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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  
E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 
2011.gada 19.oktobrī                   Nr.23 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Līga Strauss, Sandra Čivča, Laimons Bicāns, Ilmārs Zemnieks, 
Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis 
Ūzuls, Edgars Skuja. 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede Maija 
Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa.  
Sēdē nepiedalās: deputāti Irēna Dmitročenko un Tadeušs Vaļevko slimības dēļ, 
Viesturs Teicāns sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 
Darba kārtība: 

1. Par naudas balvu. 
2. Par dzīvojamo telpu īres līguma pārslēgšanu. 
3. Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
4. Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem. 
5. Par Ķeguma novada domes 2011.gada 7.septembra Ķeguma novada domes 

lēmuma Nr.387 (protokols Nr.20, 31.§) atcelšanu. 
6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
7. Par pašvaldības zemes nomu. 
8. Par konkursu „Ķeguma novada lepnums – 2011”. 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
10. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 
11. Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011” uzvarētāju 

apbalvošanu. 
12. Par finansiālu atbalstu. 
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. 
14. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 
īpašumam. 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumā 
(protokols Nr.14, 16.§) „Par līdzfinansējumu projektā”. 

16. Par grozījumiem telpu nomas līgumā. 
17. Par zemes gabala nomu. 
18. Par ēdināšanas un ceļa izdevumu apmaksu. 
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19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
23. Informatīvie jautājumi. 

 
 

1.§ (lēmums Nr.419) 
Par naudas balvu. 

R.Ozols, P.Kotāns, L.Bicāns 
 
Izskatīts Ķeguma novada Kultūras un sporta nodaļas vadītājas Antras Bindes 

iesniegums par iespēju piešķirt balvu Ķeguma novada iedzīvotājam A.A.par izciliem 
sasniegumiem Pasaules čempionātā vieglatlētikā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka pašvaldība 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministru, citu 
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība 
nav aizliegta ar likumu; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 3.novembra domes sēdē 
(protokols Nr.23, 3.§) apstiprināto Nolikumu par Ķeguma novada domes veicināšanas 
balvām kultūras, izglītības un sporta jomā;    

  ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu un 
Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 
Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt A. A., personas kods XXX-XXX, papildus deklarētā dzīves vieta 
XXXXX, Ķeguma nov., naudas balvu Ls 500,- (pieci simti latu) apmērā par 
sasniegumiem Pasaules čempionātā vieglatlētikā. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu A. A. un centralizētajai grāmatvedībai. 
 
 

2.§ (lēmums Nr.420) 
Par dzīvojamo telpu īres līguma pārslēgšanu. 

R.Ozols, S.Čivča, A.Balodis, L.Bicāns, P.Kotāns 
 

Izskatīts I. Č.-Š., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXX, Ķeguma nov.,  
2011.gada 20.septembra iesniegums (reģ. Nr.1-6/63, 20.09.2011.) ar lūgumu pārslēgt 
dzīvojamās telpas īres līgumu. 

Nekustams īpašums XXXX, Ķeguma nov., ar 15.04.2011. Aktu par valsts 
nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu ir pārņemts Ķeguma novada 
pašvaldības īpašumā no Latvijas Valsts Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta. 

Īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu- XXXX, Ķeguma nov. nostiprinātas 
Ogres zemesgrāmatu nodaļas Birzgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.581 ar 
zemesgrāmatu tiesneša 24.05.2011. lēmumu (žurnāla Nr.300003037172). 

I. Č.-Š. ar Valsts meža dienestu 15.04.2009. tika noslēgts dzīvojamo telpu īres 
līgums Nr.5-17/3, īres līguma termiņš – 14.04.2010. 
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Pamatojoties uz likuma „Par  dzīvojamo telpu īri”" 8. pantu, kas nosaka, ka 
pie dzīvojamās mājas vai dzīvokļa pāriešanas citas juridiskās vai fiziskās personas 
īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās 
telpas īres līgumi;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
Ķeguma novada domei atklāti balsojot „par” – 5 ( Roberts Ozols, Pāvels 

Kotāns, Andris Balodis, Raivis Ūzuls, Kristaps Rūde), „pret”- 6 ( Sandra Čivča, Līga 
Strauss, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks), 
„atturas”- 1 ( Edgars Skuja), lēmuma projekts ir noraidīts. 

