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7. Par dzīvojamās platības īri 

8. Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1-3, Ķegumā, Ķeguma novadā izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA”  

10. Par noteikumu „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības 
iestāžu grupu piepildījumu un pedagogu amata vienības” apstiprināšanu 

11. Par noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
un pašvaldības finansējumu izglītības iestāžu pedagogu un vadītāju darba samaksai” 
apstiprināšanu 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

13. Par finansiālu atbalstu 

14. Par dzīvojamo telpu īri 

15. Par  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem 

16. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

17. Informatīvie jautājumi 

 
 

1.§ (lēmums Nr.269) 
Par sociālā dzīvokļa īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2016.gada 7.marta Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par dzīvokli 
Ķeguma ielā 8A-7, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2017.gada 
28.februārim.   

Pagarināt 2016.gada 7.marta Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par dzīvokli 
Ķeguma ielā 8A-7, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2017.gada 
28.februārim.   

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.269 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.270) 
Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Katlu iela 1 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Vecvītoli ”,atdalīt zemes vienību, platība 0,80 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt adresi Katlu iela 1,noteiktzemes gabala lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pielikumā: lēmums Nr.270 uz 1 lapas. 

 
 

3.§ (lēmums Nr.271) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Margrietas”  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, 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 “Bērzāji ”,atdalīt zemes vienību, platība 5,0960 ha,jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Margrietas”, noteiktzemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Pielikumā: lēmums Nr.271 uz 1 lapas. 

 
 

4.§ (lēmums Nr.272) 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Main īt nekustamā īpašuma „Vecpīrāgi”, zemes lietošanas mērķi zemes vienībai, platība 
3,60 ha, uz zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.272 uz 1 lapas. 

 
 

5.§ (lēmums Nr.273) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ķeguma prospekts 4 

un Liepu aleja 1C 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, 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 nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 4, Ķegums, 
Ķeguma nov., zemes vienībai un nekustamā īpašuma Liepu aleja 1C, Ķegums, Ķeguma nov., 
zemes vienībai. 
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Pirmajai zemes vienībai, platība 3848 m2, saglabāt adresi Ķeguma prospekts 4, Ķegums, 
Ķeguma nov.,saglabāt zemes lietošanas mērķi– pārējo sabiedriskās nozīmes objektuapbūve(kods 
0908). 

Otrajai zemes vienībai, platība8204 m2, saglabāt adresi Liepu aleja 1C, Ķegums, Ķeguma 
nov., mainīt zemes lietošanas mērķi uz- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

Trešajai zemes vienībai, platība 451m2, piešķirt nosaukumu Ķeguma prospekts 4A, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve(kods 0908). 

Zemes vienību, platība 451 m2 atzīt par starpgabalu, kura platība pilsētā ir mazāka par 
pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai 
kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams 
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. 

Pielikumā: lēmums Nr.273 uz 1 lapas. 

 
Deputāte Dace Māliņa iziet no sēžu zāles. 
 
 

6.§ (lēmums Nr.274) 
Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 
Reinsone, 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 215 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 
īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu 
zemes izmantošana sakņu dārzam līdz 2017.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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.274 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.275) 

Par dzīvojamās platības īri  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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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Ar 2016.gada 1.oktobri izbeigt 2010.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līgumu 
Nr.1/2010, kas noslēgts par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes ielā 7-18, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov., LV-5033, īri. 

Ar 2016.gada 1.oktobri slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa 
Nākotnes ielā 13-7, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, 75,4 m2 kopplatībā, īri uz 
laiku līdz 2019.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu EUR 0,11/m2 mēnesī. 
Īrnieks papildus maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. 

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.275 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.276) 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1-3, Ķegumā, Ķeguma novadā izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– 3 (Valdis Kalniņš, Kristaps Rūde, Daina Vanaga), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības nekustamais īpašums -Dzintaru iela 1-3, 
Ķegums, Ķeguma nov., kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,1 kv.m, 
kopīpašuma 4117/23377 domājamo daļu no būves, kopīpašuma 4117/23377 domājamo daļu no 
būves, kopīpašuma 4117/23377 domājamo daļu no būves zemes 3105/23377 domājamo daļu no 
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala 2593 kv.m., par pirkuma maksu 5000 EUR (pieci 
tūkstošieuro), par notikušu. 

