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Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883,  
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E-pasts dome@kegums.lv 

  

SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

2010.gada 4.augustā                                                                            Nr.17 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls  

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks ( no plkst.15:15, sākot ar darba kārtības 3.punktu). 

Domes darbinieki: juriskonsulte Liāna Čodore, ekonomiste Aija Liepiņa, izpilddirektora 

vietnieks Edgars Kozlovs. 

Sēdē nepiedalās deputāts Pāvels Kotāns - atvaļinājumā. 

  

  

Darba kārtība: 

1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu". 

mailto:dome@kegums.lv


4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Pērles", Rembates pag., Ķeguma nov. 

3.zemes gabalu. 

5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ganu ielā  7, Ķegumā. 

6. Par ledus halles „Vidzeme", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. pirkumu. 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā „Par adreses un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kviešuvilki" (protokols nr.11, 5.§)". 

8. Par  saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu, ja tai ir kredītsaistības". 

9. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

10. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 14.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

11. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 15.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

12. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 16.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

13.  Par projektu „Satiksmes drošības uzlabojumi Ozolu ielā, Ķegumā". 

14.  Par projektu „Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai". 

15.  Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 

Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu. 

16.  Informatīvie jautājumi. 

1.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

  

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  



Anulēt ziņas par Andra Pujata deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

2.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

Anulēt ziņas par Edgara Cīruļa deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

3.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5  

„Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu". 

R.Ūzuls, L.Strauss 

  



            Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

            ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Ilmārs 

Zemnieks), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu". 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" triju 

dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 

Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

  

         Pielikumā saistošie noteikumi Nr.9. 

  

4.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Pērles", Rembates pag., Ķeguma nov. 

3.zemes gabalu. 

R.Ūzuls, L.Strauss 

  

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Līga 

Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma „Pērles", Rembates pag., Ķeguma 

nov., 3. zemes gabalu., kas sastāv no zemes gabala 5,6 ha (pieci komats seši hektāru) 

platībā,  par pirkuma līguma 1.punktā noteikto pirkuma maksu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

5.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ganu ielā  7, Ķegumā. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Līga 

Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ganu ielā 7, Ķegumā,  kas sastāv 

no zemes gabala 0,1644 ha (nulle komats viens tūkstotis seši simti četrdesmit četri hektāri) 

platībā, par pirkuma līguma 2.1. punktā noteikto pirkuma maksu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

6.§ 

Par ledus halles „Vidzeme", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. pirkumu. 

R.Ūzuls, R.Ozols, A.Balodis 

  

Izskatīta Ogres novada pašvaldības 24.05.2010. vēstule Nr.1-12.1/562 (reģ. 27.05.2010. reģ. nr. 

1-8.2/660) ar lūgumu izskatīt jautājumu par ledus halles kā Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un 

Ķeguma pašvaldību kopīpašuma pirkumu un apsaimniekošanu, Ogres novada pašvaldības 

16.06.2010. Nr.1-12.1/682 projekts „Novadu pašvaldību SIA „Vidzemes ledus" ledus halles 

pirkuma un apsaimniekošanas kopdarbības piedāvājums". 



13.07.2010. Ogres novada pašvaldībai nosūtīta vēstule Nr. 744/1-9, lūdzot papildus informāciju 

projekta izvērtēšanai. Atbilde nav saņemta. 

23.07.2010. saņemts Lielvārdes novada domes 20.07.2010. lēmums, ka dome nepiekrīt SIA 

„Vidzemes ledus" piederošas ledus halles „Vidzeme" pirkumam. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošos dokumentus par ledus halles „Vidzeme", Tīnūžu pag., Ikšķiles 

nov., pirkšanu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības rīkoties ar kustamo un nekustamo mantu, 

saskaņā ar 13.04.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pašvaldību 

ilgtermiņa saistībām", kas noteic kārtību, kādā pašvaldības var uzņemties saistības ilgtermiņa 

attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanai, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Ilmārs 

Zemnieks), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Nepiekrist SIA „Vidzemes ledus", vien.reģ. nr. 40003560449, piederošā nekustamā īpašuma 

ledus halle „Vidzeme", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., līdz ar tajā esošo kustamo mantu (aprīkojums, 

tehn. ierīces u.c.), domājamās daļas pirkumam. 

