
 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 22.maijā                                                                                                   Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās 

deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks, Irēna 

Dmitročenko 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, ekonomiste Dace 

Pavlovska 

nepiedalās: Raivis Ūzuls- atvaļinājumā, Tadeušs Vaļevko, Kristaps Rūde- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. „Noteikumu par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības izglītojamiem” apstiprināšana 
2. Par  Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5/2013 

precizēšanu 

3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
4. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
6. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

7. Par zemes nomu 
8. Par Ķeguma novada domes 10.04.2013. lēmuma Nr.115 (sēdes protokols Nr.7,15.§) 

atcelšanu 
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dūjas”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. 

10. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

„Dūjas”zemes vienībai „Meža Dūjas” 

11. Par  nekustamā īpašuma „Kausi”, Rembates pag., Ķeguma nov., pārdošanu 
12. Par  zemes gabalu maiņu 
13. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 
14. Par  zemes starpgabalu Ķeguma pilsētā pārdošanu 
15. Par  zemes starpgabala pārdošanu 

16. Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarinājumu 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
18. Par rentgendiagnostikas iekārtas Trophy KODAK 2200 nomu 

19. Par vienotas  adreses  piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Pīlāgi” 

mailto:dome@kegums.lv
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20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rubeņi” 
21. Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas 

publisko apspriešanu 
22. Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2013. – 2020.gadam 

apstiprināšanu 
23. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” pamatkapitāla palielināšanu 

24. 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§)” 

25.  Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.159) 

„Noteikumu par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības izglītojamiem” apstiprināšana 

R.Ozols, S.Čivča 

 

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

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savu iniciatīvu ikvienā jautājumā, 14.panta otrās 

daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām 

funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 

palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katrai pašvaldībai ir 

pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt 

pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē, nodrošināt 

jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību; nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un 

atbalstīt ārpusstundu pasākumus; 17.panta trešās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka novada 

pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ 

dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu; 

saskaņā ar Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos” nosacījumiem un, ka braukšanas izdevumus noteikumos minētajām pasažieru 

kategorijām sedz pašvaldības noteiktajā kārtībā no attiecīgās pašvaldības budžeta vai saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada domes „Noteikumus par kārtību, kādā Ķeguma novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestādēs izglītojamiem” (skat. pielikumā uz 3 lapām). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt „Noteikumu par kārtību, kādā Ķeguma novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestādēs izglītojamiem” publicēšanu laikrakstos „Ķeguma novada ziņas”, „Birzgales 
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avīze”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības iestādēm, uz kurām tie 

attiecas. 

 

2.§ (lēmums Nr.160) 

Par  Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5/2013 

precizēšanu 

R.Ozols 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 08.05.2013 Nr.18-

6/4197 atzinumu par 2013.gada 10.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5/2013 „Par grozījumiem 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt 2013.gada 10.aprīļa saistošos noteikumus Nr.5/2013 „Par grozījumiem 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” (saistošie 

noteikumi Nr.5/2013 pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt precizēto saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

3.§ (lēmums Nr.161) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.162) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas deklarēto dzīvesvietu. 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

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

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

aizsargāta ar  likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.163) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols, S.Čivča 
 

Balsojot „par”- 9 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Pāvels 

Kotāns, Valentīns Pastars, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks,), „pret”- nav, 

„atturas”-3 (Irēna Dmitročenko, Sandra Čivča, Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.164) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2013.gada 15.maiju slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0284, 

daļas 0,12 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 1 lapas. 
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7.§ (lēmums Nr.165) 

Par zemes gabala Komunālā ielā 9A, Ķegumā, daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

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

daļas 320 kv.m  platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

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

2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas saskaņā ar Ķeguma novada domes 09.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par 

kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.166) 

Par Ķeguma novada domes 10.04.2013. lēmuma Nr.115 (sēdes protokols Nr.7,15.§) 

atcelšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt Ķeguma novada domes 10.04.2013. lēmumu Nr.115 (sēdes protokols Nr.7,15.§) 

„Par telpu nomas līgumu”  

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. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.167) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dūjas”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

  

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dūjas”, Tomes pag., 

Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7429 002 0029, platība 4,00 ha). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.168) 

Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

„Dūjas”zemes vienībai „Meža Dūjas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 002 0029, platība 2,17 ha: 

saglabāt nosaukumu „Dūjas”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķus: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

(kods 0101) – platība 0,17 ha; 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  

