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SĒDES PROTOKOLS 
 

Ķegumā 
 

2012.gada 9.maijā                                                                    Nr.10     
 
Sēde sasaukta plkst.15.00 
Sēdi atklāj plkst.15.00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, 
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks  
Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektores vietnieks Edgars 
Kozlovs 
Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis,  Edgars Skuja 
 
Darba kārtība: 
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
2. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 
3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
4. Par zemes platības precizēšanu 
5. Par zemes nomu 
6. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
10. Par brīvpusdienu nodrošināšanu 
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jumuči-
Jaunjumuči” 
12. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Jumuči-
Jaunjumuči” 
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem 
14. Par  nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kartībā 
15. Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu vispārējās pirmskolas izglītības iestādē 
„Gaismiņa” 
16. Par finansiālu atbalstu 
17. Par nomas līguma izbeigšanu un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
18. Par finansiālu atbalstu 
19. Par sociālo dzīvokļu īrnieku statusa pagarināšanu 
20. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
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21. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
22. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
23. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
24. Par pabalstu kurināmā iegādei 
25. Par pabalstu kurināmā iegādei 
26. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
27. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
28. Par pabalstu kurināmā iegādei 
29. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 
30. Par zemes nomu 
31. Par nodokļu parādu un nodokļu pārmaksu dzēšanu 
32. Par „Nolikuma par gadatirgu Ķegumā” apstiprināšanu 
33. Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” 
apstiprināšanu 
34. Par zvejas tiesību nomu 
35. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 
36. Par telpu nomu 
37. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
38. Informatīvie jautājumi 
 
 

1.§(lēmums Nr.200) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dangas”, Rembates pag., 

Ķeguma nov., 2. z. v., kadastra apzīmējums 7484 004 0380, platība 8,47 ha. Platība tiks 
precizēta 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, lēmuma sēdes 

protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 
 

2.§(lēmums Nr.201) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Ar 2012.gada 1.maiju izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.18, noslēgtu 2008.gada 1.jūlijā 
par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra N.7444-005-0331, daļas 0,08 ha 
platībā, nomu. 

Ar 2012.gada 1.maiju slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 
gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-
0331, daļas 0,08 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 

2012.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 2 lapām. 

 

 

3.§(lēmums Nr.202) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par Elmāra Aizpurieša deklarēto dzīvesvietu SIA „Hipotēku bankas 
nekustamā īpašuma aģentūra” valdījumā esošajā īpašumā – Kalna ielā 3-3, Birzgale, Birzgales 
pag., Ķeguma nov. 

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 2 lapām. 
 
 

4.§(lēmums Nr.203) 

Par zemes platības precizēšanu 

R.Ozols 
 

Izskatīts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicēja SIA „FBS GRUPA”, reģ. Nr. 
40003430119, juridiskā adrese Brīvības  iela 22, Ogre, iesniegums 16.04.2012. (reģistrēts 
17.04.2012. Nr. ADM/1-6.7.3./12/836) par zemes platības un apgrūtinājumu precizēšanu pēc 
robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas darbiem, nekustamajam īpašumam 
Daugavgrīvas iela 2, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7409 001 0055, platība 
1,8250 ha. 

21.03.2012. tika veikta augstāk minētā zemes gabala instrumentālā uzmērīšana, 
apsekotas un atjaunotas robežas, precizētas apgrūtinājumu  teritorijas. Nekustamā īpašuma 
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valsts kadastra informatīvajā sistēmā (NĪVKIS) noteikta 24480 m2 liela zemes platība. Zemes 
gabala precizētā platība ir 18250 m2. 

Ņemot vērā, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība atbilst zemes gabala 
robežu kontūrām  apvidū un grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Daugavgrīvas iela 2, Ķegums, Ķeguma nov, 

kadastra apzīmējums 7409 001 0055, precizēto zemes gabala platību – 18250 m
2.  

            2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam, 
Ķeguma novada Būvvaldei, SIA „FBS GRUPA”. 
 

