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1.§(lēmums Nr.383)
Par projekta „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā” (Nr. ID Nr.11-04-L32100-

000260) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē
R.Ozols
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Pamatojoties  uz  „Likuma  par  budžetu  un  finanšu  vadību”  41.pantu,  kas  nosaka 
pašvaldību budžeta tiesības un procedūras;

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz pašvaldības 
tiesības  ņemt  ilgtermiņa  aizņēmumus;  221.pantu,  kas  nosaka,  ka  pašvaldības  ņem 
aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi; 

pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”15.panta  pirmās  daļas  ceturto  un  piekto 
punktiem, kas nosaka,  ka pašvaldību autonomā funkcija  ir  gādāt  par iedzīvotāju izglītību, 
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;

ievērojot  Ministru  kabineta  noteikumus  Nr.196  „Noteikumi  par  pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus; 

saskaņā ar  2008.gada  7.jūlija  Ministru  kabineta  noteikumiem Nr.525 „Kārtība,  kādā 
piešķir  valsts  un  Eiropas  Savienības  atbalstu  atklātu  projektu  iesniegumu konkursu  veidā 
pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, veiktu investīcijas publiskās 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos; 

saskaņā  ar  2011.gada  9.novembra  Ķeguma  novada  domes  lēmumu  Nr.473  „Par 
līdzfinansējumu projektā” (Protokols Nr. 24, 2.§) Ķeguma novada dome piedalījās Latvijas 
lauku  attīstības  programmas  (2007.-2013.)  pasākumā  „Pamatpakalpojumi  ekonomikai  un 
iedzīvotājiem”  izsludinātajā  atklātajā  projektu  konkursā  saskaņā  ar  2008.gada  7.jūlija 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu  atklātu  projektu  iesniegumu  konkursu  veidā  pasākumam  "Pamatpakalpojumi 
ekonomikai  un  iedzīvotājiem””  un  guva  atbalstu  projekta  īstenošanai.  20.02.2012.  tika 
saņemts  Lauku  atbalsta  dienesta  Lielrīgas  reģionālās  lauksaimniecības  pārvaldes  
13.02.2012.  lēmums  par  projekta  iesnieguma  apstiprināšanu  Nr.04.3/2-11/334,  kopējās  
izmaksas 248945,15 Ls; 
projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu izstrādei:
2010.gada 27.janvārī ir noslēgts līgums Nr.12-01-10/1 ar SIA „Solution Expert” par tehniskā  
projekta izstrādi, par summu 3617,90 Ls, t. sk. PVN 627,90 Ls;
2010.gada 2.augustā ir noslēgts līgums NR.30/10 ar SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības  
fonds” par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, par summu 363,00 Ls, t. sk. PVN 63,00  
Ls;
2010.gada  4.augustā  ir  noslēgts  līgums  NR.06-AD/954  ar  SIA „Ceļu  satiksmes  drošības  
direkcija” par ceļu drošības auditu, par summu 512,19 Ls, t. sk. PVN 88,89 Ls;
atbilstoši iepirkumam ĶND 2012/7/ELFLA „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķegumā” 2012.gada 
9.jūlijā ir noslēgts līgums Nr.71/2012 ar uzvarētāju personu grupu SIA "ASFALTBŪVE" un 
SIA „ĶEKAVA-PMK” par summu 225132,60 Ls, t.sk. PVN  39072,60 Ls;
2012.gada 12.septembrī ir  noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.89/2012 ar SIA "SEEP" par 
summu 3376,99 Ls, t.sk. PVN  586,09 Ls;
2012.gada  14.septembrī  ir  noslēgts  autoruzraudzības  līgums  Nr.92/2012  ar  SIA "Solution 
Expert" par summu 2701,59 Ls, t.sk. PVN  468,87 Ls;

ievērojot, ka projekta īstenošanai ir saņemts avansa maksājums par summu 25200,00 Ls 
un veikti maksājumi par kopējo summu 4493,09 Ls;

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti  balsojot  „par” – 11 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķeguma pilsētā” (Nr. ID 
Nr.11-04-L32100-000260) īstenošanu, ņemt aizņēmumu valsts kasē 219252,06 Ls (divi 
simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit divi Latvijas lati 06 sant.) apmērā.
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2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts kases 
noteiktajiem procentiem.

