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Ķegumā 

2012.gada 21.martā                                        Nr.7

  

Sēde sasaukta plkst.16:00 

Sēdi atklāj plkst.16:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

Deputāti:, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns 

Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs 

Zemnieks no plkst. 16.20 (sākot ar darba kārtības 10.punktu) 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis slimības dēļ, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

3. Par zemes nomu 
4. Par zemes gabala „Segliņu lauks” nomu 

5. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu 
6. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
7. Par speciālā budžeta- ceļu un ielu fonds- izlietošanas vidējā termiņa programmu 

8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 18.janvāra lēmumā „Par iestāžu 

reorganizāciju” protokols nr.2,1§ 

9. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr.92 
10. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 
11. Par pabalsta piešķiršanu Ķeguma novada politiski represētajām personām 

12. Par telpu nomu 
13. Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.551 „Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu” 

14. Par pabalstu 

15. Par pabalstu 
16. Par pabalstu 
17. Par pabalstu 
18. Par pabalstu 

19.  Par pabalstu 

20. Par pabalstu 
21. Par ēdināšanas pabalstu 

22.  Informatīvais ziņojums 
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1.§(lēmums nr.134) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par Ginta Elmera deklarēto dzīvesvietu. 
 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

2.§(lēmums nr.135) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par Sarmītes Elmeres deklarēto dzīvesvietu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

3.§(lēmums nr.136) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053 

daļas 338 kv.mplatībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 

2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma 

nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

4.§(lēmums nr.137) 

Par zemes gabala „Segliņu lauks” nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 
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Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Segliņu lauks”, 

Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 0308, daļas 3.3 ha platībā 

nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz laiku 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. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

5.§(lēmums nr.138) 

Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

 

      1. Mainīt nekustamā īpašuma „Kociņi”,Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 0016, platība 0,3292 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

     2. Mainīt nekustamā īpašuma „Dadzīši”,Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 0091, platība 0,2733 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

     3. Mainīt nekustamā īpašuma „Vaivariņi”, Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 0092, platība 0,3003 ha, lietošanas mērķi 

no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0600). 

     4. Mainīt nekustamā īpašuma „Vīķi”,Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 0093, platība 0,2624 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

     5. Mainīt nekustamā īpašuma „Zirņi”, Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 7484 007 0094, platība 0,2641 ha, lietošanas mērķi no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

6.§(lēmums nr.139) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 
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Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

 

  1. No nekustamā īpašuma “Kļavas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 007 

0121: 

        1.1. atdalīt 2. zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0122, platība 10,80 ha; 

        1.2. nekustamajam īpašumam piešķirt adresi “Kļavuferma”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov.; 

            1.3. noteikt divus zemes lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) - aptuvenā platība 6,40 ha un – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) – aptuvenā platība 4,40 ha.. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

7.§(lēmums nr.140) 

Par speciālā budžeta- ceļu un ielu fonds- izlietošanas vidējā termiņa programmu 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta 

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punktu 

pašvaldību speciālo budžetu- ceļu un ielu fondu- izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām 

vidējā termiņa programmām (trijiem gadiem). 

Ievērojot VAS „Latvijas valsts ceļi” Finanšu vadības daļas 06.01.2012. vēstuli 

Nr.1.3/32 par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu starp pašvaldībām 

2012.gadam, pēc kura Ķeguma novada pašvaldībai piešķirta mērķdotācija 54123,- lati. 

Ņemot vērā, ka Ķeguma novada domes speciālā budžetā autoceļu fondā atlikums uz 

01.01.2012. ir 40849,88 lati, 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta- ceļu un ielu fonds- 

izlietošanas vidējā termiņa programmu (trijiem gadiem): 

N.p.k 
Mērķdotāciju izlietošanas 

mērķis 

Plānotais 

izlietojums 

LVL/gadā 2012 

Plānotais 

izlietojums 

LVL/gadā 2013 

Plānotais 

izlietojums 

LVL/gadā 2014 

1 

Pašvaldības ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanai, ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai 

un būvniecībai, kā arī 

satiksmes drošības 

uzlabošanai novadā kopā 

50000.00 50000.00 50000.00 

2 

Pašvaldības ceļu un ielu 

programmu un projektu 

izstrādāšanai (ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai 

Rembatē un Ķegumā) un 

vadībai novadā kopā 

1000.00 1000.00 - 

3 Pašvaldības ceļu un ielu - - 1000.00 
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programmu un projektu 

izstrādāšanai (ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai 

Birzgalē) un vadībai novadā 

kopā 

4 
Pašvaldības ceļu un ielu 

pārvaldīšanai novadā kopā 
500.00 500.00 500.00 

5 

Avārijas seku un dabas 

katastrofu izraisīto postījumu 

likvidācijai pašvaldību ceļu un 

ielu tīklā novadā kopā 

1000.00 1000.00 1000.00 

6 

Pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas tehnikas (traktor-

tehnika ar ceļu uzturēšanai 

piemērotu aprīkojumu, 

greideri, krūmgrieži un zāles 

pļaujmašīnas) iegādei un 

uzturēšanai novadā kopā 

5000.00 5000.00 5000.00 

 KOPĀ 57500.00 57500.00 57500.00 

 