5.§(lēmums Nr.204) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 
 

Izskatīts SIA „Baltijas Kausa Fonds”, reģistrācijas Nr.40103066405, juridiskā adrese 
„Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., izpilddirektora Imanta Solovjeva 2012.gada 
17.aprīļa iesniegumu (reģ.19.04.2012. Nr.ADM/1-18.1/12/863) ar lūgumu pagarināt Zemes 
nomas līgumu Nr.8/2008 par zemes gabala ar kadastra Nr.7484 004 0401 nomu. 

Ar Ķeguma novada domes 2011.gada 6.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 11.§) „Par 
nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam”, nekustamā īpašuma „Pašvaldība”, kadastra 
apzīmējums 7484 004 0401, nosaukums mainīts uz nosaukumu „Kausi”. 

Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu „Kausi”, kas atrodas Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra numurs 7484 004 0119,  nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas Rembates 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 1602 ar tiesneša 01.06.2011. lēmumu.   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz 
pašvaldībai tiesības slēgt darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 
14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu;  

saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu”, kas nosaka neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 
nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt 2008.gada 10. martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.8/2008 ar SIA 

„Baltijas Kausa Fonds”, reģ. Nr. LV40103066405, juridiskā adrese „Oškalni”, 
Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 
1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli 
par zemi maksā nomnieks.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Baltijas Kausa Fonds”, 
centralizētajai grāmatvedībai un juriskonsultei. 
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6.§(lēmums Nr.205) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Valda Veiskopa deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā 
Daugavgrīvas ielā 9, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020. 

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 2 lapām. 
 

7.§(lēmums Nr.206) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi 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 9-4, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0299, 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. 
 

8.§(lēmums Nr.207) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Vecpīrāgi”, reģistrācijas numurs 40001000648, 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Cepļakakti”, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 003 0016, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

 
2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Vecpīrāgi”, reģistrācijas numurs 40001000648, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Kunci”, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 002 0069, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

 
3. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Vecpīrāgi”, reģistrācijas numurs 40001000648, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Vecpīrāgi”, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 003 0108, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

 
4. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Vecpīrāgi”, reģistrācijas numurs 40001000648, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu „Lazdiņas”, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 003 0007, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 
 

9.§(lēmums Nr.208) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Staru ielā 12-13, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0390, 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 2 lapām. 
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10.§(lēmums Nr.209) 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu  
R.Ozols 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu un; 

ņemot vērā 04.07.2006. MK noteikumus Nr.564. „Noteikumi par Latvijas nacionālo 
attīstības plānu 2007.-2013.gadam” pamatnostādnes par atbalstu ģimenēm ar bērniem;  

iepazīstoties ar Izglītības speciālista ieteikumiem; 
ņemot vērā Kultūras, izglītības un sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumus; 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Segt ēdināšanas izmaksas visiem 2.-6.klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības 
iestāžu ēdnīcās no 2012.gada 3.septembra līdz 2013.gada 31.maijam. 

2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības audzēkņiem 
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2012.gada 3.septembra līdz 2013.gada 
28.jūnijam. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt informācijas publicēšanu laikrakstos „Ķeguma 
novada ziņas”, „Birzgales avīze”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības 
iestādēm, uz kurām tie attiecas. 

 
 

11.§(lēmums Nr.210) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jumuči-
Jaunjumuči”  
R.Ozols 

  
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Jumuči - Jaunjumuči”, Bekuciems, Tomes 
pag., Ķeguma nov. (kadastra apzīmējumi 7429 001 0104 un 7429 001 0106). 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma sēdes 

protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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12.§(lēmums Nr.211) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

„Jumuči-Jaunjumuči” 
R.Ozols 

     
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 001 0104, platība 0,2512 ha: 

saglabāt adresi „Jumuči”, Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov.; 
saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601). 

Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 001 0106, platība 1,11 ha: 
saglabāt adresi „Jaunjumuči”, Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov.; 
saglabāt 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, lēmuma sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 
 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 
 

13.§(lēmums Nr.212) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vītoli”, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0366, un  nekustamajam īpašumam 
„Grāvīši”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0149. No 
nekustamā īpašuma „Grāvīši”, zemes vienības, kadastra apzīmējums 7484 004 0436, platība 
1,54 ha, atdalīt zemes gabalu ar aptuvenu platību 0,04 ha un atdalīto platību pievienot 
nekustamajam īpašumam „Vītoli”, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0366, 
platība 0,1664 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 sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
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14.§(lēmums Nr.213) 

Par  nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kartībā 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA Ehital Līzings, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 20, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar 
kadastra numuru 7444 005 0222, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

15.§(lēmums Nr.214) 

Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu vispārējās pirmskolas izglītības 

iestādē „Gaismiņa” 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Uzņemt VPII „Gaismiņa” Rūtu Virsi. 
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.215) 

Par finansiālu atbalstu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt finansiālu atbalstu dalībai sacensībās „Skrien Latvija” un „Zelta keda”, saskaņā ar 
sacensību organizatoru piestādītajiem rēķiniem.  
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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. 
 

17.§(lēmums Nr.216) 

Par nomas līguma izbeigšanu un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
R.Ozols 

 
Izskatīts biedrības „Birzgales Attīstības Centrs”, reģ. Nr. 40008181068, juridiskā adrese 

Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 2012.gada 24.aprīļa iesniegums (reģ. 
25.04.2012. Nr. ADM/1-18.1/12/899) par iespēju pārslēgt  21.07.201. telpu nomas līgumu 
Nr.5/2011 sakarā ar to, ka biedrībai piešķirts   sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Telpu nomas līgums Nr.5/2011 2011.gada 21.jūlijā noslēgts ar mērķi- Birzgales 
jauniešu kultūras centra izveide un darbības nodrošināšana, piesaistot  Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus. 

Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Valsts ieņēmumu 
dienesta 05.04.2012. lēmumu Nr.8.14-6/28011 darbības jomā- pilsoniskās sabiedrības 
attīstība.  

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 
5.panta 2.daļas 41. punkts noteic, ka pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām 
bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad pašvaldība savu mantu nodod lietošanā 
sabiedriskā labuma organizācijai. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt 2011.gada 21.jūlija Telpu nomas līgumu nr.5/2011 ar 2012.gada 1.maiju. 
2. Slēgt Patapinājuma līgumu ar biedrību „Birzgales Attīstības Centrs”, reģ. Nr. 

40008181068, juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
par telpām Birzgales tautas nama ēkā II stāvā, 133,40 kv.m. platībā, no 2012.gada 

1.maija līdz 2018.gada 31.decembrim, Birzgales jauniešu kultūras centra izveidei un 
darbības nodrošināšanai.  

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

18.§(lēmums Nr.217) 

Par finansiālu atbalstu 

R.Ozols 
 
Saņemts SIA „DK Media”, reģ.Nr.40103249750, juridiskā adrese Anniņmuižas bulvāris 

38-33, Rīgā, LV-1067, lūgums atbalstīt finansiāli projektu par profesionālas filmas 
uzņemšanu, kas top sadarbībā ar Nedzirdīgo savienību un Alsviķu profesionālo skolu.  

Alsviķu Profesionālās skolas galvenais uzdevums ir sniegt personām ar invaliditāti 
profesionālās un rehabilitācijas pakalpojumus, iegūstot profesionālo pamatizglītību vai 
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arodizglītību, atjaunojot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar 
medicīniskās rehabilitācijas elementiem.   

Ņemot vērā, ka Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav līdzīga veida 
profesionālā skola invalīdiem; 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 150,- (viens simts piecdesmit latu) apmērā  SIA „DK 
Media”, reģ. Nr.40103249750, juridiskā adrese Anniņmuižas bulvāris 38-33, Rīga, 
LV-1067, profesionālas filmas par Alsviķu profesionālo skolu uzņemšanai, no 
pašvaldības budžeta izglītības pārējie pakalpojumi līdzekļiem, ar pārskaitījumu pēc 
piestādītā rēķina.   