3. Aizņēmuma  summas  atmaksu  sākt  ar  2013.gadu  un  pabeigt  2032.gadā,  garantējot  tā 
izpildi ar pašvaldības budžetu.

4. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei  nodrošināt  dokumentu  sagatavošanu un 
iesniegšanu  LR  Finanšu  ministrijas  Pašvaldību  aizņēmumu  un  garantiju  kontroles  un 
pārraudzības padomei.

5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.

2.§(lēmums Nr.384)
Par adrešu  maiņu nekustamajiem īpašumiem

R.Ozols

Valsts  zemes  dienesta  Rīgas  reģiona  nodaļas  2012.gada  30.jūlija  vēstule  Nr.2-04.1-
R/3502 „Par adrešu precizēšanu”.

Konstatēts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas  sistēmas  noteikumi”  IV  nodaļas  „Adreses  pieraksta  specifikācija” 
nekustamajiem īpašumiem Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., kotedžu tipa mājām, kuras 
viena no otras atdalītas ar brandmūri, adreses pieraksts atbilst telpu grupas pierakstam, nevis 
ēku adrešu pierakstam. Nekustamo īpašumu lietošanas veids – viendzīvokļa māja.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269  „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 34. punktu par 
adresācijas  objektu  nosaukumu maiņu;  20.1.punktu,  kas  nosaka,  lai  izvairītos  no  iepriekš 
piešķirtu numuru atkārtošanās, zemes vienības un ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta 
lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm);

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti  balsojot  „par” – 11  (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons  Bicāns,  Pāvels 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt nekustamajiem īpašumiem adreses, piešķirot:
1.1. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0199 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 

7444 005 0199 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 7A, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,  

1.2. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0200 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0200 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 7B, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.3. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0201 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0201 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 7C, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.4. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0202 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0202 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 7D, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.5. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0203 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444  005  0203  vienotu  adresi  Jaunatnes  iela  7E,  Birzgale,  Birzgales  pag., 
Ķeguma nov.,

1.6. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0204 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0204 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 7F, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,
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1.7. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0254 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0254 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 17A, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.8. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0338 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0338 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 17B, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.9. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0193 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0193 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 5A, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.10.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0194 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0194 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 5B, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.11.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0195 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0195 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 5C, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.12.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0196 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0196 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 5D, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.13.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0197 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0197 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 5E, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.14.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0198 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0198 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 5F, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.15.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0181 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0181 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9A, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.16.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0182 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0182 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9B, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.17.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0183 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0183 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9C, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.18.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0184 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0184 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9D, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.19.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0185 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0185 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9E, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.20.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0186 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0186 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9F, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.21.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0187 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0187 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9G, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.22.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0188 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0188 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9H, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.23.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0189 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0189 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9J, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,
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1.24.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0190 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0190 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9K, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.25.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0191 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0191 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9L, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.26.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0192 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0192 001 vienotu adresi Jaunatnes iela 9M, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.27.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0170 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0170 001 vienotu adresi  Oškalna iela 5A, Birzgale,  Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.28.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0171 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0171 001 vienotu adresi  Oškalna iela  5B,  Birzgale,  Birzgales  pag., 
Ķeguma nov.,

1.29.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0172 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0172 001 vienotu adresi  Oškalna iela  5C,  Birzgale,  Birzgales  pag., 
Ķeguma nov.,

1.30.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0173 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0173 001 vienotu adresi  Oškalna iela 5D, Birzgale,  Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.31.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0174 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0174 001 vienotu adresi  Oškalna iela  5E,  Birzgale,  Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.32.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0175 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0175 001 vienotu  adresi  Oškalna  iela  5F,  Birzgale,  Birzgales  pag., 
Ķeguma nov.,

1.33.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0176 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0176 001 vienotu adresi  Oškalna iela 5G, Birzgale,  Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.34.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0177 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0177 001 vienotu adresi  Oškalna iela 5H, Birzgale,  Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,

1.35.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0178 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0178 001 vienotu  adresi  Oškalna  iela  5J,  Birzgale,  Birzgales  pag., 
Ķeguma nov.,

1.36.zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0179 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0179 001 vienotu adresi  Oškalna iela 5K, Birzgale,  Birzgales pag., 
Ķeguma nov.

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas 
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 
1010.

