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R.Ūzuls 

Par 2017.gada Ķeguma novada pašvald
konkursa izsludināšanu 

Par grozījumiem Skolēnu nodarbin
nolikumā 

Par pieteikšanās dalībai Nodarbin
„Nodarbinātības pasākumi vasaras br
vai profesionālās izglītības iest

Par deklarētās dzīvesvietas zi

Par zemes gabala „Pašvaldī

Par zemes nomas līgumu 

Par sakņu dārza nomu 

Par zemes gabala nomu garā

Par grozījumiem līgumā 

Par medību tiesībām 

Par zvejas tiesību nomu 

Par izmaiņām Ķeguma novada v

ĶEGUMA NOVADA DOME  
Reģ.Nr. 90000013682 

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

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

    Nr.8 

15:00 

priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

cijas darbinieki:  
s vietnieks Edgars Kozlovs 

bu speciāliste Kintija Sparāne 
Roberts Ozols- piedalās Latvijas Pašvaldību savienības sanā

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

eguma novada domeslēmumā „Par Ķeguma novada pašvald
gumdarbu apmaksu 2017.gadā”  

eguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicin

ēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brī

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbin
kumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izgl
ī ības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā izsludin

vesvietas ziņu anulēšanu 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

 

Par zemes gabala nomu garāžas uzturēšanai 

eguma novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

_________________________ 

 

āliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,Ilmārs 

bas sanāksmē, Daina Vanaga- 

eguma novada pašvaldības amatu 

ju iniciatīvas veicināšanas projektu 

šanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā 

ētajā nodarbinātības pasākumā 
st izglītību vispārējās, speciālās 

 izsludināšanu 
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Par zvejas tiesību nomu 

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanu 

Informatīvie jautājumi 

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē: 

 
1.§ (lēmums Nr.87) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domeslēmumā „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu 
atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2017.gadā”  

R.Ūzuls 
 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumā Nr.31 „Par 
Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2017.gadā” (protokols 
Nr. 2, 26.§), ar 2017.gada 1.martu papildinot lēmuma 1.pielikuma 1.sadaļu „Pašvaldības 
administrācija” ar 1.14.1 punktu šādā redakcijā: 

1.14.1 Pedagogs karjeras 
konsultants 

0,55 374,00 

 
Pielikumā: lēmums Nr.87 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.88) 

Par 2017.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciat īvas veicināšanas projektu 
konkursa izsludināšanu 

R.Ūzuls 
 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izsludināt 2017.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursu. 

Izvirzīt virsmērķi 2017.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursam: Ķeguma novada veltījums Latvijas simtgadei. 

Noteikt, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2017.gada 10.aprīļa līdz2017.gada 
10.maija plkst. 17:00. 

Noteikt, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2017.gada 1.jūnija l īdz 2017.gada 
1.decembrim 

Pielikumā: lēmums Nr.88 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.89) 

Par grozījumiem Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā 
nolikumā 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr.97, sēdes 
protokols Nr.11,11.§ apstiprinātajā Skolēnu nodarbinātības organizēšanasvasaras brīvlaikā 
Ķeguma novadā nolikumā, un: 

Precizēt terminus “Pašvaldības izveidota darba vieta” un “Pašvaldības līdzfinansēta darba 
vieta” nolikuma 1.sadaļā: 

Pašvaldības izveidota darba vieta: darba vieta skolēnam pašvaldības iestādē vienu 
kalendāro mēnesi vasaras periodā. 

Pašvaldības līdzfinansēta darba vieta: darba vieta skolēnam komersanta uzņēmumā 
vienu kalendāro mēnesi vasaras periodā. Līdzfinansējuma apmērs vienai darba vietai 25% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. 

Izteikt nolikuma 2.sadaļu šādā redakcijā: 
“2. Nodarbinātības pasākuma mērķis, noteiktie ierobežojumi un prioritātes ” 

Papildināt nolikuma 2.sadaļu ar 2.1.a punktu šādā redakcijā: 
“2.1.apašvaldības izveidota un līdzfinansēta darba vieta netiek piedāvāta skolēnam, par kura 

iepriekšējo darba periodu vasaras brīvlaikā saņemta negatīva darba vadītāja atsauksme.” 

Papildināt 2.2.punktu ar 2.2.4.a apakšpunktu šādā redakcijā: 
“2.2.4.adaudzbērnu ģimeņu bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.” 

Papildināt nolikuma 2.sadaļu ar 2.3.punktu šādā redakcijā”: 
“2.3. Ja pašvaldībā saņemto skolēnu pieteikumu skaits pārsniedz pašvaldības izveidoto un 

līdzfinansēto darba vietu skaitu, izvērtēšanas pirmajā posmā skolēnu pieteikumus sarindo, ņemot 
vērā skolēna mācību darba vidējo vērtējumu I semestrī. Izvērtēšanas otrajā posmā piemēro 
2.2.punktā noteiktos kritērijus.” 