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „DK Media”, 
centralizētajai grāmatvedībai. 

 
 

19.§(lēmums Nr.218) 

Par sociālo dzīvokļu īrnieku statusa pagarināšanu 
R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 2 dz.6, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 01.jūnijam. 
Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8 dz.17, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 30.oktobrim. 
Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8A-7, 

Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 30.septembrim. 
Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8 dz.2, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 30.septembrim. 
Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6 dz.15, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 08.novembrim. 
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 2 lapām. 
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20.§(lēmums Nr.219) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medikamentu iegādei Ls 40 (četrdesmit latu) 

apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

21.§(lēmums Nr.220) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 80 

(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

22.§(lēmums Nr.221) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 80 

(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
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Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 
ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

23.§(lēmums Nr.222) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 100 (viens 

simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

24.§(lēmums Nr.223) 

Par pabalstu kurināmā iegādei  

R.Ozols, I.Zemnieks 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, pabalstu izmaksājot sociālā darbinieka un malkas 
pārdevēja klātbūtnē. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 
ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

25.§(lēmums Nr.224) 

Par pabalstu kurināmā iegādei  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, pabalstu izmaksājot sociālā darbinieka un malkas 
pārdevēja klātbūtnē. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 
ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

26.§(lēmums Nr.225) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 60 (sešdesmit 

latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

27.§(lēmums Nr.226) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 100 (viens 

simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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28.§(lēmums Nr.227) 

Par pabalstu kurināmā iegādei  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

29.§(lēmums Nr.228) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem  
R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 50 

(piecdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

30.§(lēmums Nr.229) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.2/2007, noslēgtu 2007.gada 16.februārī par zemes 
gabala Staru ielā 16A, Ķegumā, kas ir zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0093 
daļa, nomu. 
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Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru ielā 16A, Ķegumā, 586 kv.m 
platībā, kas ir zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0093 daļa, nomu bez apbūves 
tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2012.gada 31.decembrim, 
ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes 
gabala kadastrālās vērtības plus PVN /uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši  pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

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. 
 

31.§(lēmums Nr.230) 

Par nodokļu parādu un nodokļu pārmaksu dzēšanu 

R.Ozols 
 
Saskaņā ar Ķeguma novada domes Centralizētās grāmatvedības 2012.gada 28.aprīļa 

izziņu Nr. ADM/1-20.2/12/66, sekojošām juridiskām personām, kas ir likvidētas un izslēgtas 
no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, ir nekustamā īpašuma nodokļa, turpmāk tekstā 
NĪN, parādi: 

1) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NIKAS”;  
2) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VIKOMA”;  
3) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BARKLI M”;  
4) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GINESS”.  

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Centralizētās grāmatvedības 2012.gada 28.aprīļa 
izziņu Nr. ADM/1-20.2/12/65, sekojošām juridiskām personām, kas ir likvidētas un izslēgtas 
no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, ir NĪN pārmaksa: 

1) Valsts akciju sabiedrības „Centrālā reģiona ceļi” filiālei „Ogres ceļu rajons”;  
2) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SF KLINTIS”; 
3) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Firma „MAREX”.  