(kods 0201) – platība 2,00 ha; 

Zemes vienībai, platība 1,83 ha: 

piešķirt nosaukumu „Meža Dūjas”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķus: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  

(kods 0101) – platība 0,30 ha; 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  

(kods 0201) – platība 1,53 ha. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

11.§ (lēmums Nr.169) 

Par  nekustamā īpašuma „Kausi”, Rembates pag., Ķeguma nov., pārdošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- zemesgabalu „Kausi”, Rembates 

pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 004 0119, platība 1,84 ha, par nosacīto cenu  

Ls1000,-   (viens tūkstotis latu). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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12.§ (lēmums Nr.170) 

Par zemes gabalu maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt vienošanās līgumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ķeguma prospekts 

5D, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7409 002 0096, maiņu pret nekustamā 

īpašuma Ķeguma prospekts 5C, Ķegums, Ķeguma nov., atdalītu zemesgabalu aptuveni 160 

kv.m platībā, lai izveidotu publiski lietojamu brauktuvi.  

  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. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.171) 

Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, 

kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama 

zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, kas 

nosaka kārtību, kādā lauku apvidu zeme izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo lauku apvidu un pilsētu zemi; 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, 

kura 1940. gada 21. jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par 

zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanu likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes 

starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā) noteiktajam un par to pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, 

ka tā ir starpgabals:     

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam, ka starpgabals 

ir pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības 

saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija 

nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas 

plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par starpgabalu zemes vienību, kas iekļauta Rezerves zemes fondā un atrodas 

Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0443, platība 
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0,0117 ha, kurai platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un konfigurācija nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam. 

2. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 4. punktu, pašvaldībai piekrīt un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada pašvaldības vārda zemes vienība, kas 

iekļauta rezerves zemes fondā un atrodas Rembatē,  Rembates pag., Ķeguma nov., 

kadastra apzīmējums 7484 004 0443, platība 0,0117 ha.  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 

 

14.§ (lēmums Nr.172) 

Par zemes starpgabalu Ķeguma pilsētā pārdošanu 

R.Ozols 

 

Uz Ķeguma novada domes vārda Ogres zemesgrāmatu nodaļas Ķeguma pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumos reģistrēti zemes starpgabali: 

1) nodalījumā Nr.100000520363, zemes vienība ar nekustamā īpašuma 

kadastra numuru 7409 007 0119, kadastra apzīmējumu 7409 007 0116, 

platība 61 kv.m; 

2) nodalījumā Nr.100000520379, zemes vienība ar nekustamā īpašuma 

kadastra numuru 7409 007 0122, kadastra apzīmējumu 7409 007 0118, 

platība 184 kv.m; 

3) nodalījumā Nr.100000520360, zemes vienība ar nekustamā īpašuma 

kadastra numuru 7409 007 0123, kadastra apzīmējumu 7409 007 0115, 

platība 75 kv.m; 

4)  nodalījumā Nr.100000520378, zemes vienība ar nekustamā īpašuma 

kadastra numuru 7409 007 0120, kadastra apzīmējumu 7409 007 0117, 

platība 257 kv.m; 

5)  nodalījumā Nr.100000520343, zemes vienība ar nekustamā īpašuma 

kadastra numuru 7409 007 0121, kadastra apzīmējumu 7409 007 0114, 

platība 48 kv.m.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļu un 

2.daļu, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgajai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai; 44.panta 8.daļas pirmo punktu, zemes starpgabalu, kuram nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam) drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai 

visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 

manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu.  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārdot pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus - zemes starpgabalus: 
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1.1. zemes vienību ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 7409 007 0119, kadastra 

apzīmējumu 7409 007 0116, platība 61 kv.m; 

1.2. zemes vienību ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 7409 007 0122, kadastra 

apzīmējumu 7409 007 0118, platība 184 kv.m; 

1.3. zemes vienību ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 7409 007 0123, kadastra 

apzīmējumu 7409 007 0115, platība 75 kv.m; 

1.4.zemes vienību ar nekustamā īpašuma kadastra   numuru 7409 007 0120, kadastra 

apzīmējumu 7409 007 0117, platība 257 kv.m; 

1.5.zemes vienību ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 7409 007 0121, kadastra 

apzīmējumu 7409 007 0114, platība 48 kv.m.  