Papildināt nolikuma 3.1.punktu ar 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“3.1.3. izziņu no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: 
3.1.3.1. apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē; 
3.1.3.2. skolēna mācību darba novērtējums: I semestra liecība.” 

Pielikumā: lēmums Nr.89 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.90) 

Par pieteikšanās dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības 
pasākumā „Nodarbin ātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā 
izsludināšanu 

R.Ūzuls 
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Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izsludināt pieteikšanosdalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības 
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā Ķeguma 
novadā deklarētiem bērniem pašvaldības izveidotajās darba vietās; 

Izsludināt komersantu pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā 
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pašvaldības līdzfinansētajām 
darba vietām;  

Noteikt, ka pieteikumus var iesniegt no 2017.gada 10.aprīļa līdz2017.gada 9.maija plkst. 
17:00;  

Pielikumā: lēmums Nr.90 uz 1 lapas. 

 
 

5.§ (lēmums Nr.91) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.91 uz 1 lapas. 

 
 

6.§ (lēmums Nr.92) 
Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ūzuls 
 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2017.gada 1.martu slēgt Vienošanos pie 18.04.2016. Zemes nomas līguma Nr.BPP/6-
3/16/5, noslēgta par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” , 
iznomājamās platības palielināšanu uz 0,28 ha. 

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 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.92 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.93) 

Par zemes nomas līgumu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 2, zemes vienības daļas 
1600 m2 platībā nomu kafejnīcas darbības nodrošināšanai līdz 31.12.2017. 

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.93 uz 1 lapas. 

 
 

8.§ (lēmums Nr.94) 
Par sakņu dārza nomu 

R.Ūzuls 
 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 390 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 
īpašumaKomunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu 
zemes izmantošana sakņu dārzamar 2017.gada 1.aprīli l īdz 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.94 uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.95) 

Par zemes gabala nomu garāžas uzturēšanai 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Nākotnes iela 11B, 223/9174 domājamo daļu 
nomuindividuālās garāžas Nr.9 uzturēšanai līdz 2027.gada 1.martam, nosakot nomas maksu 
1.5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala daļu atbilstoši likumā 
noteiktajai nodokļa likmei. 

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.95 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.96) 

Par grozījumiem l īgumā 
R.Ūzuls 

 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2016.gada 12.janvāra Līgumu Nr.KNP/2.2-21/16/1, kas noslēgts ar 
biedrību „Birzgales mednieki” parmedību tiesību izbeigšanu uz pašvaldības īpašumā esošo zemes 
vienību „Mazgu Purvs”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 20,19 ha. 

Pielikumā: lēmums Nr.96 uz 1 lapas. 

 
11.§ (lēmums Nr.97) 
Par medību tiesībām 

R.Ūzuls 
 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar medību iecirkņa „Meža zaķi”, medību tiesību lietotāju par medību tiesību 
nodošanuuz šādām pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar  2017.gada 1.aprīli l īdz 
2020.gada 1.aprīlim: 

nekustamā īpašuma „Mazgu purvs”, platība 20,19 ha; 

nekustamā īpašuma „Mežsētas”, zemes vienību ar platību 5,03 ha un zemes vienību ar 
platību 4,27 ha. 

Par lēmuma pirmajā punktā noteikto zemes vienību medību tiesībām noteikt maksu 25 
EUR/gadā plus PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.97 uz 1 lapas. 

 
 

12.§ (lēmums Nr.98) 
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Par zvejas tiesību nomu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 8 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 

Reinsone, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 4 (Viesturs Teicāns,Kristaps 
Rūde, Valdis Kalniņš, Andris Balodis),„atturas”– 1(Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 
zivju murdu (ar sētu līdz 30 m)2017.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksuEUR 
19,92(deviņpadsmit komats deviņdesmit divi euro). 

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.98 uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.99) 

Par izmaiņām Ķeguma novada vēlēšanu komisijas sastāvā 
R.Ūzuls, R.Rūde, P.Kotāns, L.Strauss 

 
Sēdes vadītājs ierosina sagatavot papildus informācija par vēlēšanu komisijas kandidātiem, 

sagatavotā lēmuma projekta izskatīšanu šobrīd atlikt. 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ lēmuma projekta „Par izmaiņām Ķeguma novada 
vēlēšanu komisijas sastāvā” izskatīšanu atlikt. 

Pielikumā: pieņemtais lēmums Nr.99 uz vienas lapas un lēmuma projekts uz 1 lapas. 

 
14.§ (lēmums Nr.100) 

Par zvejas tiesību nomu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 8 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 

Reinsone, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 4 (Viesturs Teicāns,Kristaps 
Rūde, Valdis Kalniņš, Andris Balodis),„atturas”– 1(Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 
zivju murdu ar sētu līdz 30 m 2017.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 19,92 EUR 
(deviņpadsmit komats deviņdesmit divi euro). 

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.99 uz 1 lapas. 

