
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 16.oktobrī                                                                                         Nr.24 

 

Sēde tiek atklāta plkst.15:00  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Saveļjeva 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā 

grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

Nepiedalās deputāti: Līga Strauss, Rita Reinsone- pamatdarba dēļ, 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 

apstiprināšanu 
2. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos sakarā ar euro ieviešanu 

3. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 9.maija saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” 

4. Par Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.12/2013 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma  piemērošanu zemēm Ķeguma 

novadā 2014.gadā” precizēšanu 

5. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.24 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2013.gadā” 

(protokols Nr.2, 7.§) 
6. Par lietošanas mērķa noteikšanu starpgabalam 
7. Par adrešu dzēšanu Tomes pagastā 
8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013. gada 6.marta lēmumā Nr.75 (protokols 

Nr.5.,11.§) „Par nekustamo īpašumu Uzvaras iela 14D un Pils iela 4A apvienošanu un adreses 

Estrādes iela 16 piešķiršanu” 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zviedri” 
10. Par adrešu  maiņu nekustamajiem īpašumiem Birzgalē 
11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
12. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 
13. Par telpu nomu 

14. Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Ķeguma novada Vispārējās pirmskolas 

izglītības iestādē „Gaismiņa” 
15. Par novada izglītības iestāžu darbinieku apbalvošanu 
16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
17. Par pašvaldības prioritārā projekta „Ķeguma novada publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras rekonstrukcija” īstenošanu 
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18. Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) 

nodošanu Ogres novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 

19. Par projekta „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide” (ID Nr.11-04-

L32100-000257) īstenošanai nepieciešamo papildus aizņēmumu valsts kasē 
20. Par  naudas balvu 
21. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr. 363) 

Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas paredz, ka dome ir 

tiesīga izdod saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi, 

saskaņā ar euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, kas paredz kārtību pašvaldību 

saistošo noteikumu pielāgošanai euro ieviešanai; 32.pantu, kas paredz nosacījumus 

grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar euro ieviešanu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā 

ar bērna piedzimšanu” (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas  

un no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas (2014.gada 1.janvāris) pieejamību 

domes ēkā un pagasta pārvaldēs, kā arī publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.   

 

 

2.§ (lēmums Nr. 364) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos sakarā ar euro 

ieviešanu 

R.Ozols 

 

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, kas paredz kārtību pašvaldību 

saistošo noteikumu pielāgošanai euro ieviešanai; 32.pantu, kas paredz nosacījumus 

grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar euro ieviešanu; 

ņemot vērā Ķeguma novada pašvaldības budžeta iespējas, ievērojot nosacījumu, ka 

noapaļošana tiek veikta iedzīvotāju ērtībai par labu iedzīvotājiem visos gadījumos, izņemot 

gadījumus, kas saistīti ar sodu uzlikšanu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 



3 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada 

pašvaldības nolikums””. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2011.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu””. 

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „par pašvaldības 

nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā””. 

4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2012.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko 

kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā””. 

5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2012.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 „Ķeguma novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība””. 

6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2012 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem””. 

7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2013 „Grozījumi Ķeguma novada 

domes 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nodokļu 

atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma 

novadā””. 

8. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas un no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas 

(2014.gada 1.janvāris) pieejamību domes ēkā un pagasta pārvaldēs, kā arī 

publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.   

 

Saistošie noteikumi sēdes protokola pielikumā. 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 365) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 9.maija saistošajos noteikumos Nr.6 

„Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”  

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, kas paredz kārtību pašvaldību 

saistošo noteikumu pielāgošanai euro ieviešanai; 32.pantu, kas paredz nosacījumus 

grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar euro ieviešanu; 

izvērtējot situāciju zemes iznomāšanai sakņu dārza vajadzībām; 

ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.05.2012. Nr.17-

1e/8549 atzinumā izteiktos ieteikumus; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2013 „Grozījumi Ķeguma novada domes 

2012.gada 9.maija saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu 

dārza vajadzībām” (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu pēc to parakstīšanas triju darba 

dienu laikā nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 

un no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas (2014.gada 1.janvāris) pieejamību 

domes ēkā un pagasta pārvaldēs, kā arī publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.   

