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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 20.jūlijā                            Nr.16 

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, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Valentīns 

Pastars, Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektora vietnieks Edgars 

Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Laimons Bicāns un Sandra Čivča.  

 

Darba kārtība: 
1. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

2. Par Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu. 

3. Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā. 
4. Par zemes nomas līgumu. 

5. Par zemes nomas līgumu. 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumā (protokols Nr. 14,  

15.§) „Par līdzfinansējumu projektā”. 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumā (protokols Nr. 14,  

16.§) „Par līdzfinansējumu projektā”.  

8. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašuma Liepu aleja 1A. 

9. Par iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas konkursu. 

10. Par līdzfinansējumu projektā. 
11. Par līdzfinansējumu projektā. 
12. Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – 

Ķeguma” un zemes patapinājuma līgumu. 

13. Par līdzfinansējumu projektā un patapinājuma līguma grozījumiem. 

14. Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Birzgales attīstības centrs”. 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmumā (protokols Nr. 14,  

14.§) „Par līdzfinansējumu projektā”. 

16. Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”. 

17. Par līdzfinansējumu projektā  biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība” un telpu 

patapinājumu. 

18. Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Citas bites” un telpu nomas līgumu. 

19. Par finansiālu atbalstu velo maratona organizēšanai. 

20. Par līdzfinansējumu projektā. 
21. Par līdzfinansējumu projektā. 
22. Informatīvie jautājumi. 



 2

 

1.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

R.Ūzuls, A.Liepiņa 

 

         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, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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.11. 

 

 

 

2.§ 

Par Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu. 

R.Ūzuls, D.Skrīvele 

 

Izskatīts Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Skrīveles iesniegums ar 

lūgumu atkārtoti ievēlēt par Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. 

2011.gada 30.jūlijā Dacei Skrīvelei beidzas Ķeguma novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas 

pilnvaru termiņš.    

Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 9.pantu, kas noteic, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas locekļus pašvaldības dome ievēlē uz pieciem gadiem;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ievēlēt atkārtoti par Ķeguma novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Daci Skrīveli, uz 

pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2016.gada 30.jūlijam. 

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

Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā. 
R.Ūzuls, V.Teicāns, A.Balodis 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, LR 

likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5., 6. pantu un 2010./ 2011.gada apkures sezonas reālo 

izdevumu tāmi,  

      ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Līga Strauss, Raivis Ūzuls), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

ar 2011.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā: 
1. iedzīvotājiem Ls 1,07/ m2+ PVN 12% Ls 0,13= Ls 1,20/m2; 

2. iestādēm un organizācijām - Ls 1,07/m2+ PVN 22% Ls 0,23=Ls 1,30 /m2. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu  2010.gada 7.jūlija domes lēmumu Nr.14,6 § „Par apkures 

maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā ”. 

 

 

 

4.§ 

Par zemes nomas līgumu. 

R.Ūzuls 

 

Izskatīts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Birzgale K”, reģ. nr.40003473118, juridiskā 
adrese Parka ielā 7, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  valdes priekšsēdētāja Kārļa 

Okmaņa, 2011.gada 6.maija iesniegums (reģ. 06.05.2011. Nr.1-18.1/jur.161) par zemes vienības 

„Tūjas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 6,99 ha, „Grāveļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

platība 17,94 ha, „Gobas dīķis”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 20,68 ha, nomu 

lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

9§) SIA „Birzgale K” uz zemes vienībām „Tūjas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 6,99 ha, 

„Grāveļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 17,94 ha, „Gobas dīķis”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., platība 20,68 ha, izbeigtas zemes lietošanas tiesības atbilstoši Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās 

daļas 3. punktam.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu, 2.
1
daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks 

par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. 

Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības 

zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, 

par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļā noslēdzami zemes nomas līgumi. 
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Ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, 

pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes 

vārda šādas zemes vienības: 

1.1.„Tūjas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 6,99 ha (1.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.2.„Grāveļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 17,94 ha (2.pielikumā- izkopējums 

no kadastra kartes); 

1.3.„Gobas dīķis”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 20,68 ha (3.pielikumā- 
izkopējums no kadastra kartes). 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  „Tūjas”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 6,99 ha, „Grāveļi”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., platība 17,94 ha, „Gobas dīķis”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

platība 20,68 ha, nomu uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos 

noteiktos nodokļus. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Birzgale K”, 

Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai, centralizētajai grāmatvedībai, 

pašvaldības juriskonsultei. 

 

 

 

5.§ 

Par zemes nomas līgumu. 

