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1.§(lēmums Nr.355)
Par pamatkapit  ā  la palielin  ā  šanu SIA Ķeguma Stars”  

R.Ozols, A.Priževoits

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa A.Priževoita iesniegums par nepieciešamību 
palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu Ls 90 000 apmērā, kas pamatots ar SIA „Ķeguma 
Stars” finansiālo stāvokli, kas apdraud centralizētās apkures piegādi Ķegumā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 8.punkts noteic, ka 
izmaiņas  pamatkapitāl  ā veic  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla  daļām  un 
kapitālsabiedrībām” noteiktaj  ākārtībā.

Saskaņā ar  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla  daļām  un  kapitālsabiedrībām” 
43.panta  pirmās  daļas  1.punktu,  sabiedrības  pamatkapitālu  var  palielināt  dalībniekam  izdarot 
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitāla un pret  ī saņemot jaunu daļu skaitu.

Komerclikuma  151.panta  pirm  ā daļa  nosaka,  ka  pamatkapitālu  apmaksā ar  naudu  vai 
mantisku ieguldījumu.

Likuma  „Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  1.punkts  kā vienu  no  pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz komunālo  pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, tai  skaitā, 
siltumapgādi, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča,  Irēna Dmitročenko, Pāvels 

Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde,  Līga  Strauss,  Viesturs  Teicāns,  Raivis  Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Laimons Bicāns), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu  LVL 
90 000 (deviņdesmit tūkstoši latu) apmērā.

2. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Čodorei sagatavot dokumentus SIA „Ķeguma Stars” 
pamatkapitāla  palielināšanai  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla  daļām  un 
kapitālsabiedrībām” noteiktaj  ākartībā.

3. Uzdot  SIA „Ķeguma  Stars”  valdes  loceklim  A.Priževoitam  līdz  š.g.  24.septembrim 
sagatavot un iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā rīcības plānu zaudējumu novēršanai 
un uzņēmuma finansiālās stabilitātes nodrošināšanai.

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, pašvaldības 
juriskonsultei un centralizētajai grāmatvedībai.

2.§(lēmums Nr.356)
Par zemes gabala nomu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.septembri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša zemes 

gabala  „Rūķu parks” ,  Birzgales  pagastā,  Ķeguma novadā ar   kadastra  numuru 7444 005 
0232, daļas 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 
2013.gada  31.decembrim,  ar  tiesībām  pagarināt  zemes  nomas  līguma  termiņu,  nosakot 
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus 
nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
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Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

3.§(lēmums Nr.357)
Par zemes nomu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.septembri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša zemes 

gabala  „Rūķu parks” ,  Birzgales  pagastā,  Ķeguma novadā ar   kadastra  numuru 7444 005 
0232, daļas 0,07 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 
2013.gada  31.decembrim,  ar  tiesībām  pagarināt  zemes  nomas  līguma  termiņu,  nosakot 
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus 
nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

4.§(lēmums Nr.358)
Par zemes gabala nomu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša zemes gabala „Zemīšu lauks” , 

Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar  kadastra numuru 7444 005 0281, daļas 0,21 ha platībā 
nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, ar 
tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu,  nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 
īpašuma nodokli.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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5.§(lēmums Nr.359)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Atļaut  izstrādāt  zemes  ierīcības  projektu  nekustamajam  īpašumam  „Vecābermaņi”, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7444 002 0080, platība 48,20 ha. Platības 
tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas.

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 

ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

6.§(lēmums Nr.360)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Brīvā Ķilupītes”, 
Rembates pag., Ķeguma nov.,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0403, platība 
1,56 ha.

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 

ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

7.§(lēmums Nr.361)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Atļaut  izstrādāt  zemes  ierīcības  projektu  nekustamā  īpašuma  „Augšjaunzemi”, 
Berkava,  Tomes pag., Ķeguma nov.,  kadastra apzīmējums 7429 001 0008, pirmajai zemes 
vienībai ar platību 1,20 ha. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas.

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 

ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

8.§(lēmums Nr.362)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

No nekustamā īpašuma “Salas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 005 
0098:

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0099, platība 2,30 ha;
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Bergmaņi”, Birzgales pag., Ķeguma 
nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

9.§(lēmums Nr.363)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam

R.Ozols, S.Čivča

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns 
Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”-1(S.Čivča) nav, „atturas”- 2 (L.Strauss, L.Bicāns), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

No nekustamā īpašuma “Vistuļi”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,kadastra Nr. 
7484 004 0052, atdalīt ceturto zemes vienību, kadastra apzīmējums 7484 004 0055, platība 
3,70 ha.