 

 

4.§ (lēmums Nr. 366) 

Par Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.12/2013 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma  piemērošanu 

zemēm Ķeguma novadā 2014.gadā” precizēšanu 

R.Ozols 

 

Ņemot vērā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 03.10.2013. vēstulē 

Nr.18-6/9429 izteikto iebildumu un lūgumu precizēt Ķeguma novada domes 2013.gada 

18.septembra saistošos noteikumus Nr.12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 

pieauguma ierobežojuma  piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2014.gadā”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra saistošos noteikumus 

Nr.12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma 

piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2014.gadā” (pielikumā).  

2. Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

nodrošināt to nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

publicēšanu laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapā. 

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

kārtībā. 

 

 

5.§ (lēmums Nr. 367) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.24 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2013.gadā” 

(protokols Nr.2, 7.§) 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas paredz, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var noteikt 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; 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai; 

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības 2011.gada 16.novembra Darba samaksas 

nolikumu,  
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ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – 1(Valdis Kalniņš), „atturas” – 1 (Kristaps Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.24 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2013.gadā” 

(protokols Nr.2,7.§) pielikumā „Ķeguma novada līgumdarbu saraksts 2013.gadam”: 

1.1. papildinot sadaļu „Dome” šādā redakcijā: 

Dome    

Līgumdarbi   2500 

Tomes pagasta pārvalde    

Kurinātājs 2 (stundu likme 1,33 LVL/h)   938 

 

1.2. izsakot sadaļu „Kultūras un sporta pārvalde”: 

Kultūras un sporta pārvalde    

Ķeguma tautas nams    

Pop grupas "Sienāži" vadītājs 147 11 1617 

Pop grupas "Sienāži" muzikālais vadītājs 147 11 1617 

Deju kopas "Kadiķis" vadītājs 196 11 2156 

Deju kopas "Kadiķis" koncertmeistars 96 11 1056 

Senioru deju kopa "Ķegums" vadītājs 117 11 1287 

Senioru deju kopa "Ķegums" koncertmeistars 72 11 792 

Jauktais vokālais ansamblis "Kvēlziedi" 95 10 950 

Deju kopa "Rasa" 91 10 910 

Ķeguma jauniešu koris muzikālais vadītājs 91 9 819 

Ķeguma jauniešu koris koncertmeistars 45 9 405 

Ģitārstudijas vadītājs 91 9 819 

Skaņu operators 150 12 1800 

Mākslinieciskais noformētājs  70 12 840 

Ogres mākslas skolas Ķeguma klase  280 10 2800 

Rembates tautas nams    

Rembates radošo bērnu grupa 91 7 637 

Bērnu vokālais ansamblis 91 9 819 

Tomes tautas nams    

Sieviešu vokālais ansamblis 147 11 1617 

Amatierteātra kolektīvs 91 9 819 

Folkloras kopa 91 9 819 

Bērnu vokālais ansamblis 91 9 819 

Veselības vingrošana 60 8 480 

Birzgales tautas nams    

Deju kolektīva „Dejotprieks” vadītājs  196 11 2156 

Deju kolektīva „Dejotprieks” koncertmeistars 96 11 1056 

Deju kolektīva "Visma" vadītājs 91 10 910 

Deju kolektīva "Visma" koncertmeistars 48 10 480 

Vokālā ansambļa "Tikai tā" vadītājs 196 11 2156 

Vokālā ansambļa "Tikai tā" koncertmeistars  96 11 1056 

Sieviešu kora "Pērles" vadītājs 196 11 2156 

Sieviešu kora "Pērles" koncertmeistars  96 11 1056 
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Amatierteātra vadītājs 189 11 2079 