R.Ūzuls, A.Balodis, R.Ozols 

 

Izskatīts Kārļa Okmaņa, 2011.gada 6.maija iesniegums (reģ. 06.05.2011. Nr.1-

18.2/O162) par zemes vienību platība 3,56 ha, platība 2,33 ha, platība 2,15 ha, platība 2,36 ha,  

platība 3,37 ha, platība 1,55 ha, 4,27 ha un platība 5,03 ha nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 

10 gadiem. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

9§) Kārlim Okmanim uz zemes vienībām platība 3,56 ha, platība 2,33 ha, platība 2,15 ha, platība 

2,36 ha, platība 3,37 ha, platība 1,55 ha, 4,27 ha un platība 5,03 ha, izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3. punktam.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu, 2.
1
daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks 

par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. 

Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības 

zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, 
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par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļā noslēdzami zemes nomas līgumi. 

Ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

1. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, pašvaldībai piekrīt un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda šādas zemes vienības: 

1.1. „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 3,56 ha (1.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.2.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,33 ha (2.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.3.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,15 ha (3.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.4.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,36 ha (4.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.5.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 3,37 ha (5.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.6.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 1,55 ha (6.pielikumā- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.7.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 4,27 ha (7.pielikums- izkopējums no 

kadastra kartes); 

1.8.  „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 5,03 ha (8.pielikumā-izkopējums no 

kadastra kartes); 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Kārli Okmani, par zemes vienību „Mežsētas”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., platība 3,56 ha, platība 2,33 ha, platība 2,15 ha, platība 2,36 ha, platība 

3,37 ha, platība 1,55 ha, platība 4,27 ha, platība 5,03 ha, nomu uz 10 gadiem, nosakot nomas 

maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai 

maksā likumos noteiktos nodokļus. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Kārlim Okmanim, Valsts zemes 

dienesta reģionālajai nodaļai, centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības juriskonsultei. 

 

6§ 

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

R.Ūzuls, N.Sniedze 

 

Izskatīta domes izpilddirektores informācija par projekta iesniegumā precizētajām 

summām atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. 

 

Ņemot vērā minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmuma (protokols Nr. 

14,  16.§) „Par līdzfinansējumu projektā” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 
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„1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.2. rīcībā „Atbalsts jauniešu un ģimeņu 

centru izveidei", kas paredz moderna mūzikas kabineta – studijas iekārtošanu un 

aprīkošanu ar mēbelēm Ķeguma komercnovirziena vidusskolā par kopējo summu LVL 

12049.85 (divpadsmit tūkstoši četrdesmit deviņi lati un 85 santīmi), tai skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis LVL 2172.92 (divi tūkstoši septiņdesmit divi lati un 92 santīmi), 

garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2469.23 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit 

deviņi lati un 23 santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu LVL 2172.92 (divi 

tūkstoši septiņdesmit divi lati un 92 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 

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

 

 

7.§ 

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

R.Ūzuls, N.Sniedze  

 

Izskatīta domes izpilddirektores informācija par projekta iesniegumā precizētajām 

summām atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. 

 

Ņemot vērā minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. 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 6098.88 (seši tūkstoši deviņdesmit 

astoņi lati un 88 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 1099.80 (viens 

tūkstotis deviņdesmit deviņi lati un 80 santīmi), garantējot pašvaldības līdzfinansējumu 

LVL 1249.77 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi lati un 77 santīmi), un 

neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu LVL 1099.80 (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi lati 

un 80 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 

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

 

 

8.§ 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašuma Liepu aleja 1A. 

R.Ūzuls 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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   1. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Liepu aleja 1A, Ķegums, Ķeguma nov., (nekustamā 
īpašuma būves kadastra Nr. 7409 502 0016) piešķirt individuālas adreses: 

      1. 1. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-1, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 2. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-2, Ķegums, Ķeguma nov.;  

      1. 3. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-3, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 4. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-4, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 5. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-5, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 6. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-6, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 7. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-7, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 8. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-8, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1. 9. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-9, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1.10. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-10, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1.11. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-11, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1.12. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-12, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1.13. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-13, Ķegums, Ķeguma nov.; 

      1.14. dzīvoklis, - Liepu aleja 1A-14, Ķegums, Ķeguma nov.; 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

9.§ 

Par iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas konkursu. 