3.§(lēmums Nr.385)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

R.Ozols

Atklāti  balsojot „par” – 11 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Pāvels 
Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde,  Līga  Strauss,  Viesturs  Teicāns,  Raivis  Ūzuls, 
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Tadeušs  Vaļevko,  Ilmārs  Zemnieks),  „pret”-  nav,  „atturas”-  nav, balsojumā  nepiedalās-1 
(Sandra Čivča), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Pagarināt  25.01.2010.  noslēgto  Zemes  nomas  līgumu  Nr.1/2010  par  pašvaldības 
zemesgabala „Jaundindoņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7484 001 0065, daļas 
0,9  ha  platībā  nomu  bez  apbūves  tiesībām personīgās  palīgsaimniecības  vajadzībām  līdz 
2013. gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus. 

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.386)
Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu

R.Ozols

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību istabā Nr.1 (8,3 kv.m) 
Ķeguma ielā 6 dz.12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 19.februārim.

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību istabā Nr.2 (18,7 kv.m) 
Ķeguma ielā 6 dz.12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 19.februārim.

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.

5.§(lēmums Nr.387)
Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un VPII pedagogu mēneša 

darba algas likmes noteikšanu 
R.Ozols

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no 
pašvaldības  kompetencēm izglītībā  ir  noteikt  kārtību,  kādā  tās  padotībā  esošās  izglītības 
iestādes finansējamas no budžeta;

ņemot vērā Ķeguma novada domes (01.09.2010. nr.19 19.§) noteikumu „Kārtība, kādā 
Ķeguma  novada  pašvaldība  sadala  mērķdotāciju  izglītības  iestādēm  un  pašvaldības 
finansējumu  Vispārējās  pirmskolas  izglītības  iestādes  (VPII)  pedagogiem  un  iestāžu 
vadītājiem”  2.8.punktu,  ka  izglītības  iestādes  vadītāja  mēneša  darba  algas  likmi  nosaka 
pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri;

ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas noteikumi”; 
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ņemot vērā pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 
priekšlikumus;

atklāti  balsojot  „par” – 11 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 
Čivča,  Pāvels Kotāns,  Kristaps Rūde, Līga Strauss,  Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, balsojumā nepiedalās- 1 (Valentīns 
Pastars), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt  Ķeguma  novada  pašvaldības  izglītības  iestāžu  vadītājiem  ar  2012.gada 
1.septembra šādu mēneša darba algu 2012./2013.mācību gadam:
1.1. Ķeguma  komercnovirziena  vidusskolas  direktoram 535  Ls (mērķdotācijas 

finansējums);
1.2. Birzgales pamatskolas direktoram 492 Ls (mērķdotācijas finansējums);
1.3. VPII „Gaismiņa” vadītājai 503 Ls (pašvaldības finansējums);
1.4. VPII „Birztaliņa” vadītājai 492 Ls (pašvaldības finansējums);
1.5. Birzgales mūzikas skolas direktoram 541 Ls (pašvaldības finansējums).

2. Noteikt VPII pedagogiem ar 2012.gada 1.septembri šādas darba algas:
Nr.
p.k

Pedagogs un 
iegūtā 
pakāpe

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)

mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10
1. 1.pakāpe vai 

nav iesaistījies 
projektā 

270 275 280

2. 2.pakāpe 275 280 290

3. 3.pakāpe (2) 285 295 315

3. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām, uz kurām tas attiecas.

6.§(lēmums Nr.388)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

R.Ozols

Atklāti  balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, 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  LVL 116,32 (viens 
simts  sešpadsmit  komats  trīsdesmit  divi lati)  par nekustamo īpašumu „Brunīši”,  Birzgales 
pagastā,  Ķeguma  novadā,  ar  kadastra  numuru  7444  001  0281,  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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7.§(lēmums Nr.389)
Par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli

R.Ozols

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Ievēlēt  par  Ķeguma  novada  Bāriņtiesas  locekli  Lolitu  Liepu no  2012.gada 
19.septembra uz pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2017.gada 18.septembrim.