Pūtēju orķestra vadītājs 196 11 2156 

Pūtēju orķestra vadītāja asistents 96 11 1056 

Bērnu jauniešu laikmetīgā deja 91 9 819 

Sports    

Volejbola sporta grupa 90 12 1080 

Dambretes pulciņš 75 8 600 

Pauerliftinga pulciņš 90 8 720 

Florbols 70 8 560 

Veselības vingrošana 70 8 560 

Muzejs    

Kurinātājs 90 8 720 

 

1.3. aizstājot sadaļu „Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa” ar sadaļu „Ķeguma novada 

bāriņtiesa” un izsakot to šādā redakcijā: 

Ķeguma novada bāriņtiesa    

Psihoterapeits (Birzgale) 125 12 1500 

 

2. Lietvedības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai un 

personāla speciālistei. 

 

Raivis Ūzuls iziet no sēžu zāles. 

6.§ (lēmums Nr. 368) 

Par lietošanas mērķa noteikšanu starpgabalam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt zemes lietošanas mērķi starpgabalam, kas atrodas Rembatē, ar kadastra 

apzīmējumu 7484 004 0443, platība 0,0117 ha - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods1101). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

7.§ (lēmums Nr. 369) 

Par adrešu dzēšanu Tomes pagastā  

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, no Valsts adrešu reģistra dzēst šādas adreses: 

„Jaunlīcīši”, Tomes pag., Ķeguma nov.;  

„Lejaslandavas”, Tomes pag., Ķeguma nov.;  
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„Ozoliņi 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Strauti 1”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Jumuči 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Tomes mehāniskās darbnīcas”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Andri”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Eglītes 3”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Lipstiņi”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Priedes 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Pūliņi 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Rēzijas 1”, Latgaļi, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Zāģeri 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Jaunlubauši 1”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Araiši”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Bules”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Skurbas 1”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Skurbas 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Skurbas 3”, Tomes pag., Ķeguma nov.;  

„Skurbas 4”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Skurbas 5”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Tūjas 1”, Tomes pag., Ķeguma nov.;  

„Tūjas 2”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Tūjas 3”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Tūjas 4”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

„Tūjas 5”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

8.§ (lēmums Nr. 370) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013. gada 6.marta lēmumā Nr.75 (protokols 

Nr.5.,11.§) „Par nekustamo īpašumu Uzvaras iela 14D un Pils iela 4A apvienošanu un 

adreses Estrādes iela 16 piešķiršanu”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013. gada 6. marta lēmumā Nr. 75 

(protokols Nr.5,11.§) „Par nekustamo īpašumu Uzvaras iela 14D un Pils iela 4A apvienošanu 

un adreses Estrādes iela 16 piešķiršanu” lemjošās daļas 2. punktu izsakot  šādā redakcijā: 
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„ 1. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemei un ēkām piešķirt vienotu adresi Estrādes 

iela 18, Ķegums, Ķeguma nov.” 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

9.§ (lēmums Nr. 371) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zviedri”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zviedri”, Berkava, 

Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 001 0044. Nekustamo īpašumu sadalīt divās 

daļās, kopplatība 12,40 ha. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

Raivis Ūzuls atgriežas zālē. 

 

10.§ (lēmums Nr. 372) 

Par adrešu  maiņu nekustamajiem īpašumiem Birzgalē 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem: 

zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0169 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 7444 005 

0169 001 piešķirt jaunu vienotu adresi Oškalna iela 5, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 

nov.; 

zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0180 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 7444 005 

0180 001 piešķirt jaunu vienotu adresi Oškalna iela 5L, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 

nov. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

 

11.§ (lēmums Nr. 373) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Ar 2014.gada 1.janvāri izbeigt 2010.gada 6.oktobra Zemes nomas līgumu Nr.31/2010 

par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444 005 0125, daļas 0,68 ha 

platībā nomu. 