R.Ūzuls, N.Sniedze 

 
Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas izsludinātajā 

projektu konkursā (Ķeguma novada domes 2011.gada 20.aprīļa sēdes protokols Nr.10, 21.§) 

iesniegto projektu atkārtoto izvērtēšanu Vērtēšanas komisijā izskatīti 20 projekti. Komisija 

atbalstījusi 5 projektus par kopējo finansējumu Ls 2200,00. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā 
iesniegtos fizisko un juridisko personu iesniegtos projektus par kopējo summu Ls 2200,00 (divi 

tūkstoši divi simti lati 00 santīmi): 

1.1. „Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija - 2011”norises nodrošinājums Ķeguma 

novada bibliotēkā (projekta iesniedzējs – biedrība „Grāmatu draugu klubs Doma”), Ls 200,00 

apmērā; 
1.2. „Sporta inventāra iegāde Tomes tautas nama veselības vingrošanas grupai” (projekta 

iesniedzējs – Ķeguma novada Tomes tautas nams), Ls 500,00 apmērā; 
1.3. „Ripo vesels” (projekta iesniedzējs – Ķeguma novada Birzgales pamatskola), Ls 500,00 

apmērā; 
1.4. „Pēdējais ceļš” (projekta iesniedzējs - Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa), Ls 500,00 

apmērā; 
1.5. „Dabas zinību un mājturības centra izveide” (projekta iesniedzējs – Ingrīda Puišele), Ls 

500,00 apmērā; 
2. Slēgt līgumus ar lēmuma 1.punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām par 

projektu īstenošanu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmumā minētajām juridiskajām un 

fiziskajām personām un pašvaldības darbiniekiem, uz kuriem lēmums attiecas. 
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10.§ 

Par līdzfinansējumu projektā. 
R.Ūzuls, N.Sniedze 

  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos 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"; 

pamatojoties uz 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” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 2.1. rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvu 

grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai", kas paredz iegādāties mūzikas aparatūru 

Ķeguma tautas namam par kopējo summu līdz LVL 5921,88 (pieci tūkstoši deviņi 
simti divdesmit viens lats un 88 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 

1067,88 (viens tūkstotis sešdesmit septiņi lati un 88 santīmi), garantējot pašvaldības 

līdzfinansējumu LVL 1213.50 (viens tūkstotis divi simti trīspadsmit lati un 50 santīmi), 

un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu 1067,88 (viens tūkstotis sešdesmit septiņi lati 

un 88 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir Kultūras 

un sporta nodaļas vadītāja  Antra Binde. 

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

  

 

 

11.§ 

Par līdzfinansējumu projektā. 
R.Ūzuls, N.Sniedze 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos 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"; 

pamatojoties uz 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” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Atbalsts jauniešu un 

ģimeņu centru izveidei”, kas paredz nodrošināt mākslas skolas nodarbības Ķegumā, 
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aprīkojot telpas ar mēbelēm un iekārtām par kopējo summu līdz LVL 9699.00 (deviņi 
tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi lati un 00 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības 

nodoklis LVL 1749.00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit deviņi lati un 00 santīmi), 

garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1987.50 (viens tūkstotis deviņi simti 

astoņdesmit septiņi lati un 50 santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu 

1749.00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit deviņi lati un 00 santīmi) apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir Kultūras 

un sporta nodaļas vadītāja  Antra Binde. 

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

 

 

12.§ 

Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” un 

zemes patapinājuma līgumu. 

R.Ūzuls, N.Sniedze 

  

Izskatot biedrības „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” 11.07.2011. 

projekta ierosinājumu (reģ. Nr.5-0-1/956), kurā izteikts lūgums noslēgt patapinājuma lūgumu uz 

zemi sakarā ar piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme” 

projektu konkursā, lai izveidotu jaunu skeitparku Ķeguma bērniem un jauniešiem; 

sakarā ar PPPB „Zied zeme" Eiropas Zivsaimniecības fonda LEADER pieejas īstenošanas 

izsludināto projektu konkursu rīcībā 4.2. „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, 

sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai”. 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Skolas ielā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā ir 

pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.653); 

ņemot vērā, ka biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”” ir 

sabiedriskā labuma organizācija; 

pamatojoties uz 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; 

saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu" 5. panta piekto daļu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,- viens tūkstotis latu) apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-

Ķegums””, reģ.nr.40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, dalībai PPPB 

„Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 4.2. „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā 
laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai”, izveidojot jaunu 

skeitparku Ķegumā pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas. 

