
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 2.oktobrī                                                                                         Nr.23 

 

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, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

Nepiedalās: Kristaps Rūde- pamatdarba dēļ, 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zarumi” 
2. Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajam īpašumam  „Daugavkrasti” 

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu 
4. Par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu 

5. Par zvejas tiesību nomu 
6. Par noteikumu „Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām 

mājām) apstiprināšanu 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 
8. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Ķeguma Stars” 
9. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmumā Nr.336 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 

noteikšanu” (protokols Nr.22, 20.§) 

10. Par finansiālu atbalstu 
11. Par Ķeguma novada iepirkumu komisijas izveidošanu 

12. Informatīvie jautājumi 
 

1.§ (lēmums Nr. 352) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zarumi”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

mailto:dome@kegums.lv
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Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zarumi”, Rembates 

pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 003 0046, platība 42,3 ha, atdalot aptuveni 2,70 ha lielu 

zemes platību. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

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

 

2.§ (lēmums Nr. 353) 

Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajam īpašumam  „Daugavkrasti” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Daugavkrasti”, kadastra Nr. 7444 006 

0207, platība 1,36 ha, uz vienotu adresi zemei un ēkām “Daugavkrasti”, Birzgales pag.,  

Ķeguma nov.. 

 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 354) 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Kalna iela 5, Ķegumā, kadastra 

apzīmējums 7409 003 0015, platība 1193 m2 no 2011.gada 31.decembra.  

Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals Kalna iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7409 003 0015, platība 1193 m2, piekrīt pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā 

uz Ķeguma novada domes vārda. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības Kalna ielā 5, Ķegumā,  

kadastra apzīmējums 7409 003 0015, platība 1193 m2, nomu, uz laiku, kas nav mazāks par 10 

gadiem, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

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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4.§ (lēmums Nr. 355) 

Par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā 

„Stacija Lāčplēsis”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 48,3 m2 platībā īri uz  laiku līdz 

2014.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,01 Ls/m2 mēnesī. Īrnieks 

papildus maksā likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. 

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. 356) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – 2 (Viesturs Teicāns, Andris Balodis), „atturas” – 1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas HES ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar 

vienu zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 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. 

 

6.§ (lēmums Nr. 357) 

Par noteikumu „Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām 

mājām) apstiprināšanu 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, kas nosaka pašvaldībai 

autonomo funkciju nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību; 9.punktu,  sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 22.pantu, kas nosaka, 

ka sociālos dzīvokļus pašvaldība izīrē likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

mājām” noteiktajā kārtībā;   
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pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem  un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 3.panta otro daļu, kas paredz, ka sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju 

uzturēšanas, apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un uzskaites kārtību nosaka pašvaldība; 9.panta 

ceturto daļu, kas paredz, ka pašvaldība nosaka kārtību, kādā personas (ģimenes) tiek 

reģistrētas kā pretendentes uz sociālā dzīvokļa īri un izslēgtas no reģistra; 10.panta otro daļu, 

ka pašvaldība nosaka kārtību un secību, kādā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

tiek izīrēti sociālie dzīvokļi;  12.pantu, ka sociālā dzīvokļa īres maksai jābūt zemākai par īres 

maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem, ka pašvaldība var segt daļu 

no maksas par komunālajiem pakalpojumiem;  

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 6.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 28.punktu, kas nosaka, 

ka sociālos dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” un Ķeguma novada domes apstiprināto noteikumu kārtībā, 

ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus „Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām 

dzīvojamajām mājām) (pielikumā).   

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, 

Sociālajam dienestam, centralizētajai grāmatvedībai, tā ievietošanu pašvaldības mājas 

lapā www.kegums.lv . 

 

 

7.§ (lēmums Nr. 358) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

R.Ozols, L.Strauss,  V.Kalniņš 

 

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, 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 1(Valdis Kalniņš), „atturas” – 1(Daina Vanaga),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2013 „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ķeguma novada pašvaldības 

budžetu 2013.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 

http://www.kegums.lv/
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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. 