Atzīt par nosolītāju izsolē, kurā tika pārdots lēmuma 1.punktā minētais nekustamais 
īpašums, Ē.Batarāgu. 

Slēgt līgumu par izsolē iegūtās mantas pirkumu 7 kalendāro dienu laikā pēc lēmuma 
stāšanās spēkā. 

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

Pielikumā: lēmums Nr.276 uz 1 lapas un izdevumu tāme uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.277) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA”  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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 apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem projekta „B ērnu rota ļu 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 
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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” aktivit ātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „JADARA”, 
reģ.Nr.40008206272, juridiskā adrese Oškalna iela 5A, Birzgale,  Birzgales pagasts, Ķeguma 
novads. 

Slēgt nomas līgumu ar biedrību „JADARA”, par zemes gabala Skolas ielā 2, Birzgalē, 
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā daļas 300m2 platībā nomu uz laiku no 2016.gada 20.maija 
līdz 2025.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00euro gadā. 

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „JADARA”, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 
5.1.punktu pēc projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveide Birzgalē” apstiprināšanas Lauku atbalsta 
dienestā. 

Pielikumā: lēmums Nr.277 uz 1 lapas. 
 
 

10.§ (lēmums Nr.278) 
Par noteikumu „Par kārt ību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas 
izglītības iestāžu grupu piepildījumu un pedagogu amata vienības” apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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 noteikumus Nr.2/2016 „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka 
pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu un pedagogu amata vienības”. 

Pielikumā: lēmums Nr.278 uz 1 lapas un noteikumi uz 3 lapām. 
 

 
Deputāte Dace Māliņa atgriežas sēžu zālē. 
 
 

11.§ (lēmums Nr.279) 
Par noteikumu „K ārt ība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu izgl ītības iestāžu pedagogu un vadītāju darba 
samaksai” apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, 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 Ķeguma novada Noteikumus Nr.3/2016 „ Kārtība, kādā Ķeguma novada 
pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu izglītības iestāžu 
pedagogu un vadītāju darba samaksai”. 

Pielikumā: lēmums Nr.279 uz 1 lapas un noteikumi uz 3 lapām. 
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12.§ (lēmums Nr.280) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ūzuls 
 

 

Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 
Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Daina Vanaga), 

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.280 uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.281) 

Par finansiālu atbalstu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt finansiālu atbalstu 2000 EUR apmērā mājokļa vides pielāgošanai ar mērķi daļēji finansēt 
vertikāla pacēlāja uzstādīšanu Priežu ielā 36, apmaksājot rēķinu no pašvaldības budžetā Ķeguma 
novada Sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem.. 

Pielikumā: lēmums Nr.281 uz 1 lapas. 

 
14.§ (lēmums Nr.282) 

Par dzīvojamo telpu īri  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirtīres tiesības un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz dzīvoklīĶeguma prospekts 6-6, 
Ķegumā, Ķeguma nov., dzīvojamā platību 28 m2, nosakot īres maksu 0,07 EUR/m2 , t.sk. īres 
maksas peļņas daļu 0,01 EUR/m2. 

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. 

Pielikumā: lēmums Nr.282 uz 1 lapas. 
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15.§ (lēmums Nr.283) 
Par  zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pilnvarot Ķeguma novada būvvaldi pašvaldības vārdā sagatavot un izsniegt ierosinātājam 
zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” nosacījumiem. 

Ja normatīvie akti nepieļauj zemes ierīcības projekta izstrādi, Ķeguma novada būvvalde 
sagatavo attiecīgu lēmuma projektu, iesniegšanai Ķeguma novada domē. 

Pielikumā: lēmums Nr.283 uz 1 lapas. 

 
16.§ (lēmums Nr.284) 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 
Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 13/2016„Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

 
17.§  

Informat īvie jautājumi  
Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā laika posmā no 7.augusta. 
 