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.390)
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā 

2012.gadam
R.Ozols

Saskaņā  ar  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  13.punktu  dome  var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt 
domes  priekšsēdētāja,  viņa  vietnieka,  vietējas  pašvaldības  administrācijas  darbinieku, 
pašvaldības  iestāžu  vadītāju  un  citu  pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku  atlīdzību; 
42.panta  pirmo  daļu,  domes  lēmumiem,  kuru  izpilde  ir  saistīta  ar  izdevumiem,  jābūt 
nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu resursiem.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai;

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu,
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti  balsojot  „par” – 12 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt šādus grozījumus Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra sēdes lēmuma 
Nr.92 (protokols Nr.5, 9.§) pielikumā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu saraksts 
2012.gadam”:

1. Sadaļā „Sociālais dienests” papildināt ar jaunu amata vietu:

Psihologs 390

2. Sadaļā „Saimniecības nodaļa” papildināt ar jaunu amata vietu:

Strādnieks 280

3. Sadaļā „Birzgales pagasta pārvalde” papildināt ar jaunu amata vietu:

Autovadītājs 348

4. Sadaļu „Pašvaldības policija” izteikt jaunā redakcijā:
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Vecākais inspektors 490
Inspektors 422
Inspektors 422

9.§(lēmums Nr.391)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 04.07.2012.saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”
R.Ozols, L.Bicāns

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” – 12 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, 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  saistošos  noteikumus  Nr.12  „Par  grozījumiem Ķeguma  novada  domes 
04.07.2011. saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2012.gadam””.

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 
novada  domes  saistošajos  noteikumos  Nr.12  „Par  Ķeguma  novada  pašvaldības 
budžetu 2012.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.

10.§(lēmums Nr.392)
Par finansiālu atbalstu

R.Ozols

Izskatīts nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni”, reģ.Nr. 40008057169, juridiskā adrese 
Graudu  ielā  4A,  Rīga,  LV-1058,  2012.gada  5.septembra  iesniegums  ar  lūgumu  finansiāli 
atbalstīt  grāmatas  „Sibīrijas  bērni”  2.sējuma tulkošanu angļu  valodā  un daļēji  tipogrāfijas 
izdevumus LVL 500,- apmērā. 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti  balsojot  „par” – 12 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, 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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1. Piešķirt  finansiālu  atbalstu  LVL 500,- (pieci  simti  latu)  apmērā  nodibinājumam 
„Fonds Sibīrijas bērni”, reģ. Nr.40008057169, juridiskā adrese Graudu ielā 41A, Rīga, 
LV-1058, grāmatas  „Sibīrijas  bērni”  2.sējuma tulkošanai  angļu valodā un daļējiem 
tipogrāfijas izdevumiem, ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu nodibinājumam „Fonds Sibīrijas 
bērni” un centralizētajai grāmatvedībai.

11.§(lēmums Nr.393)
Par finansiālu atbalstu

R.Ozols

Atklāti  balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, 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  finansiālu  atbalstu  LVL  200,-  (divi  simti  latu)  apmērā  dalībai  2012.gada 
Pasaules  Nāciju kausa izcīņas  Supermoto  sacensībās,  kas  notiks  Portimao trasē  Portugālē 
2012.gada 6.-7.oktobrī. 

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.

12.§(lēmums Nr.394)
Par ēdināšanas apmaksu

R.Ozols, S.Čivča
Atklāti  balsojot „par” – 11 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Pāvels 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Apmaksāt  ēdināšanas izdevumus Ogres pamatskolā  līdz 2012.gada 31.decembrim, 
saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu.

Pamatojoties  uz  likuma  „Par  sociālo  drošību”  16.panta  prasībām,   sēdes  protokola 
pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

13.§(lēmums Nr.395)
Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarinājumu

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Pagarināt  Dienesta  dzīvojamās  telpas  īres  līguma  Nr.8/2011  termiņu  uz  laiku  līdz 
2012.gada 31.decembrim bez līguma termiņa pagarinājuma iespējas.

Atmaksāt ieguldītos finanšu līdzekļus par elektroinstalācijas nomaiņu dienesta dzīvoklī, 
saskaņā ar iesniegtajiem maksājumus apliecinošiem dokumentiem (čeki, pavadzīmes, u.tml.).

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.

14.§(lēmums Nr.396)
Par telpu nomu

R.Ozols

Atklāti  balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča, 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 2008.gada 15.maija Telpu nomas līgumu Nr.15/2008, noslēgtu par telpu Nr.2 un 
Nr.4 (kūts,  šķūnis,  saimniecības  telpa),  kas  atrodas  „Saimnieki”,  Rembates  pag.,  Ķeguma 
nov., ar 2012.gada 1.novembri.