 
Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

3.§ (lēmums Nr.421) 
Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt zemei un kapličas ēkai, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
7444 007 0280, platība 2,00 ha, vienotu adresi - “Kalnamuižas kapi”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
 

4.§ (lēmums Nr.422) 
Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

   1. Nekustamā īpašuma „Cirtumnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 
7484 002 0110, kopplatība 41,8644 ha, kas sastāv no sešām zemes vienībām, piešķirt 
nosaukumus: 
       1.1. pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 002 0110, platība 5,49 
ha – „Aukas”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
       1.2. otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 002 0111, platība 8,95 ha – 
„Brāzmas”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
       1.3. trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 002 0112, platība 20,96 
ha – „Musturi”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
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       1.4. ceturtajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 003 0113, platība 
0,4644 ha – „Cakas”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
       1.5.  piektajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 003 0097, platība 0,90 
ha un sestajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 003 0098, platība 5,10 ha,  
saglabāt nosaukumu – „Cirtumnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
 

5.§ (lēmums Nr.423) 
Par Ķeguma novada domes 2011.gada 7.septembra Ķeguma novada domes 

lēmuma Nr.387 (protokols Nr.20, 31.§) atcelšanu . 
R.Ozols, L.Strauss, P.Kotāns, L.Bicāns 

 
Ņemot vērā Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna 

informāciju, ka dzīvoklis Nākotnes ielā 9-7, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., ir 
īres dzīvoklis un, ka ar tajā dzīvojošām personām tiek slēgti īres līgumi; 

pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 3.panta 1.daļu, 
5.panta 2.daļu, kas nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma 
slēgšanas nosacījumus, 6.panta 1. daļu, kas nosaka dzīvojamās telpas īres līguma 
termiņu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Ilmārs Zemnieks, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja), „pret”- 
1 (Līga Strauss), „atturas”-3 ( Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Sandra Čivča), Ķeguma 
novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt 2011.gada 7.septembra Ķeguma novada domes lēmumu Nr.387 (sēdes 
protokols Nr.20, 31 §) „Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa piešķiršanu”. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu J. D., Birzgales pagasta 
pārvaldei, centralizētajai grāmatvedībai. 

 
 

6.§ (lēmums Nr.424) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

 
Izskatīts SIA „Maneļ”, reģ.nr.40103196684, juridiskā adrese Loka iela 2-11, 

Ogre, Ogres novads, LV-5001, valdes priekšsēdētājas Marinas Šakeļes iesniegums 
(reģistrēts 11.10.2011.ar nr.1-18.1/jur310) ar lūgumu izbeigt 2008.gada 25.novembra 
Zemes nomas līgumu nr.28/2008 par pašvaldībai piederoša zemesgabala Lāčplēša ielā 
2, Ķegumā, daļas nomu. Nomas un ar nomu saistīto maksājumu parāda nav. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Tautsaimniecības 
komitejas 2011.gada 12.oktobra lēmumu (protokols nr.21, 6.§), 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 
Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt 2008.gada 25.novembra Zemes noamas līgumu nr.28/2008, noslēgtu 
ar SIA „Maneļ”, reģ.nr.40103196684, juridiskā adrese Loka iela 2-11, Ogre, 
Ogres novads, LV-5001, ar 2011.gada 01.novembri. 

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

 
 

7.§ (lēmums Nr.425) 
Par pašvaldības zemes nomu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts J. K., personas kods XXX-XXX, dzīvojoša XXXXX, Ķeguma 
novadā, 2011.gada 11.oktobra iesniegums (reģ.ar nr.1-18.2/K311) ar lūgumu iznomāt 
Ķeguma novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - zemesgabala daļu 
Lāčplēša ielā 2, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 002 0056, 1600 
kvadrātmetri platībā, kafejnīcas darbības nodrošināšanas vajadzībām. 

 
Saskaņā ar Ķeguma novada Teritorijas plānojumu 2003-2015, Ķeguma 

pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – zemesgabals Lāčplēša ielā 2, Ķegumā, 
Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 002 0056, ar kopējo platību 20287 
kvadrātmetri, atrodas jauktas sabiedriskās apbūves teritorijā.  

 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 2, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7409 002 0056 nostiprinātas uz Ķeguma novada 
pašvaldības vārda Ogres zemesgrāmatu nodaļas Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā nr.100000021514 ar 2001.gada 06.septembra zemesgrāmatu tiesneša 
lēmumu (žurnāla nr.300000082807). 

 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmā daļa paredz, ka pašvaldībai 
piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt iznomāti. 