SIA “AJOR” turpina virsmas sagatavošanās darbus Ķeguma pilsētas ūdenstornī Liepu alejā 
1c, lai nākošnedēļ veiktu ūdens rezervuāra virsmas pārklāšanu ar speciālu pārklājumu. Lai  
saudzētu dziļurbuma sūkni darbojoties bez ūdenstorņa kopā ar hidroforiem, tika uzstādīts viens 
frekvenču pārveidotājs, kas nodrošina vienmērīgu sūkņa apgriezienu maiņu atbilstoši ūdens 
patēriņam. 

Šodien objektā SAC “Senliepas” notika kārtējā būvsapulce, kurā tikās visas galvenās procesā 
iesaistītās puses un apsprieda aktuālos jautājumus, kas radušies būvdarbu gaitā. Darbi šobrīd 
notiek atbilstoši laika grafikam. SIA “ĢL Konsultants” ir izbūvējis galvenos maģistrālos 
kanalizācijas vadus, gatavo būvbedri notekūdeņu attīrīšanas iekārtas montāžai un paralēli notiek 
dziļurbuma izbūve. 

Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa informē par kultūras pasākumiem. 

16.septembrī tika atklāta foto izstāde "Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu". Ceļojošā 
izstāde. Izstādes laikā var nobalsot par sev tīkamāko sētu. 

22.septembrī Tomē tiks svinēti rudens saulgrieži, un iedegts Baltu Vienības ugunskurs. 
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Plkst. 18.30 pie Tomes tautas nama kopā ar folkloras kopu "Graudi" tiks svinēti rudens saulgrieži 
un kopīgi veidota rudens mandala no atnestajām veltēm. 

No plkst. 20.00 - 21.00 visi aicināti iesaistīties Baltu vienības uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt 
uguni kalnos, pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. 

Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis” atsāk sezonu un gaida pulkā arī 
jaunus dejotājus! 

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Gaisa spēku 3.kursa kadetiem  29. un 
30.septembrīĶeguma novada teritorijā noritēs taktiskais vingrinājums "Labie darbi". 

1. oktobrī Liepu alejā un laukumā pie tautas nama notiks "Rudens gadatirgus". 

Ķeguma novada kultūras pārvalde organizē braucienu uz divām teātra izrādēm. 

Līdz 7. oktobrim var pieteikties uz 4. novembra Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Sieviete", un līdz 
28. oktobrim var pieteikties uz 26. novembra Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Šis bērns". 

Ķeguma novada kultūras pārvalde 15. oktobrī organizē ekskursiju uz Pokaiņiem. 
 
8. oktobrī Tomes tautas namā plkst. 16.00 notiks dramaturgu teātra izrāde "Nekādu problēmu". 
 
Kozlovs dara zināmu, bija ieradies „Latvijas valsts ceļu” pārstāvis, lai pārskaņotu 2014.gada 
tehnisko projektu par Ķeguma prospekta rekonstrukciju. Plānotie darbi tiks veikti jau nākošgad. 

Pavasarī tiks realizēta projekta daļa no valsts autoceļa A6 līdz Ķeguma HES-1 ēkai. Iespējamās 
izmaiņas tehniskajā projektā tiks veiktas autoruzraudzības kārtībā būvniecības laikā. 

Kalniņš jautā pie kādiem projektiem strādās darbā pieņemtais projektu vadītājs? Ūzuls informē, ka 
tūlīt būs divi jauni projekti, viens- Rembates SAC 2.kārta- Rembates skolas siltināšana, otrs 
projekts- sociālais projekts par novada iedzīvotāju veselības veicināšanu. Darbs neapstājas arī pie 
vecajiem projektiem, jo jāgatavo atskaites. Nākošajā komitejas sēdē deputāti tiks iepazīstināti ar 
jauno darbinieci. 

D.Māliņa informē, ka vakar Rīgas lidostā svinīgi tika sagaidīts birzgalietis- paraolimpietis Aigars 
Apinis. 
 
Sēdi slēdz plkst. 16:00 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
 
21.09.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 
 
 