 

2. Uzdot izpilddirektorei N. Sniedzei organizēt nepieciešamās darbības 1.punktā minēto 

nekustamo īpašumu nosacīto cenu noteikšanai. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā,  LV-1010. 

 

15.§ (lēmums Nr.173) 

Par zemes starpgabala pārdošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jauncekuļi”, Rembates pag., 

Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 002 0123, platība 3,21 ha. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.174) 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 2006.gada 20.februāra dienesta dzīvokļa īres līguma Nr.51/2066 termiņu uz 

laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 

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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17.§ (lēmums Nr.175) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 29,10 (divdesmit 

deviņi komats desmit lati) par nekustamo īpašumu „Liegas”, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar 

kadastra numuru 7429 001 0130, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.176) 

Par rentgendiagnostikas iekārtas Trophy KODAK 2200 nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rentgendiagnostikas iekārtu Trophy KODAK 2200 ārsta privātprakses 

darbības nodrošināšanai uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu LVL 

50 (piecdesmit lati) gadā plus PVN. Nomas maksa tiek aprēķināta ar šā gada 01.maiju. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.177) 

Par vienotas adreses  piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Pīlāgi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 



11 

 

Piešķirt zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7444 006 0079, platība 8,80 ha un ēkām, 

kas uz tā atrodas, vienotu adresi - “Pīlāgi”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

20.§ (lēmums Nr.178) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rubeņi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rubeņi”, Berkava, 

Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 001 0033, pirmajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7429 001 0033. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

 

  21.§ (lēmums Nr.179) 

Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas 

publisko apspriešanu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem” 87., 88. un 89. punktu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju 

un vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

2. Publiskās apspriešanas termiņu noteikt no 2013.gada 29.maija līdz 2013.gada 

19.jūnijam. 
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3. Publicēt paziņojumus par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu pašvaldības 

tīmekļa vietnē ww.kegums.lv un vietējā laikrakstā „Ķeguma novada ziņas”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis 

Ūzuls. 

 

22.§ (lēmums Nr.180) 

Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2013. – 2020.gadam 

apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2012.gada 11.janvāra lēmumu Nr.24 „Par 

piedalīšanos „CONURBANT” projektā” (protokols Nr.2, 23.§) un 2012.gada 16.janvāra 

līgumu par sadarbību Eiropas Savienības finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” 

projekta „CONURBANT” ietvaros, ir izstrādāts „Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas 

rīcības plāns 2013. – 2020.gadam.”  

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, 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 pirmās daļas 

1.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 15.panta pirmās daļas 2.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2013. – 2020.gadam. 

2. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt Ķeguma novada Ilgtspējīgas 

enerģijas rīcības plāna 2013. – 2020.gadam izpildi. 

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

 

 

23.§ (lēmums Nr.181) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” pamatkapitāla palielināšanu 
R.Ozols 

 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” (turpmāk SIA „Ķeguma 

Stars”) 2013.gada 29.aprīļa iesniegums Nr.1-3/82 par finansējuma piešķiršanu maģistrālā 

ūdensvada daļas 460 m garumā izbūvei Rembatē LVL 17 000 apmērā, lai nodrošinātu Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar 
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iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 4.kārtas ietvaros, saskaņā ar līgumu 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/036/037 īstenojamā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā” mērķu un rezultātu sasniegšanu.  

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 8.punkts nosaka, 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 attiecīgu 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, 

ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

 

1. Palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu LVL 17 000,00 

(septiņpadsmit tūkstoši latu) apmērā. 

2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitāla palielināšanai LVL 

17 000,00 (septiņpadsmit tūkstoši latu) no pašvaldības budžeta. 

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

pamatkapitāla palielināšanai likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā. 

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

pašvaldības juriskonsultei un domes Centralizētajai grāmatvedībai. 

 

24.§ (lēmums Nr.182) 

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 

 

Sakarā ar nepieciešamību precizēt 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§), 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, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai, ievērojot 

Ķeguma novada pašvaldības 2011.gada 16.novembra Darba samaksas nolikumā noteikto un 

domes Finanšu komitejas atzinumu, 
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balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Irēna Dmitročenko), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

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 pašvaldības amata vietu saraksts 

2013.gadā”:  

1.1. izsakot sadaļu „Rembates bibliotēka” sekojošā redakcijā: 

 

 

 

1.2.izsakot sadaļu „Tomes bibliotēka” sekojošā redakcijā: 

 

 

1.3.izsakot sadaļu „Birzgales bibliotēka” sekojošā redakcijā: 