2.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Vidzemes ledus", un Ikšķiles, 

Lielvārdes un Ogres novadu pašvaldībām. 

  

  

7. § 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā  

„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kviešuvilki" 

(protokols nr.11, 5.§)". 

R.Ūzuls 

  



Sakarā ar konstatētu radušos pārrakstīšanās kļūdu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā „Par adreses un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kviešuvilki" (protokols nr.11, 5.§), 

grozot lēmuma 1.4.punktu un izsakot to sekojošā redakcijā: „saglabāt esošos zemesgabala 

apgrūtinājumus". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

8.§ 

Par  saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu, ja tai ir kredītsaistības". 

R.Ūzuls, L.Strauss 

  

Izskatot Ķeguma novada Sociālās dienesta vadītājas V.Kļavas iesniegumu; 

saskaņā ar 30.03.2010. Ministru kabineta saistošajiem noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kas neparedz ierobežojumus 

trūcīgas personas vai ģimenes statusa piešķiršanai personai vai ģimenei, ja tai ir kredītsaistības;    

ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps 

Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - 2 ( Līga Strauss, Irēna 

Dmotročenko), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  



1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Par Ķeguma novada domes 2009.gada 22.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.2 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanai par 

trūcīgu, ja tai ir kredītsaistības" atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt likuma „Par pašvaldībām" 45.panta izpildi. 

  

  

9.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ūzuls, L.Strauss, S,Čivča, R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai personai. 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai personai. 

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai personai. 

4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai personai. 

5. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai personai. 

6. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai personai. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

  

  

  



10.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 14.§)  

„Par līdzfinansējumu projektā". 

R.Ūzuls 

  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 

Latvijā  ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā 

projektu konkursā rīcībā „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai",   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija domes lēmumā (protokols Nr.11, 

14.§) „Par līdzfinansējumu projektā", izsakot 1. punktu sekojošā redakcijā: 

  

1. „Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu 

konkursā rīcībā „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai", Ķeguma pludmales labiekārtošanai un 

garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2500,- (divi tūkstoši pieci simti latu) un neattiecināmo 

izmaksu segšanu Ls 2100,- (divi tūkstoši viens simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

11.§ 



Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 15.§)  

„Par līdzfinansējumu projektā". 

R.Ūzuls 

  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 

Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā 

projektu konkursā rīcībā „Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanai, sporta un kultūras 

objektu izveidei vai atjaunošanai",   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija domes lēmumā (protokols Nr.11, 

15.§) „Par līdzfinansējumu projektā", izsakot 1. punktu sekojošā redakcijā: 

1. „Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu 

konkursā rīcībā „Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanai, sporta un kultūras objektu 

izveidei vai atjaunošanai", rotaļu laukuma Ķeguma pilsētas parkā izveidošanai un garantēt 

pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2015,- (divi tūkstoši piecpadsmit latu) apmērā no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

12.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija  lēmumā (protokols Nr.11, 16.§)  



„Par līdzfinansējumu projektā". 

R.Ūzuls 

  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 

Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā 

projektu konkursā rīcībā „Atbalsts vietējo pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai",   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija domes lēmumā (protokols Nr.11, 

16.§) „Par līdzfinansējumu projektā", izsakot 1. punktu sekojošā redakcijā: 

1. „Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu 

konkursā rīcībā „Atbalsts vietējo pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai", stāvlaukuma 

pie Ķeguma pludmales izveidošanai un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 2500,- (divi 

tūkstoši pieci simti latu) un neattiecināmo izmaksu segšanu Ls 2100,- ( divi tūkstoši viens simts 

latu) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

13.§ 

Par projektu „Satiksmes drošības uzlabojumi Ozolu ielā, Ķegumā". 