 

 

8.§ (lēmums Nr. 359) 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Ķeguma Stars” 

R.Ozols, L.Strauss 
 

Izskatīta SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa V.Soboļeva 2013.gada 9.septembra vēstule 

Nr.1-3/249 (reģ. 09.09.2013. Nr.KNP/2-3/13/1594) par nepieciešamību palielināt SIA „Ķeguma 

Stars” pamatkapitālu, kas pamatots ar SIA „Ķeguma Stars” finansiālo situāciju pirms apkures 

sezonas uzsākšanas. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 8.punkts noteic, ka 

izmaiņas pamatkapitālā veic likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

43.panta pirmās daļas 1.punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekam izdarot 

ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot jaunu daļu skaitu. 

Komerclikuma 151.panta pirmā daļa nosaka, ka pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai 

mantisku ieguldījumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, tai skaitā, 

siltumapgādi.  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu LVL 

30 000 (trīsdesmit tūkstoši latu) jeb EUR 42686 (četrdesmit divi tūkstoši seši simti 

astoņdesmit sešu euro) apmērā. 

2. Uzdot pašvaldības juriskonsultei L.Čodorei sagatavot dokumentus SIA „Ķeguma Stars” 

pamatkapitāla palielināšanai likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” noteiktajā kartībā. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, pašvaldības 

juriskonsultei un centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

9.§ (lēmums Nr. 360) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmumā Nr.336 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 

noteikšanu” (protokols Nr.22, 20.§)  

R.Ozols 

 

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no  

pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības 

iestādes finansējamas no budžeta; 
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ņemot vērā Ķeguma novada domes 2010.gada 1.septembra Noteikumu Nr.3 „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 28.07.2009. noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas 

noteikumi”;  

ņemot vērā pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta  un Finanšu komiteju 

priekšlikumus; 

balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Valentīns 

Pastars balsojumā nepiedalās, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Grozīt Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmuma Nr.336 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju  mēneša darba algas likmes noteikšanu” 

(protokols Nr.22, 20.§)  1.2.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: 

„Birzgales pamatskolas direktoram - 541,20 Ls , tai skaitā 492,00 Ls finansējums no 

valsts mērķdotācijas +  49,20 Ls (10%) pašvaldības finansējums (ar 2014.gada 

01.janvāri kopējā alga 770 EUR). 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus Birzgales pamatskolas direktoram, pašvaldības 

izglītības speciālistei izglītības jautājumos, centralizētai grāmatvedībai 

(M.Priževoitei). 

 

10.§ (lēmums Nr. 361) 

Par finansiālu atbalstu 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt finansiālu atbalstu Ls 150,- (viens simts piecdesmit latu) apmērā dalībai 

Pasaules kausa posmā ziemas orientēšanās sportā- Somijā no pašvaldības budžeta sadaļas 

Izglītības papildus pakalpojumi (07. iestāde) saskaņā ar Latvijas Orientēšanās Federācijas 

piestādīto rēķinu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr. 362) 

Par Ķeguma novada iepirkumu komisijas izveidošanu 

 

Izpilddirektore N.Sniedze iepazīstina ar Iepirkumu komisijas kandidātiem.  
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Tiek izdalīta 14 atklātās balsošanas vēlēšanu zīmes. Nobalso par ievēlēšanu Ķeguma 

novada Iepirkumu komisijā: 

 

Inga Ļeonova „par”- 9 Balodis, Kalniņš, Teicāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Strauss, 

Ūzuls, Zemnieks 

 „pret” - 5 Kotāns, Pastars, Reinsone, Vaļevko, Vanaga 

Sarmīte Pugača „par”-4 Balodis, Kalniņš, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-10 Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Pastars, Reinsone, 

Strauss, Vaļevko 

Normunds Vītols „par”-5 Kalniņš, Kotāns, Pastars, Vaļevko, Vanaga 

 „pret”-9 Balodis, Teicāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Reinsone, Strauss, 

Ūzuls, Zemnieks 

Pāvels Kotāns „par”-13 Balodis, Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Pastars, 