 
15.§ (lēmums Nr.101) 



8 
 

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanu 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” (turpmāk – Projekts)realizāciju Ķeguma novadā, iesaistīt projekta īstenošanā Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu un Birzgales pamatskolu. 

Noteikt, ka Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas darbinieki 
Projekta 6.darbības “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras 
izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības 
iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās” īstenošanā sadarbojas ar 
Ķeguma novada pašvaldības pedagogu – karjeras konsultantu (turpmāk –Speciālists) un 
nodrošina Speciālistam nepieciešamo atbalstu Projekta 6.darbības realizācijā. 

Noteikt, ka tiešais Speciālista sadarbības partnera pārstāvis Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā ir Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece Sandra Bērziņa. 

Noteikt, ka tiešais Speciālista sadarbības partnera pārstāvisBirzgales pamatskolā ir 
Birzgales pamatskolas direktors Valentīns Pastars. 

Noteikt, ka atbildīgais par Projekta administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes 
projektu koordinatore Dace Soboļeva. 

Noteikt, ka atbildīgais par Projekta grāmatvedības organizēšanu un uzskaiti ir Ķeguma 
novada domes Centralizētās grāmatvedībasgrāmatvede Anita Markusa. 

 
16.§  

 
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē: 

Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada 
vasaras periodā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 06.03.2017. saņemti piedāvājumi no sešiem 
pretendentiem četrās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu izvērtēšana un pieņemts lēmums 
ieteikt domei slēgt līgumus: 

Daļā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības asfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi” par 
piedāvāto cenu (bez PVN) 20900,00 eiro ar SIA „Gludi LM”,  

Daļā Nr.2 „Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma pilsētas, Rembates un Tomes pagastu 
neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 40780,00 
eiro ar SIA „VIA MEŽS”,  

Daļā Nr.3 „Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 10750,00 eiro ar SIA „Granīts-2” , 

Daļā Nr.4 „Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 28500,00 eiro ar R.Bindes zemnieku 
saimniecību „Vecumnieki”. 

Atklāta konkursa procedūrā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 
2017./2018.g. apkures sezonai” ir veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt 
domei slēgt līgumus ar:  
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Z/S „Gaiļi” par Daļu Nr.1Malkas piegāde Tomes pamatskolai 40 m³ par piedāvāto cenu (bez 
PVN) 836,00 eiro, Daļu Nr.2 Malkas piegāde Tomes tautas namam 80 m³ par piedāvāto cenu 
(bez PVN) 1752,00 eiro un Daļu Nr.3 Malkas piegāde Birzgales pamatskolai 40 m³ par piedāvāto 
cenu (bez PVN) 836,00 eiro; 
Z/S „Smiltnieki” par Daļu Nr.4 Malkas piegāde Rembates SAC "Senliepas" 300 m³ par piedāvāto 
cenu (bez PVN) 6120,00 eiro; 
SIA „Kordata” par daļu Nr.5 Malkas piegāde Birzgales Katlu mājai 2500 m³ par piedāvāto cenu 
(bez PVN) 60625,00 eiro. 

03.03.2017. izsludināts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma 
novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes paaugstināšanai un pielāgošanai 
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 
14.03.2017.saņemts viens piedāvājums. Tuvākajā laikā tiks veikta piedāvājuma vērtēšana.   

03.03.2017. izsludināts iepirkums „Muzeju ekspozīciju vitrīnu un mēbeļu izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana Ķeguma novada pašvaldības muzejos”. Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņā 14.03.2017. saņemti četri piedāvājumi. Tuvākajā laikā tiks veikta piedāvājumu vērtēšana.   

Dace Māliņa informē par kultūras jaunumiem: 

12.martā Lielvārdē notika Starpnovadu vokālo ansambļu skate- koncerts, kurā no mūsu 
novada piedalījās četri vokālie ansambļi. Rezultāti ir apsveicami, jo senioru vokālais ansamblis 
„Kv ēlziedi” ieguva 2.pakāpi, Rembates sieviešu vokālais ansamblis ieguva 3.pakāpi, savukārt 
Tomes dāmu ansamblis ieguva 1.pakāpi, Birzgales tautas nama vokālais ansamblis „Tikai tā” 
ieguva 1.pakāpi.  

2.aprīlī būs skate dejotājiem un 8.aprīlī notiks koru skate. 
Vakar tika atklāta Aigara Apiņa izstāde. Izstāde apskatāma katru dienu. 
17.martā Ķeguma tautas namā plkst. 19:00 Uģa Kuģa lekcija par sievietes un vīrieša lomu. 
18. martā Rembates tradīciju zālē notiks pavasara balle. 
Šogad novada svētki būs ar nosaukumu „Svinēsim gaismu”. Tiek gaidītas novada 

iedzīvotāju vēstules ar priekšlikumiem, kurš sveicams svētkos, kā gaismas nesējs novadā.  
 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
22.03.2017. 
datums 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 