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 vienas lapas.. 

 

 

12.§ (lēmums Nr. 374) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2013.gada 1.oktobri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0280, 

daļas 0,3 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.gada 

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

0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 

maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

13.§ (lēmums Nr. 375) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Iznomāt telpu nr.34 (matemātikas kabinetu) Birzgales pamatskolā ar kopējo platību 40,7 m2 IK 

Autoskola „GALANTS AUTO”, reģ.Nr.50002131421, juridiskā adrese: Skolas iela 10-30, Ķegums, 

Ķeguma nov., ceļu satiksmes noteikumu lekciju rīkošanas vajadzībām uz laiku no 2013.gada 

1.oktobra līdz 2013.gada 22.novembrim, nosakot nomas maksu LVL 30,00 mēnesī plus PVN. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 
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14.§ (lēmums Nr. 376) 

Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Ķeguma novada Vispārējās pirmskolas 

izglītības iestādē „Gaismiņa” 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Uzņemt Ķeguma novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” Elīzu 

Šarloti Paegli. 

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 vienas lapas.. 

 

15.§ (lēmums Nr. 377) 

Par novada izglītības iestāžu darbinieku apbalvošanu  

R.Ozols 

 

Iepazīstoties ar izglītības iestāžu vadītāju iesniegto informāciju;   

ņemot vērā Ķeguma novada izglītības speciālistes priekšlikumu, apbalvot ar Ķeguma 

novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma novada izglītības darbiniekus, kuru pedagoģiskais 

darba stāžs ir 35, 30 un 25 gadi, par ilggadīgu ieguldījumu Ķeguma novada izglītības sistēmas 

attīstībā; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas nosaka, ka 

atzinības rakstu var piešķirt fiziskām un juridiskām personām par priekšzīmīgu amata 

pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu dzīves vai darba jubileju; atsevišķos gadījumos 

dome var lemt arī par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma novada izglītības 

iestāžu darbiniekus: 

 

Elgu Avenu Birzgales pamatskolas skolotāju; 

Gaļinu Rubinu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas darbinieci; 

Viju Šaicāni Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāju; 

Ainu Zagorsku Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāju. 

 

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu un 

nodrošināt lēmumu nosūtīšanu pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos, 

centralizētai grāmatvedībai (M.Priževotei). 
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16.§ (lēmums Nr. 378) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 123,68 (viens 

simts divdesmit trīs komats sešdesmit astoņi lati) par nekustamo īpašumu īpašumu 

„Laukrozes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 001 0095, 

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 vienas lapas.. 

 

 

17.§ (lēmums Nr. 379) 

Par pašvaldības prioritārā projekta „Ķeguma novada publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras rekonstrukcija” īstenošanu 

R.Ozols 

 

AS „Sadales tīkli” 2013.gada 4.ceturksnī veic elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas 

darbus Rembates ciema Kaktu ielā un Ķeguma pilsētas Upes un Rīgas ielās, esošos gaisvadus 

aizstājot ar pazemes kabeļiem un darbu veikšanas laikā demontē vecos gaisvadu līniju balstus, 

kā arī Ķeguma pašvaldības īpašumā esošos gaismekļus, kuri atrodas uz šiem balstiem.  

Saskaņā ar SIA „ECU Ķegums” 2013.gada septembrī sastādītajām tāmēm Nr. 1 un 

Nr. 2, jaunu balstu un gaismekļu ierīkošanai nepieciešamā finansējuma apmērs ir 12330,13 

Ls, t.sk. PVN 21% 2139,94 Ls. 

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; 15.panta pirmās daļas 

2.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t. sk. ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību budžeta tiesības un procedūras, 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, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta vienpadsmito daļu, 

kas paredz piešķirt pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu 

īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 100 000 latu, ievērojot Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  



12 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Lai nodrošinātu apgaismojuma tīkla optimālu un nepārtrauktu darbību arī turpmāk, 

noteikt projektu „Ķeguma novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

rekonstrukcija” kā Ķeguma novada pašvaldības prioritāro infrastruktūras investīciju 

projektu. 