R.Ūzuls 

  



Saskaņā ar 2008.gada 10.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes 

drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"", 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu 

un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana); 

ņemot vērā Ķeguma novada Attīstības programmu, kas paredz infrastruktūras atjaunošanu un 

modernizēšanu, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstīšanu, iespējami labāku ES struktūrfondu 

līdzekļu izmantošanu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Sagatavot un iesniegt pieteikumu projektam „Satiksmes drošības uzlabošana Ozolu ielā, 

Ķegumā" ERAF darbības programmas 2007.-2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi" 

atklātajam projektu konkursam „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas". 

2. Projekta „Satiksmes drošības uzlabošana Ozolu ielā, Ķegumā" apstiprinājuma gadījumā to 

realizēt par kopējo summu Ls 266 000 (divi simti sešdesmit seši tūkstoši lati), nodrošinot 

priekšfinansējumu visa projekta apjomā (Ls 266 000) un piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 

Ls 52 278,48 (piecdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi komats četrdesmit astoņi 

lati) projekta attiecināmo izmaksu segšanai un Ls 17500 ( septiņpadsmit tūkstoši pieci simti lati) 

neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanai. 

3. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 266 000 (divi simti sešdesmit seši 

tūkstoši lati) uz 20 gadiem. 

  

  

14.§ 

Par projektu „Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai". 

R.Ūzuls, A.Balodis, L.Strauss 

  



            Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Noteikumi 

par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti 

„Speciālistu piesaiste  plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu ( ielu, ceļu 

un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana); 

ņemot vērā Ķeguma novada Attīstības programmu, kas paredz infrastruktūras atjaunošanu un 

modernizēšanu, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstīšanu, iespējami labāku ES struktūrfondu 

līdzekļu izmantošanu, 

ņemot vērā Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2010.gafa 30.jūnija vēstuli Nr.3-3/1726 

„Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Speciālistu piesaiste Ķeguma novada pašvaldībai" 

Eiropas savienības struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3. pasākuma 

„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes 

stiprināšana'1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem". 

2. Projekta realizācijai izveidot divas jaunas amata vietas:  

1.1. projektu koordinators - ES struktūrfondu projektu sagatavošanai un pārraudzībai; 

1.2. nodokļu ekonomists - nekustamā īpašuma nodokļa reformas realizācijai pašvaldībā. 

3. Darbinieku atlasi un amata vietu finansēšanu veikt MK Noteikumos Nr.523 (08.06.2010.) 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. 

aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" noteiktajā kārtībā. 

  

15.§ 



Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 

Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Saskaņā ar Ķeguma novada domes izsludināto sabiedrisko apspriešanu par ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanu un saņemtos priekšlikumus par aizliegumu Ķeguma novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai; 

pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panata otro daļu, ka 

pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikumu pamata ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā vai tās daļā; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 14 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

ierobežojumi Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" (pielikumā uz 1 lapas). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt likuma „Par pašvaldībām" 45.panta izpildi, kā arī lēmuma 

nosūtīšanu Aizkraukles novada domei, Ogres novada domei, Zemkopības ministrijai, Reģionālās 

attīstības un pašvaldības lietu ministrijai, Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldei, valsts 

augu aizsardzības dienestam. 

  

16.§ 

Informatīvie jautājumi. 

             

Izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Turpinās Rembates saieta nama  rekonstrukcijas darbi. Parakstīts līgums ar SIA „Binders" par 

gājēju celiņa izbūvi Celtnieku ielā, tiek saskaņoti rakšanas darbi. 



Uzs;akti Ķeguma tautas nama siltināšanas darbi. Ķeguma KNV un VPII „Gaismiņa" siltināšanai 

saņemti pieci piedāvājumi. Gatavs tehniskais projekts gājēju pārejai pār dzelzceļu. Sagatavots 

Ozolu ielas rekonstrukcijas projekts. 

S.Čivča - priekšlikums, lai reizi mēnesī Rembates un Birzgales pārvalžu vadītāji piedalās domes 

sēdē un informē par aktualitātēm pagastos. 

  

  

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ūzuls 

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