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Centralizētās grāmatvedības 2012.gada 28.aprīļa izziņām 
Nr. ADM/1-20.2/12/64, Nr. ADM/1-20.2/12/65, fiziskām personām ir NĪN pārmaksa par 
sekojošiem īpašumiem: Miltiņi, Rembates pag., Saules iela 1, Ķegums, Saules iela 2, 
Ķegums, Mazās Šopas, Birzgales pag., Staru iela 12-24, Ķegums, Nākotnes iela  11- 16, 
Birzgales pag., Ozoli, Rembates pag., Daugmalas, Rembates pag., Kantaiņi, Birzgales pag., 
Klucīši, Birzgales pag., Priedulāji, Birzgales pag., Priedulāji, Birzgales pag., Saulgoži, 
Birzgales pag., Melvagi, Birzgales pag., Priežu iela 11, Ķegums, Liegas, Tomes pag., "Lejas 
Grantiņi 1", Birzgales pag., "Saules", Birzgales pag., "Grantskalni", Tomes pag., "Saulgoži", 
Birzgales pag., Lejas Grantiņi 1, Birzgales pag., Māliņi, Birzgales pag., Torņa iela 18, 
Ķegums, Ķilupītes, Rembates pag., Skaistaiskrasts, Tomes pag., Raitakrasti, Tomes pag., 
Avenu Brēķi, Birzgales pag. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības.  

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 251.pants paredz, ka pārmaksātās nodokļu 
summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju 
gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis 
pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu 



 

17 

 

maksājumu segšanai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas 
dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Finanšu 
ministrija, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības publicē laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis" informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus: 
1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIKAS”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu „Annas II”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā,  
1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIKOMA”, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamo īpašumu „Guļbūves”, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā, 

1.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BARKLI M”, nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par nekustamo īpašumu „Guļbūves”, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā, 

1.4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GINESS”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu „Jasmīni”, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā.   
 

2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas: 
2.1. Valsts akciju sabiedrības „Centrālā reģiona ceļi” filiāles „Ogres ceļu rajons”, 

nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu par nekustamo īpašumu Tomes iela 10, 
Ķegumā, Ķeguma novadā,  

2.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SF KLINTIS”, nekustamā īpašuma nodokļa 
pārmaksu par nekustamo īpašumu „Klintis”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā,  

2.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Firma „MAREX”, nekustamā īpašuma nodokļa 
pārmaksu par nekustamo īpašumu „Cekuļi”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā. 
 

3. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu fiziskām personām par sekojošiem 
nekustamajiem īpašumiem: 

Miltiņi, Rembates pag. 
Saules iela 1, Ķegums 
Saules iela 2, Ķegums 
Mazās Šopas, Birzgales pag. 
Staru iela 12-24, Ķegums 
Nākotnes iela  11- 16, Birzgales pag. 
Ozoli, Rembates pag. 
Daugmalas, Rembates pag. 
Kantaiņi, Birzgales pag. 
Klucīši, Birzgales pag. 
Priedulāji, Birzgales pag. 
Saulgoži, Birzgales pag. 
Melvagi, Birzgales pag. 
Priežu iela 11, Ķegums 
Liegas, Tomes pag. 
"Saules", Birzgales pag. 
"Grantskalni", Tomes pag. 
Lejas Grantiņi 1, Birzgales pag. 
Māliņi, Birzgales pag. 
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Torņa iela 18, Ķegums 
Ķilupītes, Rembates pag. 
Skaistaiskrasts, Tomes pag. 
Raitakrasti, Tomes pag. 
Avenu Brēķi, Birzgales pag. 

 
4. Dzēst nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim. 

 
5. Informāciju par nodokļu parādu dzēšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 
6. 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 6 lapām. 
 

32.§(lēmums Nr.231) 

Par „Nolikuma par gadatirgu Ķegumā” apstiprināšanu 
R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes Kultūras un sporta nodaļas vadītājas D.Jaudzemes 
2012.gada 3.maija priekšlikums par gadatirgus organizēšanu Ķeguma pilsētas svētku ietvaros 
un gadatirgus nolikuma izstrādi.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību, finansiāli un organizatoriski atbalstot kultūras pasākumus. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt „Nolikumu par gadatirgu Ķegumā” (pielikumā). 
2. Izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt Nolikuma izvietošanu redzamā vietā Ķeguma 

novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, 
Ķeguma novada tautas namos un Ķeguma novada bibliotēkā. 