 
Ministru kabineta noteikumi nr.735 no 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” paredz pašvaldībai piederoša zemesgabala iznomāšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas 
nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par 
pašvaldības zemes iznomāšanu.   

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz augstāk minētajiem 

normatīvajiem aktiem, ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas 2011.gada 
12.oktobra lēmumu (protokols nr.21, 7.§), 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 
Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt J. K., personas kods XXX-XXX, dzīvojošam XXXX, Ķeguma 
novadā, Ķeguma novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - 
zemesgabala daļu Lāčplēša ielā 2, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra 
numuru 7409 002 0056, 1600 kvadrātmetri platībā, bez apbūves tiesībām 
kafejnīcas darbības nodrošināšanas vajadzībām, uz laiku no 2011.gada 
01.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas 
maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

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

 
 

8.§ (lēmums Nr.426) 
Par konkursu „Ķeguma novada lepnums 2011”. 

R.Ozols 
 

Iepazīstoties ar Kultūras un sporta nodaļas vadītājas Antras Bindes iesniegumu 
par Ķeguma novada iedzīvotāju izvirzīšanu titulam „Ķeguma novada lepnums-2011”; 

izskatot Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju ieteikumus, pašvaldību 
iedzīvotāju izvirzīšanai titulam „Ķeguma novada lepnums-2011”, 

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem” 
2.2.punktu, kas noteic, ka Atzinības rakstu var piešķirt iedzīvotājiem par īpaši 
nozīmīgiem sasniegumiem, par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, 3.4.punktu, ka dome var 
lemt par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu, 

ņemot vērā domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 
Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem un naudas balvām 
Ķeguma novada iedzīvotājus: 

M. A. – Ls 50,- 
A. K. – Ls 50,- 
E. K. – Ls 50,- 
A. S. – Ls 50,-   

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto 
personu. 

 
 
 
 

9.§ (lēmums Nr.427) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
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Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

 
10.§ (lēmums Nr.428) 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 
R.Ozols, L.Bicāns 

 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 2011.gada 

13.oktobra rīkojumu Nr.68 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”; 
lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas 

Satversmē”  ierosināšanai; 
saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta 

pirmo un otro daļu; 
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 

Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt Ķeguma novada pašvaldības teritorijā parakstu vākšanas vietu likuma 
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai: 

Birzgales pagasta pārvalde, Lindes iela 2, Birzgalē, LV-5033. 
 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu līdz 2011.gada 
21.oktobrim Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv vai faksu 
67325251. 

 
 

11.§ (lēmums Nr.429) 
Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011” 

 uzvarētāju apbalvošanu. 
R.Ozols 

 
Izskatīts Ķeguma novada Kultūras un sporta nodaļas vadītājas Antras 

Bindes 2011.gada 10.oktobra iesniegums par Ķeguma novada domes konkursa 
„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011” . 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2011.gada 3.augusta nolikumu „Veidosim 
skaistu un sakoptu savu novadu 2011” (apstiprināts ar sēdes lēmumu Nr.327, 
protokols Nr,17, 6§),  

      ņemot vērā Ķeguma novada domes konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu 
savu novadu 2011” vērtēšanas komisijas atzinumu un Finanšu komitejas atzinumu, 



8 
 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 
Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un balvām konkursa 
„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011” uzvarētājus: 

1.1. grupā „Mana sēta” – Viju un Pēteri Cepurīšus, mājīpašums Kastaņu ielā 3, 
Ķegumā; 

1.2. grupā „No senču pūralādes”- Pēteri Cepurīti un Genovefu Zaharāni; 
1.3. grupā „Iestādes un uzņēmumi”- kempinga „Sniedzes”, Tomes pag.,  

īpašnieku Eiženu Kanski; 
1.4. grupā „Ūdens lāse”- Dainu Lebedoku par nekustamo īpašumu „Lejas 

Rasas”, Birzgales pag.. 
2. Izteikt pateicības konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011” 

dalībniekiem: 
2.1. Valentīnai Poplavskai- Ķeguma iela 8-6, Rembate, Rembates pag., par 

Rembates aptiekas un feldšeru punkta apzaļumošanu; 
2.2. Andrim Bodniekam- „Jaunpīrāgi”, Glāžšķūnis, Rembates pag., par ainavas 

izveidi lielā platībā; 
2.3. Gunai Ruselei- Birzes iela 10, Ķegumā, par skaisto pilsētas māju; 
2.4. Annai Čūderei-Parka iela 1, Birzgale, par skaistu un sakoptu lauku sētu; 
2.5. Aivitai Šalmei- Staru iela 4-30 , par lodžijas estētisko noformējumu; 
2.6. Aigaram Larkam- „Kāpuri”, Birzgales pag., par oriģinālu mājas norādi. 
3. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvotajām 

personām. 
 