8.§(lēmums nr.141) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 18.janvāra lēmumā „Par iestāžu 

reorganizāciju” protokols nr.2,1§ 

R.Ozols 

 

Sakarā ar nepieciešamību precizēt Ķeguma novada domes 2010.gada 18.janvāra 

lēmumu „Par iestāžu reorganizāciju” (protokols nr.2, 1§), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un 

likvidēt pašvaldības iestādes, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, saskaņā ar Bibliotēku 

likuma 6.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē 

attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu, ievērojot domes 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada 16.marta atzinumu, ņemot vērā Finanšu 

komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 18.janvāra lēmumā „Par iestāžu 

reorganizāciju” (protokols nr.2, 1§), papildinot lēmuma 2.punktu un izsakot to 

sekojošā redakcijā: 

„2.Reorganizēt Ķeguma pilsētas bibliotēku, Rembates bibliotēku un Tomes bibliotēku, 

izveidojot Ķeguma novada bibliotēku ar divām struktūrvienībām – Ķeguma novada 

bibliotēkas Rembates filiāli un Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiāli”. 

2. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 18.janvāra lēmumā „Par iestāžu 

reorganizāciju” (protokols nr.2, 1§), papildinot lēmumu ar 2.1.punktu un izsakot to 

sekojošā redakcijā: 

„Apstiprināt Ķeguma novada bibliotēkas nolikumu (pielikumā nr.1)”. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Latvijas Bibliotēku padomei 

atzinuma saņemšanai. 



6 

 

4. Domes juristei (S.Biļinskai) viena mēneša laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā un 

atzinuma no Latvijas Bibliotēku padomes saņemšanas nodrošināt reorganizētās 

iestādes reģistrēšanu Kultūras ministrijā. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada bibliotēkai 

(I.Cīrule), domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite), domes personāla 

speciālistei (Dz.Grīnberga). 

 

 

9.§(lēmums nr.142) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra lēmumā Nr.92 

R.Ozols 

 

Sakarā ar nepieciešamību precizēt Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra 

lēmumu nr.92 „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 

2012.gadā” (protokols nr.5, 9§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo 

daļu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

ievērojot domes Finanšu komitejas 2012.gada 21.marta atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1.Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra lēmuma Nr.92 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2012.gadā” 

(protokols nr.5, 9§) 1.pielikumā, izsakot sadaļu „Ķeguma novada bibliotēka” sekojošā 

redakcijā: 

Ķeguma novada bibliotēka  

Direktors 430 

Vecākais bibliotekārs 300 

Bibliotekārs 220 

Apkopējs 240 

Ķeguma novada bibliotēkas Rembates filiāle  

Bibliotēkas filiāles vadītājs 280 

Bibliotekārs 0,5 slodze  100 

Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiāle  

Bibliotēkas filiāles vadītājs 270 

 

2.Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada bibliotēkai (I.Cīrule), 

domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite), domes personāla speciālistei 

(Dz.Grīnberga). 

 

 

10.§(lēmums nr.143) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 0280, daļas 0,32 ha 

platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku 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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

11.§(lēmums nr.144) 

Par pabalsta piešķiršanu Ķeguma novada politiski represētajām personām 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo politiski represēto personu 

pārstāvja E.Būmaņa 2012. 12.marta iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu Ķeguma novada 

teritorijā dzīvojošajām politiski represētajām personām sakarā ar Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienu. 

Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvo 61 politiski represēta persona. 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 

tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Pāvels Kotāns), Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajām politiski 

represētajām personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu Ls 40.00 

apmērā katrai, saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu, naudas līdzekļus izmaksājot no 

pašvaldības budžeta sadaļas „Sociālie pabalsti” (Pielikums Nr.1). 

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

12.§(lēmums nr.145) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt 2012.gada 10.februāra Telpu nomas līgumu Nr.1/2012 par telpas Nr.33(kūts, 

šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

nomu ar 2012.gada 26.martu. 

2. Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.33 (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., 
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kadastra Nr.7484 004 0158, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2012.gada 

26.martu, nosakot nomas maksu 1,-Ls/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai 

nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

13.§(lēmums nr.146) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.551 „Par tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu” 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, ka 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, 

15.panta 1.daļu, kas noteic pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Anulēt Ķeguma novada domes 07.03.2012. sēdes lēmumu Nr.131 (protokols Nr.6, 

36.§) „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.55”. 