Atdalītajai zemes vienībai:  
piešķirt nosaukumu “Zuriņi”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.;
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noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 

ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

10.§(lēmums Nr.364)
Par vienotas adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piešķirt nekustamajam īpašumam „Lapiņi”, kadastra Nr. 7484 003 0050, kas sastāv no 
zemes gabala ar platību 6,30 ha un palīgēkas, jaunu vienotu adresi  „Lapiņi”, Rembates pag., 
Ķeguma nov.

Saglabāt  nosaukumu „Krūmiņi”,  Rembates  pag.,  Ķeguma  nov.  nekustamajam 
īpašumam ar kadastra Nr. 7484 003 0048, platība 6,10 ha.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

11.§(lēmums Nr.365)
Par Ķeguma novada pašvaldības administrācijas darba kārtības noteikumiem

R.Ozols

Izskatīts  Ķeguma  novada  pašvaldības  administrācijas  darba  kārtības  noteikumu 
projekts.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu, kas paredz darba 
kārtības  noteikumu  noslēgšanas  kārtību  un  nosaka  šo  noteikumu  saturu,  domes  Finanšu 
komitejas atzinumu,

atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt  Ķeguma novada pašvaldības  administrācijas  darba  kārtības  noteikumus 
(pielikumā).

2. Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma  nosūtīšanu  domes  izpilddirektorei 
N.Sniedzei, personāla speciālistei Dz.Grīnbergai.
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3. Domes personāla speciālistei Dz.Grīnbergai ne vēlāk kā līdz 2012.gada 14.septembrim 
nodrošināt administrācijas darbinieku iepazīstināšanu ar Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas darba kārtības noteikumiem.

12.§(lēmums Nr.366)
Par Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta pārvaldes darba kārtības 

noteikumiem
R.Ozols, L.Bicāns

Izskatīts  Ķeguma  novada  pašvaldības  Birzgales  pagasta  pārvaldes  darba  kārtības 
noteikumu projekts.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu, kas paredz darba 
kārtības  noteikumu  noslēgšanas  kārtību  un  nosaka  šo  noteikumu  saturu,  domes  Finanšu 
komitejas atzinumu,

atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt  Ķeguma  novada  pašvaldības  Birzgales  pagasta  pārvaldes  darba 
kārtības noteikumus (pielikumā).

2. Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma  nosūtīšanu  domes  izpilddirektorei 
N.Sniedzei un Birzgales pagasta pārvaldes vadītājai M.Artihovičai.

3. Birzgales pagasta pārvaldes vadītājai  M.Artihovičai ne vēlāk kā līdz 2012.gada 
14.septembrim  nodrošināt  darbinieku  iepazīstināšanu  ar  Ķeguma  novada 
pašvaldības Birzgales pagasta pārvaldes darba kārtības noteikumiem.

13.§(lēmums Nr.367)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
„Cimuškas”,  Rembates  pagastā,  Ķeguma  novadā,  ar  kadastra  numuru  7484  007  0033, 
piedziņu  vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo  kustamo  un 
nekustamo īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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14.§(lēmums Nr.368)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Celtnieku ielā 3A, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 007 0081,  piedziņu 
vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo  kustamo  un  nekustamo 
īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

15.§(lēmums Nr.369)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Estrādes  ielā  5,  Ķegumā,  Ķeguma novadā,  ar  kadastra  numuru 7409 004 0006,  piedziņu 
vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo  kustamo  un  nekustamo 
īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

16.§(lēmums Nr.370)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Piedzīt bezstrīdus  kārtībā nekustamā  īpašuma  nodokļa  parādu par  nekustamo 
īpašumu Celtnieku ielā 1E, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru zemei 7409 007 
0090 un kadastra  numuru ēkām 7409 507 0001,  piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

17.§(lēmums Nr.371)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „TEZEI-S”, reģ.Nr.40003154398, juridiskā adrese 
Ilzenes  iela  2A,  Rīga,  LV-1005,  nekustamā  īpašuma  nodokļa  parādu par  nekustamo 
īpašumu Celtnieku ielā 1G, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 007 0035, 
piedziņu  vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo  kustamo  un 
nekustamo īpašumu. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