Slēgt  telpu  nomas  līgumu par  pašvaldības  valdījumā esošas  telpas  Nr.2  (kūts,  1/5 
domājamā  daļa  no  šķūņa,  1/5  domājamā  daļa  no  saimniecības  telpas),  kas  atrodas  uz 
pašvaldībai  piekritīga  zemes  gabala  „Saimnieki”,  Rembates  pag.,  Ķeguma  nov.,  kadastra 
Nr.7484 004 0158, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2012.gada 1.novembri, nosakot 
nomas maksu 1,-Ls/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā 
īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.

Slēgt  telpu  nomas  līgumu par  pašvaldības  valdījumā esošas  telpas  Nr.4  (kūts,  1/5 
domājamā  daļa  no  šķūņa,  1/5  domājamā  daļa  no  saimniecības  telpas),  kas  atrodas  uz 
pašvaldībai  piekritīga  zemes  gabala  „Saimnieki”,  Rembates  pag.,  Ķeguma  nov.,  kadastra 
Nr.7484 004 0158, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2012.gada 1.novembri, nosakot 
nomas maksu 1,-Ls/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā 
īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.

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.397)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
                

Anulēt ziņas par Skaidrītes Pavlovas deklarēto dzīvesvietu. 
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.398)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

R.Ozols

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
                

Anulēt ziņas par Ata Kārkliņa deklarēto dzīvesvietu. 
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.399)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

R.Ozols, L.Strauss

Atklāti  balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis,  Laimons Bicāns, Sandra 
Čivča,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde,  Viesturs  Teicāns,  Raivis  Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
                

Anulēt ziņas par Daigas Pavlovas un Adriana Zosēna deklarēto dzīvesvietu. 
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.

18.§(lēmums Nr.400)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
                

Anulēt ziņas par Osvalda Pavlova deklarēto dzīvesvietu. 
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.

19.§(lēmums Nr.401)
Par gadatirgu Ķegumā 

R.Ozols, S.Čivča

Izskatīts Ķeguma novada domes Kultūras un sporta nodaļas vadītājas Daces Māliņas 
iesniegums par gadatirgus organizēšanu Ķegumā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības 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” – 12 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, 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 nolikumu par gadatirgu Ķegumā (pielikumā).
2  Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt Nolikuma izvietošanu 
redzama vietā  Ķeguma novada domes administrācijas ēkā, Rembates pagasta pārvaldes ēkā, 
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, Ķeguma novada tautas namos un Ķeguma novada bibliotēkā.

20.§(lēmums Nr.402)
Par Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem laikā no 2012.gada 1.septembra
R.Ozols

Izskatīts  Ķeguma  novada  domes  Centralizētās  grāmatvedības  sagatavotais  Ķeguma 
novada izglītības iestāžu izdevumu aprēķins (pielikumā). 

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  pamatojoties  uz  Ministru  kabineta  1999.gada  13.jūnija 
noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, domes Finanšu komitejas atzinumu,

atklāti  balsojot  „par” – 12 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 
Čivča, 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  komercnovirziena  vidusskolas  izdevumu  tāmi  Ls  189 805,00 
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(viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti pieci lati) un noteikt uzturēšanās 
maksu vienam audzēknim mēnesī Ls 47,22 (četrdesmit septiņi lati un 22 santīmi).

2. Apstiprināt  Birzgales  pamatskolas  izdevumu tāmi  Ls  94 246,00  (deviņdesmit  četri 
tūkstoši  divi  simti  četrdesmit  seši  lati)  un  noteikt  uzturēšanās  maksu  vienam 
audzēknim mēnesī Ls 85,37 (astoņdesmit pieci lati un 37 santīmi).

3. Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi Ls 89 054,00 (astoņdesmit deviņi tūkstoši 
piecdesmit  četri  lati)  un  noteikt  uzturēšanās  maksu  vienam audzēknim mēnesī  Ls 
140,02 (viens simts četrdesmit lati un 02 santīmi).

4. Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi Ls 142 875,00 (viens simts četrdesmit divi 
tūkstoši  astoņi  simti  septiņdesmit  pieci  lati)  un  noteikt  uzturēšanās  maksu vienam 
audzēknim mēnesī Ls 89,52 (astoņdesmit deviņi lati un 52 santīmi).