2. Slēgt zemes patapinājuma līgumu ar biedrību „Starptautiskais Soroptimistu klubs 

„Ogre-Ķegums””, reģ.nr.40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, par 

zemes gabala daļu 510 kv.m. platībā, ar 2011.gada 22.jūliju līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 
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13.§ 

Par līdzfinansējumu projektā un patapinājuma līguma grozījumiem. 

R.Ūzuls, N.Sniedze 

 

 Izskatīts biedrības „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” 11.07.2011. projekta ierosinājums 

(reģ. Nr.5-0-1/957), kurā izteikts lūgums izdarīt grozījumus 2010.gada 28.oktobra Patapinājuma 

līgumā, palielinot patapinātā zemes gabala platību līdz 600 m
2
 sakarā ar piedalīšanos Publisko un 

privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme” Eiropas Zivsaimniecības fonda LEADER 

izsludinātajā projektu konkursā  aktivitātē 4.2. „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika 

pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai”, lai izveidotu aktīvās atpūtas 

laukumu Tomes iedzīvotājiem, izvietojot āra trenažieru komplektu, kā arī izteikts lūgums 

pašvaldībai līdzfinansēt minētā projekta realizāciju.     

  

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tomes tautas nams”, Tomes pagastā, Ķeguma 

novadā, 3,15 hektāri kopplatībā, ir nostiprinātas uz Ķeguma novada pašvaldības vārda Ogres 

zemesgrāmatu nodaļas Tomes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.671 ar zemesgrāmatu 

tiesneša 2000.gada 14.aprīļa lēmumu (žurnāla numurs 1979(2000). 

Biedrība „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” ir sabiedriskā labuma organizācija. 2010.gada 

28.oktobrī tika noslēgts Patapinājuma līgums nr.8/2010 par iepriekš minētā nekustamā īpašuma 

daļas 200 m
2
 platībā patapinājumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 

kas paredz, 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.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, likuma "Par 

valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5. panta piekto daļu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 850,00 (astoņi simti piecdesmit lati) apmērā 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, 

reģ.nr.40008143244, juridiskā adrese „Vasariņas”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, dalībai 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā Eiropas Zivsaimniecības fonda LEADER projektu konkursā  
aktivitātē 4.2. „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu 

izveidei vai atjaunošanai” aktīvās atpūtas laukuma Tomes iedzīvotājiem izveidei. 

2. Izdarīt grozījumus 2010.gada 28.oktobra Patapinājuma līgumā nr.8/2010, palielinot 

patapinātā zemesgabala platību līdz 600 m
2
 un pagarinot līguma termiņu līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

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

 

 

14.§ 

Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Birzgales attīstības centrs”. 

R.Ūzuls, N.Sniedze 

 

Izskatīts biedrības „Birzgales attīstības centrs” 12.07.2011. projekta ierosinājums (reģ. 
Nr.5-0-1/959), kurā izteikts lūgums piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu sakarā piedalīšanos 

Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" 

izsludinātajā projektu konkursā 1.2. rīcībā „Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei”, 
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paredzot izveidot Birzgales jauniešu kultūras centru Birzgales tautas nama telpās, kā arī lūgums 

noslēgt telpu nomas līgumu minētā centra darbībai.     

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 

kas paredz, 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.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu un 00 

santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Birzgales attīstības centrs”, 

reģ.nr. 40008181068, juridiskā adrese Skolas ielā 2, Birzgale, Ķeguma novads, dalībai 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.2. rīcībā „Atbalsts jauniešu un 

ģimeņu centru izveidei”, paredzot izveidot Birzgales jauniešu kultūras centru. 

2. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Birzgales attīstības centrs”, reģ.nr.40008181068, 

juridiskā adrese Skolas ielā 2, Birzgale, Ķeguma novads, par telpām Birzgales tautas 

nama ēkā II stāvā, 133,40 kv.m. platībā, uz laiku no 2011.gada 22.jūlija līdz 2018.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 0,05  (nulle komats nulle pieci lati) par 1m² 

mēnesī plus PVN. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas 

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

 

 

15.§ 

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

R.Ūzuls, N.Sniedze  

 

Izskatīta domes izpilddirektores informācija par projekta iesniegumā precizētajām 

summām atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. 

Ņemot vērā minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 15.jūnija lēmuma (protokols Nr. 

14,  14.§) „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 

dažādu attīstošo rotaļlietu un sporta inventāra iegādi PII „Gaismiņa” audzēkņu 
attīstībai par kopējo summu LVL 3050.09 (trīs tūkstoši piecdesmit lati un 09 santīmi), tai 

skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 550.02 (pieci simti piecdesmit lati un 02 santīmi), 

garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 625.02 (seši simti divdesmit pieci lati un 02 

santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu LVL 550.02 (pieci simti piecdesmit lati 

un 02 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.” 
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2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

16.§ 

Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”. 