18.§(lēmums Nr.372)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus  kārtībā nekustamā  īpašuma  nodokļa  parādu par  nekustamo 
īpašumu Krastmalas iela 3, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 
7444  005  0423,  piedziņu  vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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19.§(lēmums Nr.373)
Par sadarbības līguma slēgšanu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Slēgt sadarbības līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” par sadarbību 
informācijas  apmaiņā,  lai  nodrošinātu  pašvaldības  pilnvarotās  institūcijas,  kas  kontrolē 
transportlīdzekļu  apstāšanās  un  stāvēšanas  noteikumu  ievērošanu,  piemēroto  naudas  sodu 
iekasēšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim (skat. 
pielikumā Sadarbības līgumu ar pielikumiem).

Sadarbības  līgumā  noteiktās  kārtības  realizēšanai pilnvarot Ķeguma  novada 
pašvaldības policijas darbiniekus: 

inspektoru R.Liepiņu, 
kārtībnieku J.Matrosovu, 
kārtībnieku A.Munduru. 

Lēmuma pilns teksts un Sadarbības līgums sēdes protokola pielikumā uz 6 lapām.

20.§(lēmums Nr.374)
Par īres līguma slēgšanu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz ½ no istabas Nr.3, platība 7,2 
kvm., dzīvoklī Nākotnes ielā 5-2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., nosakot īres maksas 
peļņas daļu Ls 0,08/kvm. Īrnieks papildus maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus.

Slēgt vienošanos ar dzīvokļa Nākotnes ielā 5-2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
telpas Nr.3 īrnieci par izīrējamās platības maiņu.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

21.§(lēmums Nr.375)
Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

R.Ozols, L.Strauss

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 8.punktu, kas nosaka, ka 
tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus;
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ņemot vērā LR „Izglītības likuma” 22.panta 1.daļu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un 
privātās  izglītības  iestādes  darbojas,  pamatojoties  uz  šo  likumu,  kā  arī  attiecīgās  iestādes 
nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs;

ņemot vērā LR Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības 
iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, kā arī tās nolikums;

ņemot  vērā  LR Vispārējās  izglītības  likuma 9.pantu,  kas  precizē  nolikumā norādīto 
informāciju  un  9.panta  2.  daļu,  kas  nosaka,  ka  vispārējās  izglītības  iestādes  nolikumu 
apstiprina tās dibinātājs;

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu;
atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ķeguma novada Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikumu 
saskaņā ar pielikumu.

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām uz kurām tas attiecas.

22.§(lēmums Nr.376)
Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē 

„Gaismiņa”
R.Ozols, S.Čivča

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Uzņemt VPII „Gaismiņa” L.Saveļjevu.
Uzņemt VPII „Gaismiņa” K. E. Čeveru.
Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 

ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

23.§(lēmums Nr.377)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Upes ielā 8, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 002 0025, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

24.§(lēmums Nr.378)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Celtnieku ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 007 0092,  piedziņu 
vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo  kustamo  un  nekustamo 
īpašumu. 

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

25.§(lēmums Nr.379)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piedzīt bezstrīdus  kārtībā nekustamā  īpašuma  nodokļa  parādu par  nekustamo 
īpašumu Skolas ielā 4-22, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0347, 
piedziņu  vēršot  uz  parādnieka  naudas  līdzekļiem  un  tam  piederošo  kustamo  un 
nekustamo īpašumu. 

Izdevumi  par  nokavēto  nodokļu  maksājumu  piedziņu  bezstrīda  kārtībā  sedzami  no 
nodokļu maksātāja līdzekļiem.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
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26.§(lēmums Nr.380)
Par dzīvojamās telpas īres līgumu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli Nr. 1, kas atrodas Lindes ielā 1, Birzgalē, 
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā.

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim. Īrnieka 
pienākums  ir  vienas  nedēļas  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas  noslēgt  līgumu  par 
dzīvojamās telpas īri un apsaimniekošanu ar apsaimniekotāju.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

27.§(lēmums Nr.381)
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Izbeigt 2004.gada  30.novembra  Dzīvojamās  telpas  īres  līgumu  Nr.33,  noslēgtu  par 
dzīvokļa Nr.1 Lindes ielā 1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, īri, ar  2012.gada 
01.oktobri.

Slēgt vienošanos par īres un komunālo maksājumu parāda atmaksu ar atmaksas termiņu 
līdz 2012.gada 31.decembrim.