 

33.§(lēmums Nr.232) 

Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” 

apstiprināšanu 

R.Ozols 
 
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts paredz domei tiesības izdot 

saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 
paredzēts likumos par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 
jautājumiem. 
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Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18.punkts paredz pašvaldībai tiesības noteikt lielāku nomas maksas 
apmēru t.sk. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, 
izdodot saistošos noteikumus.  

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības un Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza 

vajadzībām” (pielikumā). 
2.  Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta  paredzētajā 
kārtībā. 

 
34.§(lēmums Nr.233) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols, S.Čivča, P.Kotāns 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2 
(Viesturs Teicāns, Andris Balodis),  „atturas”- 3 (Pāvels Kotāns, Sandra Čivča, Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 
zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu LVL 

7,- (septiņi lati). 
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. 
 
 

35.§(lēmums Nr.234) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Ar 2012.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/52, noslēgtu 2007.gada 

23.oktobrī par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra N.7444-005-0331, daļas 
0,05 ha platībā, nomu. 
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Ar 2012.gada 1.aprīli slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 
gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-
0331, daļas 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām  

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 2 lapām. 

 

36.§(lēmums Nr.235) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt  2011.gada 9.jūnija  Telpu nomas līgumu Nr.3/2011 ar 2012.gada 1. maiju. 
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. 
 
 

37.§(lēmums Nr.236) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 
 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.148/2007 noslēgtu 2007.gada 13.aprīlī par zemes 
gabala Staru ielā 16A,Ķegumā, 527 kv.m platībā, kas ir zemes gabala ar kad.Nr.7409 007 
0093 sastāvdaļa, nomu ar 2012.gada 1.maiju. 

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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38.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālajiem veiktajiem un 
plānotajiem saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 2012.gada 18.aprīļa. 

1. Notika Lielā talka, kurā varēja būt piedalījušies ap 300 iedzīvotāju un savākts ap 600 
maisu dažādu atkritumu. 

2. Ir sagatavoti un noslēgti līgumi par pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 
novada teritorijā 2012.gada vasaras periodā. Ir uzsākti arī ceļu un ielu uzturēšanas 
darbi.   

3. Iepirkumā „Siltumtrases nomaiņa Ķeguma novada Birzgales pagastā” iepirkumu 
komisija ir veikusi iesniegto piedāvājumu un papildus pieprasītās informācijas 
vērtēšanu un noteikusi par uzvarētāju SIA „Gasteks” ar piedāvāto cenu 21978,58 (bez 
PVN).  

4. Iepirkumā „Būvuzraudzība objektā „Pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi posma 
(18+00 līdz 25+50) rekonstrukcija Ķeguma novadā” piedāvājumi ir izvērtēti. Par 
uzvarētāju ir noteikta AS „Ceļu Inženieri” ar piedāvāto cenu Ls 980,00 (bez PVN). 

5. 18.04.2012 izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības sociālās aprūpes 
centra renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi 
draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu 
emisiju samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros”. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 2.05.2012 saņemti 4 piedāvājumi (29771.03 – 66808.94). Ir 
veikta pirmā piedāvājumu izvērtēšana. Tiks pieprasīta papildus informācija. 

6. 28.04.2012 izsludināts iepirkums „Apmācību pakalpojumi Ķeguma novada 
pašvaldības darbinieku kolektīvajām apmācībām ES struktūrfondu un citu ārvalsts 
finanšu instrumentu projektu vadīšanā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 
11.05.2012. 

7. 07.05.2012 izsludināts atklātais konkurss „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķegumā”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 04.06.2012. 

8. SIA „MN Īpašumi” turpina darbus  pie Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas. 
9. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 

garāžās un ambulancē un ir uzsākti darbi arī Rembates skolas internāta ēkā. 
10. Pašvaldības kultūras nodaļa uzsākusi intensīvu gatavošanos novada svētkiem. 

 
Sēdi slēdz plkst.16.00 
 
Sēdes vadītājs                                 R.Ozols 
 
Protokolēja          I.Koluža 