12.§ (lēmums Nr.430) 
Par finansiālu atbalstu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts L. C., personas kods XXX-XXX, dzīvojošas XXXX Ķeguma novadā, 
2011.gada 12.septembra iesniegums (reģ.ar nr.1-8.2/C284) un D. I., personas kods 
XXX-XXX, dzīvojošas XXXX, Ķeguma novadā, 2011.gada 12.septembra iesniegums 
(reģ.ar nr.1-8.2/I285) ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņu dalību Eiropas Florbola 
kausā, kas tiek organizēts Polijā laikā no 2011.gada 04.oktobra līdz 2011.gada 
08.oktobrim. Jaunietes pārstāv RSU/Runway komandu, kas 2009./2010.gada sezonā 
izcīnīja 1.vietu Latvijas Florbola Čempionātā virslīgā, kas, savukārt, devis iespēju 
piedalīties Eiropas kausa izcīņā 2011.gadā. Kopējās katras jaunietes dalības izmaksas 
sastāda LVL100,00.   

 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants reglamentē, 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; 15.panta pirmās daļas 6.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta 
veicināšanu. 
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Ķeguma novada domes 2011.gada 06.maija Izglītības veicināšanas nolikuma 
9.pants paredz, ka Ķeguma novada dome, uz motivēta iesnieguma pamata, var sniegt 
organizatorisku un/vai finansiālu palīdzību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā 
pastāvīgi dzīvojošiem jauniešiem (vecumā līdz 25 gadiem), kuriem ir labi un izcili 
sasniegumi mācībās un/vai interešu izglītībā (koris, dejas, sports, u.c.), un kuri 
piedalās atbilstošās Latvijas valsts vai starptautiskajās mācību olimpiādēs, konkursos 
un sacensībās.   

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Izglītības, kultūras 

un sporta komitejas 2011.gada 03.oktobra lēmumu (protokols nr.11, 4§), Finanšu 
komitejas 2011.gada 12.oktobra lēmumu (protokols nr.42, 4.§),  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 
Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt L. C., personas kods XXX-XXX, dzīvojošas XXXX Ķeguma 
novadā, dalību Eiropas Florbola kausā, piešķirot LVL 50,00 no pašvaldības 
budžeta sadaļas „izglītības pārējie pakalpojumi”. 

2. Atbalstīt D. I., personas kods XXX-XXX, dzīvojošas XXXX, Ķeguma novadā 
dalību Eiropas Florbola kausā, piešķirot LVL 50,00 no pašvaldības budžeta 
sadaļas „izglītības pārējie pakalpojumi”. 

3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoitei) nodrošināt lēmuma 1. un 
2.punkta izpildi. 

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

 
 

13.§ (lēmums Nr.431) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Enderi”, Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov. (kadastra apzīmējums 7484 004 0400, platība 0,75 ha). 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
14.§ (lēmums Nr.432) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 

Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
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Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0400, platība 0,5842 
ha: 
     1.1. saglabāt nosaukumu „Enderi”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0601).  
      2. Otrajai zemes vienībai, platība 0,1658 ha: 
           2.1. piešķirt nosaukumu „Zieddārzi”, Rembate,  Rembates pag., Ķeguma nov.; 
           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (kods 0601).  
 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
 

15.§ (lēmums Nr.433) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumā (protokols 

Nr.14, 16.§) „Par līdzfinansējumu projektā”. 
R.Ozols 

 
Izskatīts domes izpilddirektores informācija par projekta iesniegumā atkārtoti 

precizētajām summām atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. 
Ņemot vērā minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 

Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atcelt Ķeguma novada domes 2011.gada 20.jūlijā lēmumu (protokols Nr.16, 

7.§) „Par Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija 
lēmumā (protokols Nr. 14, 16.§) „Par līdzfinansējumu projektā”. 
 

2. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmuma 
(protokols Nr. 14, 16.§) „Par līdzfinansējumu projektā” 1.punktā, izsakot to 
šādā redakcijā: 

„1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas 
īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. rīcībā 
„Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu 
iemaņu iegūšanai", kas paredz moderna mūzikas kabineta – studijas 
aprīkošanu ar aparatūru Ķeguma komercnovirziena vidusskolā par kopējo 
summu LVL 6098.24 (seši tūkstoši deviņdesmit astoņi lati un 24 santīmi), tai 
skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 1099.72 (viens tūkstotis deviņdesmit 
deviņi lati un 72 santīmi), garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1249.63 
(viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi lati un 63 santīmi), un neattiecināmo 
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izmaksu (PVN) segšanu LVL 1099.72 (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi lati 
un 72 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 

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

 
16.§ (lēmums Nr.434) 

Par grozījumiem telpu nomas līgumā. 
R.Ozols 

 
Izskatīts biedrības „Citas bites”, reģ.nr.40008180768, juridiskā adrese 

Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, valdes priekšsēdētājas 
Ievas Lāces 2011.gada 17.oktobra iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumus 
2011.gada 20.jūlija Telpu nomas līgumā nr.4/2011, iznomājot citu telpu, sakarā ar 
PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā 1.1.rīcībā „Atbalsts iedzīvotāju 
apmācībai un izglītošanai un personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai” 
veiktajām izmaiņām  

 
Telpu nomas līgums nr.4/2011 tika noslēgts ar biedrību „Citas bites” 

2011.gada 20.jūlijā ar mērķi izveidot mākslas centru Ķegumā. Nomas un ar nomu 
saistīto maksājumu parādu nav. 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un 
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz 
pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo 
mantu; 21.panta pirmās daļas 14(a).punktu, kas paredz pašvaldības tiesības noteikt 
maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).  

 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts kā vienu no 

pašvaldības autonomajām funkcijām paredz rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska 
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem). 

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 

Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 20.jūlija Telpu nomas līgumā nr.4/2011, grozot 

līguma 1.1.punktu un nosakot, ka atlīdzības lietošanā (nomā) tiek telpa nr.27 
16,66 kvadrātmetri platībā, kas atrodas Ķeguma tautas nama ēkā 2.stāvā, kas 
atrodas Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, kā arī grozot līguma 3.1.punktu un 
nosakot, ka par telpas lietošanu nomnieks maksā nomas maksu LVL 4,50 
mēnesī plus PVN, tai skaitā ietilpst arī elektroenerģijas, siltumenerģijas, 
ūdens izmantošana, maksa par atkritumu izvešanu. 
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2. Domes juristei S.Biļinskai sagatavot līguma grozījumus līdz 2011.gada 
21.oktobrim. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu I.Lācei, domes 
Centralizētai grāmatvedībai (G.Tamane), Domes juristei (S.Biļinska), Kultūras 
un sporta nodaļas vadītājai (A.Binde). 

 
 

17.§ (lēmums Nr.435) 
Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 
 
Izskatīts O. Z., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXX Ķeguma nov.,  

2011.gada 6.jūnija iesniegums (reģ.06.06.2011., Nr.1-6/45) ar lūgumu izbeigt zemes 
gabala – Jasmīnu iela 10, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-
005-0480, 0,25 ha platībā nomu apbūves vajadzībām. 

Zemes gabals Jasmīnu iela 10, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
kadastra Nr.7444-005-0480, ir Ķeguma novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 
0,25 ha platībā, īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas 
Birzgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0045 7380 ar zemesgrāmatu 
tiesneša 22.04.2009. lēmumu (žurnāla Nr.300002647785). 

2009.gada 5.maijā ar O. Z. noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1-30/09-
46.Saskaņā ar Līguma noteikumiem Nomnieks var izbeigt Līgumu, iesniedzot 
Iznomātājam  par to rakstisku paziņojumu trīs mēnešus iepriekš, un samaksājot nomas 
maksu par šo laiku, kā arī, ka Iznomātājam ir tiesības lauzt Līgumu pirms termiņa, ja 
Nomnieks nokavējis nomas maksas termiņu vairāk kā par sešiem mēnešiem. O.Z. uz 
18.10.2011. ir nomas maksas kopā ar nokavējuma naudu parāds Ls 62,22 un 
nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 7,41. 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, Līga 

Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/09-46, noslēgtu 2009.gada 5.maijā ar O. 
Z., personas kods XXX-XXX, dzīvo XXXX, Ķeguma nov., par zemes gabala 
Jasmīnu iela 10, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-
005-0480, 0,25 ha platībā, nomu, ar 2011.gada 1.oktobri 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu O. Z., pašvaldības 
centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 
 

 
 

18.§ (lēmums Nr.436) 
Par ēdināšanas un ceļa izdevumu apmaksu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
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Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- 1(Sandra Čivča), „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apmaksāt ceļa izdevumus: 
E. Dz. un M. Dz. uz Ogres 1.vidusskolu. 
E. Dz. uz  Ogresgala pamatskolu. 