Pamatojoties  uz  Fizisko  personu  datu  aizsardzības  likuma  6.pantu,  kas  nosaka,  ka 
ikvienai  fiziskajai  personai  ir  tiesības  uz  savu personas  datu  aizsardzību  un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

28.§(lēmums Nr.382)
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu

Izskatīts  Ķeguma  novada  domes  priekšsēdētāja  vietnieka  Raivja  Ūzula  2012.gada 
05.septembra  iesniegums  (reģ.  Nr.ADM/2-14/12/1882)  ar  lūgumu  piešķirt  ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas, sākot ar 2012.gada 17.septembri.

14



Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 
pirmā daļa, nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, 
kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas.

2011.gada  16.novembra  „Ķeguma  novada  pašvaldības  darba  samaksas  nolikuma” 
3.3.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietniekam apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura 
ilgums,  neieskaitot  svētku  dienas  un  papildatvaļinājumu,  ir  4  kalendārās  nedēļas,  un 
papildatvaļinājumu, kura ilgums ir 5 darba dienas.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumus,
atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,   Sandra  Čivča,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks   ), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma 2 kalendārās nedēļas, sākot ar 2012.gada 17.septembri.

2. Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma  nosūtīšanu  domes  Centralizētajai 
grāmatvedībai (M.Priževoite), personāla speciālistei Dz.Grīnbergai, Ķeguma novada 
domes priekšsēdētāja vietniekam R.Ūzulam.

29.§
Informatīvie jautājumi

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā par periodu no 22.08.2012.

1. Šobrīd ir zināmi Zied zemes konkursa rezultāti – no 9 iesniegtajiem Ķeguma novada 
domes projektu iesniegumiem viens ir guvis atbalstu. Šim projektam ir veikts iepirkums 
„Āra  trenažieru,  velostatīvu  un  pludmales  pārģērbšanās  kabīņu  iegāde  un  uzstādīšana 
Ķeguma pludmalē”, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņā 27.08.2012 tika iesniegts 
viens  piedāvājums  iepirkuma  Daļā  Nr.1 „Āra  trenažieru  un  velostatīvu  iegāde  un 
uzstādīšana Ķeguma pludmalē”.

2. 25.08.2012 izsludinātajam iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas iegāde Birzgales 
pagasta  pārvaldes  vajadzībām”  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņā  05.09.2012  tika 
iesniegti divi piedāvājumi no viena pretendenta.

3. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus.

4. SIA „RRKP būve” turpina  siltināšanas  darbus  Birzgales  iestādēs  un Ķegumā domes 
garāžās un ambulancē un turpinās darbi arī Rembates skolas internāta ēkā.

5. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.  

6. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus.

7. SIA „VIA MEŽS” ir pabeidzis stāvlaukuma izbūvi pie Ķeguma bibliotēkas. Turpinās 
rekonstrukcijas  darbi  Daugavgrīvas  un  Komunālās  ielas  posmā,  kur  arī  tiks  izbūvēta 
autostāvvieta iepretim PII „Gaismiņa”.

8. Tomes skolā no Tomes tautas nama pārceltā bibliotēka ir iekārtota un arī pilnībā aprīkota 
(nodrošināts interneta pieslēgums, uzstādīta apsardzes un ugunsdrošības signalizācija).

9. Būvnieki - Personu grupa SIA „ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava-PMK” turpina Ozolu 
ielas rekonstrukcijas būvdarbus Ķegumā. 
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10. Būvnieki - Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” turpina 
Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. 

11. Izmantojot lidlauka plāksnes, ir izveidots malkas uzglabāšanas laukums pie Rembates 
internāta katlu mājas (pilnībā pabeigs montāžu, kad pabeigs siltināt ēkas cokolu).

12. Ir pabeigta bērnu rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšana. 

13. 23.augustā  Heraldikas  komisijā  tika  izskatīti  mūsu  sagatavotie  priekšlikumi  par 
ģerboņiem,  kuri  tika  pilnībā  noraidīti  un  uzdots  sagatavot  jaunus  priekšlikumus  ar 
vairākiem variantiem.

14. Ir noslēgts jauns līgums par datortehnikas apkalpošanu ar SIA „Elvīras kompānija”.

15. Ir noslēgts jauns līgums par LIS „Namejs” ieviešanu ar Mārtiņu Egli.

Sēdi slēdz plkst. 16:00

Sēdes vadītājs R.Ozols

____________
datums

Protokolēja L.Saveļjeva
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