R.Ūzuls, N.Sniedze 

 

Izskatīts biedrības „Ķeguma novada pensionāru biedrības” 19.07.2011. projekta 

ierosinājums (reģ. Nr.5-0-1/1002), kurā izteikts lūgums piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu 

sakarā piedalīšanos 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”, paredzot organizēt dažādu 

amatniecības un rokdarbu prasmju apgūšanas nodarbības.     

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 

kas paredz, 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.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 382.50 (trīs simti astoņdesmit divi lati un 

50 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Ķeguma novada 

pensionāru biedrība”, reģ.nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, 

Ķegums, Ķeguma novads, dalībai PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. 

rīcībā „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu 

iemaņu iegūšanai”, paredzot organizēt dažādu amatniecības un rokdarbu prasmju 

apgūšanas nodarbības. 

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

 

 

17.§ 

Par līdzfinansējumu projektā  biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”  

un telpu patapinājumu. 

R.Ūzuls. N.Sniedze  

 

Izskatīts biedrības „Ķeguma novada pensionāru biedrība” 19.07.2011. projekta 

ierosinājums (reģ. Nr.5-0-1/1001), kurā izteikts lūgums piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu 

sakarā piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 4.2. rīcībā „Atbalsts jauniešu un ģimeņu 

centru izveidei”, paredzot izveidot dienas ģimeņu centru Ķeguma iedzīvotājiem, kā arī noslēgt 

patapinājuma līgumu par telpu nomu minētā centra izveidošanai.     

 Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss ar LR Finanšu ministrijas 

2008.gada 15.oktobra lēmumu Nr.235. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 

kas paredz, 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.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 
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autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, likuma "Par 

valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5. panta piekto daļu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1000.00 (viens tūkstotis lati un 00 santīmi) 

apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Ķeguma novada pensionāru 

biedrība”, reģ.nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma 

novads, dalībai PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 4.2. rīcībā „Atbalsts 

jauniešu un ģimeņu centru izveidei”, paredzot izveidot dienas ģimeņu centru Ķeguma 

iedzīvotājiem. 

2. Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 

reģ.nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, par 

telpām Ķeguma tautas nama pagrabstāvā 60 kv.m. platībā, ar 2011.gada 22.jūliju līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

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

 

 

18.§ 

Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Citas bites” un telpu nomas līgumu. 

R.Ūzuls, N.Sniedze 

 

Izskatīts biedrības „Citas bites” 06.07.2011. projekta ierosinājums (reģ. Nr.5-0-1/928), 

kurā izteikts lūgums piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu sakarā piedalīšanos 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”, paredzot izveidot mākslas centru Ķegumā, kā arī lūgums 

noslēgt telpu nomas līgumu minētā centra darbībai.     

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 

kas paredz, 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 5.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz sekmēt tautas jaunradi,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu LVL 479.78 (četri simti septiņdesmit deviņi lati 

un 78 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Citas bites”, 

reģ.nr.40008180768, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, 

dalībai PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. rīcībā „Atbalsts 

iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai”, 

izveidot mākslas centru Ķegumā. 
2. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Citas bites”, reģ.nr.40008180768, juridiskā 

adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, par telpām Ķeguma tautas nama 

ēkā II stāvā (telpa nr. 25), 36.79 kv.m. platībā, uz laiku no 2011.gada 22.jūlija līdz 

2018.gada 31.decembrim, nosakot telpu nomas maksu Ls 10 (desmit lati) mēnesī plus 

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

 

 

19.§ 

Par finansiālu atbalstu velo maratona organizēšanai. 

R.Ūzuls 

 

Izskatīts biedrības „R.E.G.”, reģ.nr.50008090911, juridiskā adrese Baznīcas iela 11, 

Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, valdes priekšsēdētāja G.Rozenberga 2011.gada 

14.jūlija iesniegums (reģ.19.07.2011.ar nr.1-8.1/jur218) ar lūgumu finansiāli atbalstīt velo 

maratona pasākumu, kas notiks 2011.gada 28.augustā Ķeguma novadā, ar mērķi popularizēt 
MTB sportu Latvijā un īpaši Ķegumā. 