Reinsone, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-1 Kalniņš 

Dace Soboļeva „par”-14 Balodis, Kalniņš, Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, 

Pastars, Reinsone, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-0  

Maija Priževoite „par”-14 Balodis, Kalniņš, Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, 

Pastars, Reinsone, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-0  

Lolita Liepa „par”-14 Balodis, Kalniņš, Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, 

Pastars, Reinsone, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-0  

Gatis Jansons „par”-10 Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Pastars, Reinsone, 

Strauss, Ūzuls, Vaļevko 

 „pret”-4 Balodis, Kalniņš, Vanaga, Zemnieks 

Edgars Kozlovs „par”-12 Kalniņš, Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Pastars, 

Reinsone, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga 

 „pret”-2 Balodis, Zemnieks 

Sandra Kampāne „par”-12 Balodis, Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Pastars, 

Reinsone, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Zemnieks 

 „pret”-2 Kalniņš, Vanaga 

Valdis Kalniņš „par”-5 Balodis, Kalniņš, Reinsone, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-9 Teicāns, Kotāns, Kūmiņš, Māliņa, Ozols, Pastars, Strauss, 

Ūzuls, Vaļevko 

 

Raivis Ūzuls izvirza Sandras Kampānes kandidatūru Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājas amatam. 

Par S.Kampānes kandidatūru balso: „par” – 12 (Roberts Ozols, Pāvels Kotāns, Gatis 

Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 1(Valdis Kalniņš), „atturas” – 1 (Andris  

Balodis).  

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, tikai dome var ievēlēt 

pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās; 61.panta 1.daļu, atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome 

no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas 

vai darba grupas.  

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.panta 1.daļu, kas paredz, ka iepirkuma 

procedūru veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju katram iepirkumam atsevišķi vai 

uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, 22.panta 3.daļu, ka 
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iepirkumu komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir 

lielāka par 500 000 latu, izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz pieci locekļi, 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu  un balsošanas rezultātus par komisijas 

skaitlisko un vārdisko sastāvu, 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” –2 (Valdis Kalniņš, Andris 

Balodis),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot  Ķeguma novada iepirkumu komisiju 8  cilvēku sastāvā. 

2. Ievēlēt  Ķeguma novada domes iepirkumu komisijā: 

2.1. Ingu Ļeonovu, 

2.2. Pāvelu Kotānu, 

2.3. Daci Soboļevu, 

2.4. Maiju Priževoiti, 

2.5. Lolitu Liepu, 

2.6. Gati Jansonu, 

2.7. Edgaru Kozlovu, 

2.8. Sandru Kampāni. 

3. Apstiprināt  par Ķeguma novada iepirkuma komisijas priekšsēdētāju Sandru 

Kampāni. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmuma 2.punktā minētajām 

personā, personāla speciālistei un centralizētajai grāmatvedībai. 

 

12.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 18.09.2013. 

Par budžeta ieņēmumiem. Arī septembrī IIN ieņēmumi ir mazāk nekā plānots, šoreiz par 

6305 LVL un kopā IIN septembrī ir 169 858,4 LVL. Kaut arī nu jau 2 mēnešus pēc kārtas IIN 

atpaliek no plānotā, tomēr pagaidām nav pamata uztraukumiem, jo līdzīga tendence bija 

vērojama arī vairāku gadu salīdzinājumā un iepriekšējos mēnešos ir izveidojusies samērā liela 

pārmaksa, kas pilnībā nosedz radušos neizpildi un ir pamats domāt, ka gada beigās šī nodokļa 

pārmaksa pārsniegs 100 000 LVL.  
Par iepirkumiem 

1. 20.09.2013 tika izsludināts iepirkums „Lietota autobusa piegāde Birzgales 

pamatskolas vajadzībām”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 01.10.2013. ir saņemts 

viens piedāvājums no Normunda Vāles.  

Attiecībā uz šo iepirkumu IUB tika iesniegta sūdzība no SIA  „AUTOLEADER”, kuru 

IUB nepieņēma izskatīšanai, jo Ķeguma novada domes veiktais iepirkums nav Publisko 

iepirkumu likumā minētā iepirkuma procedūra, bet tika piemērots šī likuma 8.1 pantā 

noteiktais. 