2. Segt ēdināšanas izdevumus Ogresgala pamatskolā E. Dz., saskaņā ar 
izglītības iestādes piestādīto rēķinu. 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

19.§ (lēmums Nr.437) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

20.§ (lēmums Nr.438) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 
Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
21.§ (lēmums Nr.439) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 

Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
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Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. L. (A. L.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

 
22.§ (lēmums Nr.440) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls, 

Līga Strauss, Sandra Čivča, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no G. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

23.§ 
Informatīvie jautājumi. 

 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un 

plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 21.09.2011. 

1. Novada pagastos apkures sezona jau ir uzsākta, pateicoties domes atbalstam SIA 
„Ķeguma stars” ir veicis pirmās daļas parāda segšanai nomaksu AS „Latvenergo” 
un plānots, ka apkures sezona Ķeguma pilsēta varētu sākties no rītdienas, 
20.oktobra.  

2. Skolas sporta zāle praktiski ir pabeigta. Nākošnedēļ ir skolēnu brīvlaiks, tad tiks 
veikti atlikušie darbi un atbilstoši līguma nosacījumiem 1.novembrī varētu atklāt 
jauno sporta zāli. 

3. Turpinās sarunas ar SIA „Ogres autobusu”, lai, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, 
varētu panākt vienošanos par atsevišķu reisu atjaunošanu uz Birzgali un 
Bekuciemu. Plānojam sasaukt iedzīvotāju sapulci, pieaicinot SIA „Ogres 
autobuss” pārstāvi, lai vienotos par kompromisa variantu. 

4. Pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi posma rekonstrukcijas darbi varētu ievilkties 
līdz pavasarim, tāpēc meklējam iespēju veikt kādus uzlabojumus kā pagaidu 
variantu.  
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5. Ir noslēgts līgums ar SIA „Orions celtniecības kompānija” par 2000 skrejceļa 
dzelzsbetona plākšņu demontāža NBS Aviācijas bāzē, termiņš ir 31.10.2011, 
kopējā summa 31 288 Ls. 

6. Iepirkumu komisija 12.10.2011. pieņēmusi galīgo lēmumu par izsludinātā 
konkursa „Eksperta pakalpojumi Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-
2019. gadam un Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam 
izstrādei”, kur attīstības programmas izstrādei ir piedāvājums no SIA „NK 
Konsultāciju birojs” (9800 Ls), teritorijas plānojuma izstrādei – SIA „Reģionālie 
projekti” (15400,00 Ls). Plānots, ka līgumu varētu slēgt 25.oktobrī. 

7. 26.oktobrī beigsies pieteikšanās termiņš izsludinātajam atklātajam konkursam 
„Ķeguma novada pašvaldības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām 
energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 
samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros”. Ievērojot iepirkuma 
termiņus, līgumu varētu noslēgt novembra sākumā. 

8. Praktiski ir pabeigti Ķeguma pludmales sakārtošanas darbi un stāvlaukuma 
izbūves darbi Lāčplēša ielas galā. Tuvākajā laikā tiks uzstādīti soliņi. 

9. Esam uzsākuši darbinieku novērtēšanu un plānojam to veikt līdz 1.novembrim, kā 
arī uzsākts darbs pie budžeta nākamajam gadam. Vēl mums būtu jāveic 
pašvaldības sniegto pakalpojumu izvērtēšana atbilstoši VARAM sagatavotajai 
metodikai. 

10. Ir sagatavots MK rīkojuma projekts „Par nacionālās sporta bāzes statusa 
piešķiršanu Motocentram „Zelta Zirgs”” un plānots to izsludināt VSS 20.oktobrī. 

 
P.Kotāns informē, ka uzsākta apkures sezona Birzgales pagastā. Birzgales bibliotēka 
pārceļas uz jaunajām telpām.  
Galvenajai grāmatvedei M.Priževoitei priekšlikums veikt Birzgales bibliotēkā 
inventarizāciju šogad, kas parasti veicama reizi 10 gados, ņemot vērā pārcelšanos uz 
citām telpām. 

 
 
Sēdi slēdz plkst.16:30 
 
Sēdes vadītājs         R.Ozols 
 

 
 
 
Protokolēja          G.Kozlova  
 