 

 

 

1.4. izsakot sadaļu „Ķeguma KNV” sekojošā redakcijā:„Ķeguma KNV” sekojošā  

 
Amatalga Ls 

Rembates bibliotēka   

Bibliotēkas vadītāja 330 

Bibliotekārs (20 st.nedēļā) 130 

 
Amatalga Ls 

Tomes bibliotēka   

Bibliotēkas vadītāja 320 

 
Amatalga Ls 

Birzgales bibliotēka   

Bibliotēkas vadītāja 340 

 
Amatalga Ls 

Ķeguma KNV   

Direktora vietnieks saimniec.darbā 400 

Kasieris (30 st.nedēļā) 180 

Lietvedis (+koncertmeistars) 360 

Garderobists 290 

Sētnieks 240 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Ēdnīcas vadītājs 380 

Pavārs 300 

Pavārs 300 

Pavārs 300 

Virtuves strādnieks 250 

Virtuves strādnieks 250 
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1.5.izsakot sadaļu „Ķeguma novada bāriņtiesa” sekojošā redakcijā: 

 

 

 

 

 

 

1.6.Dzēst  sadaļu „Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa”  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada bibliotēkai 

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

speciālistei (Dz.Grīnberga). 

 

 

25.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 08.05.2013. 

 

1. Par budžeta ieņēmumiem. Maijā IIN ieņēmumi ir 144 823 LVL, un šobrīd no plāna 

izpildes trūkst nepilni 12 000 Ls, kas liek cerēt, ka arī maijā būs IIN plāna izpilde un 

pārpilde. Šobrīd labi pildās arī nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi.  

 

Par iepirkumiem 
1. 07.05.2013. izsludinātajam iepirkumam „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas 

izbūve” ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 27.05.2013. Veiktas izmaiņas 

būvdarbu apjomos. 

2. 10.05.2013. tika izsludināts iepirkums „Ķeguma tautas nama parka teritorijas 

labiekārtošana”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 23.05.2013. 

3. Atklātā konkursā „Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 

un telpu renovācija” līguma slēgšanas nogaidīšanas termiņā tika saņemta sūdzība IUB par 

vērtēšanu, kuru iesniedzējs pēc piecām dienām atsauca. Ir sagatavots līgums ar konkursa 

uzvarētāju SIA „BK Māja” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 245606,98.  

 

Darbi 

1. Turpinās Ķeguma komercnovirziena stadiona rekonstrukcijas darbi.  

2. Gatavojamies Gaismiņas rekonstrukcijas darbiem. Plānots objekta nodot būvniekam jau 

rīt, 23.05.2013. Tomes skoliņā ir iekārtotas telpas un teritorija, lai Gaismiņa varētu 

uzsākt savu vasaras darbību. Bērnus sagaidīs gan Tomes skolā, gan Ķeguma TN. 

Plānots, ka līdz vasaras pārtraukumam b/d apmeklēs 30 bērni. 

3. Turpinās darbi Rembates SAC izveidošanai, turpinās gan darbi, gan telpu aprīkošana ar 

mēbelēm. Ņemot vērā, ka virtuvē kavējas jaunās plīts piegāde, tad nedaudz arī 

Dārznieks (30 st.nedēļā) 180 

Ārsta palīgs 340 

Dežurants (dienas) 224 

Dežurants (vakara 20 st.nedēļā) 112 

Apkopēja 224 

Remontstrādnieks 224 

 

Amatalga 

Ls 

Ķeguma novada bāriņtiesa   

Priekšsēdētājs 520 

Priekšsēdētāja vietnieks 400 

Sekretārs  380 
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aizkavēsies SAC pārcelšanās. Ir liela interese par iespēju izmantot jaunos SAC 

pakalpojumus. Pēc līguma darbi būtu jāpabeidz līdz Jāņiem. 

4. Izsludinājām konkursam uz Tomes pagasta pārvaldnieka amatu šobrīd ir saņemti 3 

pieteikumi. Pieteikšanās termiņš ir līdz 29.maijam. 

Pasākumi 

 Svarīgākais notikums ir Novada svētki. Novada svētki šogad būs 3 dienas. 24.-

26.maijam. Sīkāka informācija mājas lapā un afišās. 

 Gatavojamies arī Dziesmu svētkiem, šobrīd slēdzam līgumu par izmitināšanu un 

ēdināšanas pakalpojumiem. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