 

2.  Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.551 

(protokols Nr.29,18.§) „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu”:  

2.1.izsakot lēmuma 3. punktu sekojošā redakcijā: 

„3. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Ķegumā” finanšu plānu (lēmuma summai): 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 1 315 316,16 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai) 
909 393,04 

   Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības 

galvojums) 
45 469,65 

   KF finansējums 863 923,39 

Neattiecināmām izmaksām, t.sk., 405 923,12 

Starpība starp lēmuma summu un ieguldījuma 

attiecināmo izmaksu summu 
168 734,96 

PVN 237 188,16 

 

2.2.izsakot lēmuma 5. punktu sekojošā redakcijā: 

„5. Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma novada domes galvojumu SIA „Ķeguma 

Stars” ieguldījuma daļai 45 469,65 LVL (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti 

sešdesmit deviņi lati un 65 santīmi) un SIA „Ķeguma Stars” ieguldījumam 

finansējuma deficīta segšanā 168 734,96 LVL (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši 

septiņi simti trīsdesmit četri lati un 96 santīmi), kas kopā sastāda 19,87% no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām.”  

 



9 

 

2.3.izsakot lēmuma 7. punktu sekojošā redakcijā: 

„7. Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma 

apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas plānam (projekta 

iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (projekta 

iesnieguma 3.papilddokuments) Kohēzijas fonda finansējuma 863 923,39 LVL (astoņi 

simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs lati un 39 santīmi) saņemšanai. 

 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ekoncepti” un SIA 

„Ķeguma Stars”. 

 

14.§(lēmums nr.147) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

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

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, izmaksājot pabalstu sociālā darbinieka klātbūtnē. 

2. 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 2 lp. 

 

 

15.§(lēmums nr.148) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

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

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, izmaksājot pabalstu sociālā darbinieka klātbūtnē. 

2. 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 2 lp. 

 

16.§(lēmums nr.149) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Izmaksāt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. 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 1lp. 

 

17.§(lēmums nr.150) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta 

sociālo pabalstu līdzekļiem, pārskaitot to uz dzīvokļa apsaimniekotāja SIA „Ķeguma Stars” 

norēķinu kontu. 

2. 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 lp. 

 

18.§(lēmums nr.151) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 100,-( viens 

simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. 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 lp. 

 

19.§(lēmums nr.152) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 



11 

 

1. Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 200,- (divi 

simti latu) apmērā no pašvaldības  budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.  

2. 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 lp. 

 

20.§(lēmums nr.153) 

Par pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 66 (sešdesmit 

sešu latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. 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 lp. 

 

21.§(lēmums nr.154) 

Par ēdināšanas pabalstu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Apmaksāt ēdināšanas izdevumus Jēkabpils 2.vidusskolā no 2012.gada 26.marta līdz 

31.maijām, saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

22.Informatīvais ziņojums 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 2012.gada 7.marta. 

 

1. Atklātā konkursā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 2012./2013.g. 

apkures sezonai” ir noslēgusies pretendentu piedāvājumu vērtēšana. No astoņām iepirkuma 

daļām trijās daļās (Birzgales trim iestādēm- katrā 100 m3 malkas) par uzvarētāju atzīts SIA 

„KORDADA” piedāvājums ar cenu 16.25 Ls/m3 (bez PVN), pārējās piecās iepirkuma 

daļās (Tomes, Ķeguma, Rembates iestādēm un Birzgales ciemata katlu mājai - kopā 2900 
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m3) par uzvarētāju atzīts Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmuma SIA „LATSIN” 

piedāvājums ar cenu 15,40 – 15,90 Ls/m3 (bez PVN). Pēc vienpadsmit dienu nogaidīšanas 

(saskaņā ar PIL) varēsim slēgt piegādes līgumus. 

2. 15.martā izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības iestāžu ēku renovācijas, 

atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus 

būvniecības materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 

samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros, autoruzraudzība”. Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš ir 26.03.2012. 

3. 19.martā izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi 2012. gada vasaras periodā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 

30.03.2012. 

4. Tiek gatavots un tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums „Siltumtrases nomaiņa Ķeguma 

novada Birzgales pagastā”. 

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

6. SIA „RRKP būve” turpina iesāktos siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā 

domes garāžās. 

7. Iznācis novada laikraksta „Ķeguma Novada Ziņas” marta numurs. Laikraksts ir iznācis 

īpaši biezs, jo tajā ir publicēts gan 2012.gada budžets, gan kopsavilkums par iedzīvotāju 

ierosinājumiem Attīstības programmai, gan daudz citas svarīgas informācijas. 

8. Turpinās darbs gan pie Attīstības programmas, gan teritoriālā plānojuma izstrādes. Ņemot 

vērā iedzīvotāju vēlmi biežāk tikties ar domes deputātiem un darbiniekiem, jaunajā avīzē 

ir publicēti nākamās tikšanās datumi ar iedzīvotājiem: 

Tomē – 5.aprīlī; 

Birzgalē – 10.aprīlī 

Rembatē – 17.aprīlī 

Ķegumā 24.aprīlī 

 

Sēdi slēdz 17.00 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

Protokolēja         I.Koluža 

 