Par darbiem 
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2. SIA „BK Māja” ir pabeigusi visus darbus VPII „Gaismiņa”, objekts ir nodots 

ekspluatācijā. 30.septembrī bija noorganizēta atvērto durvju diena un svinīgs pasākums 

iestādes atkalatvēršanai. Un kā jau bijām plānojuši ar 1.oktobri iestāde ir atsākusi savu darbu 

pilnā apmērā un ierastos apstākļos.  

3. SIA „Ceļdaris” ir pabeidzis ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. Būvvalde ir pieņēmusi 

objektu. Arī šis objekts ir nodots un skola to var droši ekspluatēt.  

4. SIA „Jards” turpina darbus Tomē veikala ēkas rekonstrukcijā par dienas centru.  

5. SIA „Gastex” turpina darbus Birzgalē Krasta ielā KSS izbūvē.  

6. SIA Vesseman turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus 

Ķegumā – Staru, Aizvēja un Pakalnes ielās.  

7. SIA „ECU Ķegums” turpina elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas un ielu apgaismojuma 

sistēmas izbūves darbus Birzgalē. 

Par pasākumiem 

27.09. 2013. pirmo reizi notika pasākums sportistiem „Sporta laureāts 2013” 

05.10.2013.  Rembates TN tējas vakars "5 uz perona"    

12.10.2013. Gadatirgus pie Ķeguma tautas nama. 

14.10.2013. Bērnu teātra izrāde „Smurfiņi un zelta statuete” 

19.10. 2013.  Dzejas vakars 

25.10.2013.  Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Ķeguma tautas namā Grāmatu svētki. 

Aicinām visus. (otrā pielikumā sīkāks apraksts) 

18.10.2013. Tomes TN rudens balle. 

19.10.2013. Birzgales TN Rudens gadatirgus, pasākumi un vakarā pirmā rudens balle. 

Esam saņēmuši vēstuli no Aizsardzības ministrijas ar aicinājumu pievienoties 

sarkanbaltsarkano lentīšu svētku akcijai, kad laikā starp Lāčplēša dienu un 18.novembri 

ikviens Latvijas iedzīvotājs varētu pie apģērba nēsāt šo patriotisko simbolu. 

Sarkanbaltsarkanā lentīte tiek salocīta stilizēta skaitļa „11”veidolā, kas atgādina, ka izšķiroša 

uzvara Latvijas Brīvības cīņu kaujās tika gūta tieši šajā datumā – 11.novembrī jeb Lāčplēša 

dienā. Lentītes locījums līdzinās pazīstamajam uzvaras simbolam „victory” un norāda uz 

Latvijas armijas spožajām uzvarām. Ir aicinājums pašvaldībām iegādāties šādas lentītes 

darbiniekiem un publiskajiem pasākumiem.  

Ir saņemta vēstule arī no SIA „Ogres Autobuss” ar lūgumu rast iespēju palielināt 

pamatkapitālu uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai par 50 līdz 100 tūkstošiem latu. 

Ķeguma novada domes līdzdalība šajā kapitālsabiedrībā ir 10.04 %. Izvērtējot mūsu iespējas, 

jāsecina, ka mums šobrīd nav iespējams piedalīties šīs kapitālsabiedrības pamatkapitāla 

palielināšanā. 

Ir saņemts priekšlikums no SIA “PR media” par Vidzemes kalendāra 2014 izdošanu un 

iespēju saņemt bezmaksas eksemplārus, kā arī lūgumu atļaut publicēt Ķeguma novada 

ģerboni, SIA “PR media” izdodamā “VIDZEMES KALENDĀRS 2014”, galvgalī, zem 

Vidzemes ģerboņa (kas ietverts nosaukumā), alfabētiskā secībā starp pārējo novadu 

ģerboņiem. 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

04.10.2013. 

datums 

Protokolēja         I.Koluža 