Likuma „Par pašvaldību” 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.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2011.gada 

20.jūlija lēmumu (protokols nr.31, 7.§),  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt biedrības „R.E.G.”, reģ.nr.50008090911, juridiskā adrese Baznīcas iela 11, 

Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, velo maratona pasākuma organizēšanu, 

piešķirot LVL 2000,00 no pašvaldības budžeta, pārskaitot to biedrības norēķinu kontā AS 

Latvijas Krājbanka, kods UBALLV2X, konts LV02 UBAL 4300 1365 0100 1. 

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

izpildi. 

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

 

 

20.§ 

Par līdzfinansējumu projektā  
R.Ūzuls 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER 

pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 4.3. rīcībā  Atbalsts 

pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai; 

pamatojoties uz 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” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu 
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būvniecībai vai rekonstrukcijai, kas paredz „Smilšu ielas atzara izbūvi ar 

stāvlaukumu” par kopējo summu līdz LVL 12200.00 (divpadsmit  tūkstoši divi simti 

lati un 00 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 2200.00 (divi  tūkstoši 

divi simti lati un 00 santīmi), garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2500.00 (divi 

tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu 2200.00 

(divi  tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir 

Priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. 

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

 

21.§ 

Par līdzfinansējumu projektā. 
  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER 

pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 4.1. rīcībā  Atbalsts 

teritorijas labiekārtošanai;  

pamatojoties uz 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” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 

Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 4.1. Atbalsts teritorijas 

labiekārtošanai, kas paredz „Ķeguma Tautas nama parka teritorijas labiekārtošanu” 

par kopējo summu līdz LVL 12200.00 (divpadsmit  tūkstoši divi simti lati un 00 

santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 2200.00 (divi  tūkstoši divi simti 

lati un 00 santīmi), garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2500.00 (divi tūkstoši 

pieci simti lati un 00 santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu 2200.00 (divi  

tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir 

Priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. 

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

  

22.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

1. Iepirkumā ELFLA projekta pieteikumam „Mūzikas kabineta remontdarbi Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā” ir veikta piedāvājumu vērtēšana atbilstoši ELFLA projekta 

nosacījumiem un par uzvarētāju atzīts SIA „Perfekt būve” par summu 6024 lati bez PVN. 

2. Iepirkumā ELFLA projekta pieteikumam „Mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras 

piegāde mūzikas kabinetam Ķeguma komercnovirziena vidusskolā” ir veikta piedāvājumu un 
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papildus informācijas vērtēšana un par uzvarētāju atzīts SIA „Diker 2” par summu 3558 lati 

bez PVN. 

3. Iepirkumā ELFLA līdzfinansētam projektam „Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka 

estrādes vienkāršotā rekonstrukcija” ir veikta piedāvājumu vērtēšana un par pretendentu, 

kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīts SIA „BK māja” par summu Ls 

20062 (bez PVN). Ir pieprasīta papildus informācija. 

4. 30.06.2011 izsludinātajā iepirkumā ELFLA projekta pieteikumam „Mūzikas un 

vizualizācijas aparatūras piegāde Ķeguma tautas namam” piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

bija 11.07.2011. Saņemts viens piedāvājums no SIA „Diogens Audio” par summu Ls 4854 

(bez PVN). Ir pieņemts lēmums par uzvarētāju. 

5. 04.07.2011 izsludinātajā iepirkumā ELFLA projekta pieteikumam „Mēbeļu piegāde mūzikas 

kabinetam Ķeguma komercnovirziena vidusskolā” piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 

11.07.2011. Saņemti trīs piedāvājumi. Ir veikta piedāvājumu vērtēšana atbilstoši nolikuma un 

ELFLA projekta nosacījumiem un par uzvarētāju atzīts SIA „Bolderāja serviss” par summu 

1903 lati bez PVN.. 

6. Ir pieņemts ekspluatācijā gājēju celiņš Celtnieku ielā, Ķegumā un tiek gatavota ERAF 

projekta noslēguma dokumentācija. 

7. Turpinās Ķeguma pludmales sakārtošanas darbi.  

8. Turpinās papildus darbi pie ĶKNV siltināšanas, kas saistīti ar fasādes apdari. 

9. Ir uzsākti zemes darbi papildus stāvlaukumu izbūvei pie ĶKNV. 

10.  Tiek gatavots atkārtots iepirkums par novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 

izstrādi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16:00 

 

 

 

Sēdes vadītājs          R.Ūzuls 

__________________ 

       (datums) 

 

Sēdi protokolēja         G.Kozlova 

 

 

 