2. Slēgt līgumu ar SIA „ECU Ķegums” par pašvaldībai piederošās apgaismojuma sistēmas 

rekonstrukciju Rembates ciema Kaktu ielā par summu LVL 930,88, t.sk. 21% PVN LVL 

161,56. 

3. Slēgt līgumu ar SIA „ECU Ķegums” par pašvaldībai piederošās apgaismojuma sistēmas 

rekonstrukciju Ķeguma pilsētas Upes un Rīgas ielās par summu LVL 11399,25,  t.sk. 

21% PVN LVL 1978,38. 

4. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 12330,00 (divpadsmit tūkstoši 

trīs simti trīsdesmit latu) apmērā. 

5. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases 

noteiktajiem procentiem. 

6. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā 

izpildi ar pašvaldības budžetu. 

7. Ķeguma novada domes juristei sagatavot lēmuma 2. un 3.punktā minētos dokumentus. 

8. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un 

iesniegšanu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju 

kontroles un pārraudzības padomei. 

9. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei kontrolēt lēmuma izpildi. 

10. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei, juristei S.Biļinskai, 

centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 380) 

Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (dzelzsbetona paneļu) 

nodošanu Ogres novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības 

R.Ozols 
 

Iepazīstoties ar Ogres novada pašvaldības 08.10.2013 vēstuli Nr.1-12.1/912, kurā 

izteikts ierosinājums nodot Ķeguma novada pašvaldībai piederošus dzelzsbetona paneļus 

Ogres novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības; 

noklausoties Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola informāciju, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas paredz 

pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana); 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

6.punktu, 42.panta trešo daļu, kas paredz, ka publiskas personas mantu var atsavināt, nododot 

bez atlīdzības, valsts, atvasinātu publisku personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu 

īpašumā, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
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balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist nodot Ogres novada pašvaldības īpašumā kustamo mantu - 100 (viens 

simts) dzelzsbetona paneļus ar kopējo bilances vērtību LVL 10000,-(desmit 

tūkstoši latu). 

2. Noteikt, ka 1.punktā norādītus dzelzsbetona paneļus Ķeguma novada pašvaldība 

nodod Ogres novada pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas jomā, nešķiroto atkritumu laukuma izbūvei.  

3. Noteikt, ka Ķeguma novada pašvaldībai kompensējamo izdevumu apmērs par 

dzelzsbetona paneļu demontēšanu un transportēšanu no Lielvārdes lidlauka, un 

uzglabāšanu sastāda LVL 10000,-(desmit tūkstoši latu) t.sk. PVN. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam. 

 

 

19.§ (lēmums Nr. 381) 

Par projekta „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide” (ID Nr.11-04-

L32100-000257) īstenošanai nepieciešamo papildus aizņēmumu valsts kasē 

R.Ozols, D.Vanaga, V.Kalniņš 

 

Ķeguma novada dome 2013.gada 5.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.189 „Par projekta 

„Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide” (ID Nr.11-04-L32100-000257) 

īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē” par aizņēmumu 392700,00 Ls (trīs simti 

deviņdesmit divi tūkstoši septiņi simti Latvijas lati) apmērā. 

Ķeguma novada domes Iepirkumu komisija 2013.gada 20.jūnija sanāksmē (protokols 

Nr.38, 6.§) izvērtēja 2013.gada 6.jūnijā izsludinātajam iepirkumam „Ķeguma novada dienas 

centra Tomes filiāles izveide” ID Nr. ĶND 2013/11 iesniegtos pretendentu piedāvājumus un 

pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar uzņēmumu SIA „Jards” un, 

2013.gada 15.augusta sanāksmē (protokols Nr.53, 2.§) izvērtēja 2013.gada 16.jūlijā 

izsludinātajam iepirkumam „Ķeguma novada dienas centra izveide” ID Nr. ĶND 2013/14 

iesniegtos pretendentu piedāvājumus un pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada domei slēgt 

līgumu ar uzņēmumu SIA „Energy Expert”. 

