekts „Atbalsta pasākumi matemātikā 5-10 gadus jauniem bērniem”, iesniedzējs Elīna 

Tolpežņikova, EUR 540,70 apmērā; 
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 Projekts „Vienotu T-kreklu iegāde VPII "Birztaliņa" bērniem, vecākiem un darbiniekiem”, 

iesniedzējs Lilita Baginska, EUR 355,00 apmērā; 

 Projekts „Sporta krekli vindsērfinga sacensībām „Lindes balva 2016",” iesniedzējs biedrība 

„Lindes parka atbalstam", EUR 670,00 apmērā; 

 Projekts „Šalles Ķeguma novada un ĶKV reprezentācijas vajadzībām,” iesniedzējs Sandra 

Bērziņa, EUR 560,00 apmērā; 

 Projekts „Ķeguma novada suvenīru izstrādāšana un izveidošana,” iesniedzējs biedrība 

„Dzīvais māls", EUR 380,00 apmērā; 

Projekts „Kāpņu, kāpņu laukumu, kāpņu margu un rampas kosmētiskais remonts pie ieejām 

grupās un virtuvē pirmskolā "Birztaliņa"”, iesniedzējs Imants Zieds, EUR 717,53 apmērā. 

 

17.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā laika posmā no 20.04.2016. 

 

Par iepirkumiem 

 

11.05.2016. izsludināts iepirkums „Traktortehnikas ar teritorijas uzturēšanas aprīkojumu 

piegāde Ķeguma novada domei”. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 23.05.2016. 

06.05.2016. izsludināts atkārtots iepirkums „Būvniecības (nojaukšanas) dokumentācijas 

izstrāde un dzīvojamās ēkas ar palīgēkām nojaukšana, teritorijas sanācija Rembatē, Ķeguma 

novadā”. Pieteikumu iesniegšanas termiņā 18.05.2016. saņemti 4 piedāvājumi, kuri tiks vērtēti. 

Iepirkuma komisija ir atzinusi par uzvarētāju iepirkumā „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un 

uzstādīšana Ķeguma novada pašvaldības muzejos” un ieteikusi Ķeguma novada domei slēgt 

līgumu ar SIA „WSP”, par piedāvāto summu 25327,26 eiro. 

 

Par darbiem 

 

1. 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. Mūsu novada mājas lapā esam operatīvi 

izveidojuši vietu, kur ikviens var apskatīties aktuālo situāciju šajā jautājumā.  

2. Par projektu „Ķeguma novada VPII “Birztaliņa” teritorijas labiekārtošana” noslēgts līgums 

ar iepirkumā izvēlēto pretendentu SIA „ASFALTBŪVE,” par kopējo summu EUR 156 

246,38.  

3. SIA „DG Baltic” (parakstīts 22.01.2016. līguma termiņš ir 12 kalendārās nedēļas) turpina 

Ķeguma novada pašvaldības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūvei tehniskā projekta 

saskaņošanu. Saņemta būvatļauja. Esam veikuši tirgus izpēti eksperta pakalpojumiem, kas 

veiks tehniskā projektam ekspertīzi. Notiek sarunas par saprātīgu cenas piedāvājumu un 

termiņiem. 

4. Noslēgts līgums par darbinieku veselības apdrošināšanu ar iepirkumā uzvarējušo firmu 

„BTA” 

5. Ūdens līmeņa pazemināšanu Ķeguma HES – sakarā ar plānotajiem dambja nogāžu 

remontdarbiem laikā no 2016.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam tiks pazemināts ūdens līmenis 

Daugavā. 

6. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 27.04.2016 rīkojumu Nr. 10-10.1/413 „Par Tieslietu 

ministrijas apbalvojuma piešķiršanu” Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
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L.Čodore ir apbalvota ar Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju un godprātīgu 

amata pienākumu pildīšanu. 

 

Par pašdarbības kolektīviem 

30.04.2016. Ogres Kultūras centrā notika Ogres apriņķa deju kolektīvu skates, kurā mūsu 

kolektīvi ieguva šādus rezultātus: 

Senioru deju kolektīvs „Ķegums” (vadītājs J.Driksna) ieguva Augstāko pakāpi ar 48,5 

punktiem no 50 iespējamiem, atpaliekot no SDK „Ogrēnietis” par 0,1 punktu (48,6 no 50 

iespējamiem). Ogres apriņķī startēja 6 SDK. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” (vadītāja Eva Pedāja) D kvalitātes grupā ieguva I 

pakāpi ar 53,7 punktiem (no 60 iespējamiem). 

Videjās paaudzes deju kolektīvs „Dejotprieks” (vadītāja Mārīte Petrovska) startēja E 

kvalitātes grupā  un ieguva I pakāpi ar 44,1 punktiem  un I vietu no 6 startējušajiem kolektīviem E 

grupā. 

Ķeguma Jauniešu un Birzgales koris „Pērles” nepiedalījās skatēs – kolektīva vadītājas 

Mairas Līdumas slimības dēļ. Kori skates dienās piedalījās kopdziesmu atdziedāšanā. Viss 

saskaņots ar virsvadītāju Airu Birziņu un LNKC koru virsvadītāju Lauri Gosu. 

Pūtēju orķestrim šogad notika konkurss.  

Tomes sieviešu ansamblis piedalījās konkursā un pirmajā kārtā ieguva augstāko pakāpi 

Otrajā kārtā arī ieguva I pakāpi un iekļuva finālā.  

Ansamblis „Tikai Tā „ konkursa pirmajā kārtā ieguva II pakāpi. Otrajā kārtā nepiedalījās – 

vadītājas Mairas Līdumas slimības dēļ.  

Bērnu popgrupa „Sienāži” 14.maijā piedalījās starptautiskajā bērnu vokālo ansambļu 

konkursā „Daugavas pērle” Daugavpilī, Vienības namā. Abas mūsu grupas iekļuva finālā. 

Rezultāti mazie Sienāži ieguva 4.vietu, lielie Sienāži 3.vietu. 

 

Pasākumi 

No 16. maija līdz 29. augustam – pirmdienās plkst. 19.30 Ķeguma stadionā Ķeguma veselības apļi 

– 2016. Aicināti visi, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, uz 30 minūšu ilgām 

fiziskajām aktivitātēm. 

 

21.maijā plkst. 12.00 Ķeguma tautas namā notiks Mākslas diena.  
21.maijā plkst. 14.00 Tomes muzejā Jāzepa Osmaņa gleznu un bērnu grāmatu izstādes 

„SAPŅU SALIŅA” atklāšana. Piedalīsies Tomes tautas nama bērnu radošā grupa „Skanis”, 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas dzejas skandētāji un  zēnu vokālais ansamblis „Ziķeri” 

 

21.maijā no plkst. 19.00 muzejā „Rūķi” Eiropas muzeju nakts pasākums „Durvis”. Mazliet 

pavērsim durvis uz pagātni. Fotoizstādē „Birzgale vakar un šodien”. Būs iespēja nofotografēties 

improvizētā foto stūrītī, katrs pats varēs no māla pagatavot savu laimes atslēgu. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 

 

19.05.2016. 
datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 

 