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

21.§(lēmums Nr.403)
Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu 
sagruvušām, vidi degradējošām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Ķeguma 

novadā” apstiprināšanu
R.Ozols

Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  15.punktu,  kas 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai dome var pieņemt  saistošus  noteikumus  par  pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus,  likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3.panta 14.daļu, kas nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi  apliek  ar  nekustamā īpašuma nodokļa  likmi 3 procentu apmērā  no būvei  piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā 
izdod ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim, ņemot vērā domes Finanšu komitejas 
atzinumu,

atklāti  balsojot  „par” – 12 (Roberts  Ozols,  Andris  Balodis,  Laimons Bicāns,  Sandra 
Čivča, 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  saistošos  noteikumus  Nr.13  „Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  likmes 
noteikšanu sagruvušām, vidi degradējošām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm 
Ķeguma novadā” (pielikumā).

2. Domes izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt saistošo noteikumu izvietošanu domes un 
Rembates pārvaldes un Birzgales pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī to publicēšanu 
laikrakstā  „Ķeguma  Novada  Ziņas”  pēc  to  pieņemšanas  un  pozitīva  atzinuma 
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

3. Pašvaldības  sekretārei  triju  dienu  laikā  pēc  saistošo  noteikumu  parakstīšanas 
nodrošināt  to  nosūtīšanu  rakstveidā  un  elektroniskā  veidā  Vides  aizsardzības  un 
reģionālās attīstības ministrijai.

22.§
Informatīvie jautājumi
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Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā par periodu no 05.09.2012.

1. 25.08.2012 izsludinātajam iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas iegāde Birzgales 
pagasta pārvaldes vajadzībām” tika veikta iesniegto piedāvājumu vērtēšana.  Iepirkums 
tika pārtraukts, jo piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas.

2. 10.09.2012 tika izsludināts atkārtots iepirkums „Lietotas automašīnas iegāde Birzgales 
pagasta pārvaldes vajadzībām”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 21.09.2012.

3. 06.09.2012 tika izsludināts atkārtots iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 
veselības  apdrošināšanas  pakalpojumi”.  Piedāvājumu  iesniegšanas  termiņā  17.09.2012 
tika saņemti divi piedāvājumi. Tuvākajā laikā tiks veikta piedāvājumu vērtēšana.

4. 13.09.2012  tika  izsludināts  jauns  iepirkums  „Skatuves  izgaismošanas,  apskaņošanas 
iekārtu,  skatuves  mehānismu  montāža  un  aizkaru  uzstādīšana  Ķeguma  tautas  namā”. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 24.09.2012.

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

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

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

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

9. SIA „VIA MEŽS” turpina  rekonstrukcijas  darbus  Daugavgrīvas  un Komunālās  ielas 
posmā. Tiek gatavota pamatne asfalta seguma ieklāšanai.

10. Būvnieki - Personu grupa SIA „ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava-PMK” turpina Ozolu 
ielas rekonstrukcijas būvdarbus Ķegumā. 

11. Būvnieki  -  Personu  apvienība  SIA „KUUM”  un  SIA „VIDES  TEHNIKA”  turpina 
Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. 

12. 15. septembrī notika Ķeguma novada sēņošanas čempionāts, Tomē netālu no Ratu kalna. 
Neskatoties uz to, ka mežs bija pilns ar sēņotājiem, taču čempionātā piedalījās tikai 4 
komandas. Kopējais guvums ap 10 kg.

13. Pašvaldības  policijas  darbinieki  ir  sekmīgi  strādājuši  un  atklājuši  vainīgās  personas 
vairākos pārkāpumi:

o  atklāts  vainīgais  un  sodīts  par  basketbola  laukuma  seguma  bojāšanu  pie 
Ķeguma  komercnovirziena  vidusskolas,  sastādīts  administratīvais  protokols 
par sīko huligānismu;

o noskaidrots vainīgais, kurš izsita stiklu skolas ārdurvīm, logam un pastkastītei, 
nodots Valsts policijai, jo viņam draud kriminālatbildība;

o noskaidrotas  vainīgās  personas,  kuras  apmētāja  ar  dubļiem  Birzgales 
bērnudārza  fasādi,  vairākas  nepilngadīgas  personas,  uzsākta  administratīvā 
lietvedība;
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o noskaidrotas vainīgās personas (3 pusaudži), kas sabojāja Ķeguma ambulances 
fasādi;

o noskaidrots  vainīgais  laternas  bojāšanā  un  zādzībā,  pēc  paskaidrojumu 
sniegšanas lieta nodota Valsts policijai.

Sēdi slēdz plkst. 16:00

Sēdes vadītājs R.Ozols

____________
datums

Protokolēja I.Koluža
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