2013.gada 25.jūnijā ir noslēgts būvdarbu līgums Nr. KNP/3-1/13/112 ar SIA „Jards” par 

Ķeguma novada dienas centra Tomes filiāles izveidi par summu 138203,39 Ls, t. sk. PVN 

21% 23985,71 Ls un 2013.gada 4.septembrī ir noslēgts būvdarbu līgums Nr. KNP/3-1/13/133 

ar SIA „Energy Expert” par Ķeguma novada dienas centra izveidi par summu 325161,58 Ls, 

t. sk. PVN 21% 56433,00 Ls. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturtais un piektais punkts nosaka, 

ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu; 

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles 

izveide” (ID Nr.11-04-L32100-000257) īstenošanu, ņemot vērā visu iepriekš minēto, 

pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību 

budžeta tiesības un procedūras, 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, ievērojot Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 
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Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam 

"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, kas paredz investīciju piešķiršanu 

publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības 

saglabāšanos; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt papildus aizņēmumu Valsts Kasē 45464,00 Ls (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti 

sešdesmit četri Latvijas lati) apmērā. 

2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases 

noteiktajiem procentiem. 

3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.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 izpilddirektorei kontrolēt lēmuma izpildi. 

6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada domes 

izpilddirektorei N.Sniedzei, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

 

20.§ (lēmums Nr. 382) 

Par  naudas balvu 

R.Ozols 

 

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

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt naudas balvu invalīdu grupas vadītājai Birzgalē izmaksājot Ls 65,79 (sešdesmit 

pieci komats septiņdesmit deviņi lati) no pašvaldības budžeta.        

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas.. 

 

21.§  

Informatīvie jautājumi 

 

 

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 02.10.2013. 

 

1. Iepirkumā „Lietota autobusa piegāde Birzgales pamatskolas vajadzībām” tika 

veikta iesniegtā piedāvājuma vērtēšana. Iepirkums tika pārtraukts, jo iesniegtais 

piedāvājums neatbilst iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 
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2. 10.10.2012. tika izsludināts atkārtots iepirkums „Lietota autobusa piegāde Birzgales 

pamatskolas vajadzībām”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 21.10.2013. 

 

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

pabeigta ēkas sienu montāža no keramzīta blokiem. Ir samontēta kanalizācijas 

sistēmas daļa zem grīdas līmeņa. Ir uzsākta jumta nesošās konstrukcijas izbūve. Ir 

uzsākti siltināšanas darbi ēkas cokola daļā.  

 

4. SIA „Gastex” turpina darbus Birzgalē Krasta ielā kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) 

izbūvē. Ir pabeigti KSS montāžas un pieslēgšanas darbi pie esošās kanalizācijas 

sistēmas. Objektā darbi ir apstājušies, jo kavējas pastāvīgā elektrības pieslēguma 

projektēšana.  

 

5. SIA „Vesseman” turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus 

Ķegumā – Aizvēja, Pakalnes, Staru un Celtnieku ielās. Tuvākajā laikā pēc rakšanas 

atļaujas saskaņošanas tiks uzsākti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 

2.kārtas darbi Kegumā. 

 

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

apgaismojuma sistēmas izbūves darbus Birzgalē. Izraktajās tranšejās ir ieguldītas 

kabeļu aizsarg čaulas  un tūlīt uzsāks kabeļu montāžu. 

 

Pašvaldības izglītības speciāliste Sandra Čivča pateicas deputātiem par dalību akcijā 

„Spēles bērnudārzam”. 

 

Sēde tiek slēgta plkst.17:00 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

Protokolēja         L.Saveļjeva 


