
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 29.aprīlī                                                                                                      Nr.8 

 

Sēde sasaukta plkst.17:00 

Sēdi atklāj plkst.17:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluţa 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priţevoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze 

ekonomiste Evita Rubaţa  

Nepiedalās deputāts Kristaps Rūde slimības dēļ  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par ziľām par deklarēto dzīvesvietu 

2. Par ziľām par deklarēto dzīvesvietu 

3. Par ziľām par deklarēto dzīvesvietu 

4. Par ziľām par deklarēto dzīvesvietu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Daugavgrīvas iela 1 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Meţa iela 10 

10. Par zemes gabala sadalīšanu 

11. Par zemes gabala nomu 

12. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

13. Par zemes nomu sakľu dārzam 

14. Par zemes nomu sakľu dārzam 

15. Par zemes nomu sakľu dārzam 

16. Par atbrīvošanu no ieľemamā amata 
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17. Par pašvaldības transportlīdzekļa VAZ 2121 pārdošanu 

18. Par izmaiľām Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā 

19. Par ūdens padeves un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu 

20. Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada bibliotēkās 

21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 

22. Par Ogres Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

23. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2012 

24. Par Ķeguma novada pašvaldības 2014. gada pārskata apstiprināšanu 

25. Par dalības maksu 

26. Par zemes gabalu nomu 

27. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Prieţu iela 27 

28. Par finansiālu atbalstu „Ķeguma MTB maratona” organizēšanai 

29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Virši 

30. Par ievēlēšanu komitejas sastāvā 

31. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.179) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.179 uz 1 lapas.   

 

2.§ (lēmums Nr.180) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 
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Pielikumā: lēmums Nr.180  uz 1 lapas.   

 

3.§ (lēmums Nr.181) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.181  uz 1 lapas.   

 

4.§ (lēmums Nr.182) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.182  uz 1 lapas.   

 

5.§ (lēmums Nr.183) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.183  uz 1 lapas.   
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6.§ (lēmums Nr.184) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.184  uz 1 lapas.   

 

7.§ (lēmums Nr.185) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziľas 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.185  uz 1 lapas.   

 

 

8.§ (lēmums Nr.186) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Daugavgrīvas iela 1 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Daugavgrīvas  iela 1, Ķegums, 

Ķeguma novads, zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 1926 m
2
: 

saglabāt adresi Daugavgrīvas iela 1, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601). 

Otrajai zemes vienībai, platība 48 m
2
: 



  5 

 

piešķirt nosaukumu Daugavgrīvas iela, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Pielikumā: lēmums Nr.186  uz 1 lapas.   

 

9.§ (lēmums Nr.187) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Meža iela 10 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 03.07.2013. lēmumu Nr.231 (protokols Nr.13, 23.§) „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Meţa iela 10, Ķegums; 

03.07.2013. lēmumu Nr.232 (protokols Nr.13, 24.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu nekustamajam īpašumam Meţa iela 10”; 15.10.2014. lēmumu Nr.372 (protokols 

Nr.27,8.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

Meţa iela 10”. 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma 

novads, zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 128106 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Meža iela 10A, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai, platība 20185 m2: 

saglabāt adresi Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 

ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907). 

Trešajai zemes vienībai, platība 17721 m
2
:  

piešķirt nosaukumu Meža iela 10B, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –– kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 

ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907). 

Ceturtajai zemes vienībai, platība 195265 m
2
: 

piešķirt nosaukumu  Meža iela 10C, Ķegums, Ķeguma nov. ; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Piektajai zemes vienībai, platība 2028 m2: 

piešķirt nosaukumu Meža iela, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Pielikumā: lēmums Nr.187  uz 1 lapas.   
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10.§ (lēmums Nr.188) 

Par zemes gabala sadalīšanu 

R.Ozols, V.Kalniņš 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma Ielas (1.grupa), Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 

0108, zemes vienību (Daugavgrīvas iela), kadastra apzīmējums 7409 001 0109, platība 20877 

m
2
, atdalīt astoľpadsmit zemes gabalus saskaľā ar zemes robeţu sadales shēmu: 

pirmā zemes vienība, aptuvenā platība  521 m
2
; 

otrā zemes vienība, aptuvenā platība  270 m
2
; 

trešā zemes vienība, aptuvenā platība  47 m
2
; 

ceturtā zemes vienība, aptuvenā platība 173 m
2
;   

piektā zemes vienība, aptuvenā platība 113 m
2
; 

sestā zemes vienība, aptuvenā platība 176 m
2
; 

septītā zemes vienība, aptuvenā platība 174 m
2
; 

astotā zemes vienība, aptuvenā platība 379 m
2
; 

devītā zemes vienība, aptuvenā platība 275 m
2
; 

desmitā zemes vienība, aptuvenā platība 213 m
2
; 

vienpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 108 m
2
; 

divpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 87 m
2
; 

trīspadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 85 m
2
;  

četrpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 89 m
2
; 

piecpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 80 m
2
; 

sešpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 66 m
2
;  

septiľpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 94 m
2
; 

astoľpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 298 m
 

Jaunizveidoto zemes vienību platības tiks precizētas pēc robeţu uzmērīšanas. 

 Atzīt par starpgabaliem zemes vienības, kurām konfigurācija un platība nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei: 

pirmā zemes vienība, aptuvenā platība  521 m
2
; 

otrā zemes vienība, aptuvenā platība  270 m2; 

trešā zemes vienība, aptuvenā platība  47 m2; 

ceturtā zemes vienība, aptuvenā platība 173 m2;   

piektā zemes vienība, aptuvenā platība 113 m
2
; 

sestā zemes vienība, aptuvenā platība 176 m
2
; 

septītā zemes vienība, aptuvenā platība 174 m
2
; 

astotā zemes vienība, aptuvenā platība 379 m
2
; 
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devītā zemes vienība, aptuvenā platība 275 m
2
; 

desmitā zemes vienība, aptuvenā platība 213 m
2
; 

vienpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 108 m
2
; 

divpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 87 m
2
; 

trīspadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 85 m
2
;  

četrpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 89 m
2
; 

piecpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 80 m
2
; 

sešpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 66 m
2
;  

septiľpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 94 m
2
; 

astoľpadsmitā zemes vienība, aptuvenā platība 298 m
2
 

Pielikumā: lēmums Nr.188  uz 1 lapas un zemes robeţu shēma uz 4 lapām.   

 

11.§ (lēmums Nr.189) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Smilšu iela 

19, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,2769 ha, nomu ēku un būvju uzturēšanai uz 

30 gadiem, nosakot maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma 

nodokli maksā nomnieks.  

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.189  uz 1 lapas.   

 

12.§ (lēmums Nr.190) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt 

zemes nomas līguma termiľu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
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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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.190  uz 1 lapas.   

 

13.§ (lēmums Nr.191) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols, J.Priževoits 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., daļas 

486 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakľu 

dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiľu, 

nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakľu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.191 uz 1 lapas.   

 

14.§ (lēmums Nr.192) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols, A.Lūsis 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2013.gada 3.septembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.KNP/3-5/13/13 par 

nekustamā īpašuma Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., daļas 634 kv.m platībā nomu, ar 

2015.gada 1.maiju. 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 480 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Ķeguma prospekts 1, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakľu dārzam līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt 

zemes nomas līguma termiľu, nosakot nomas maksu saskaľā ar Ķeguma novada domes 

16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakľu 

dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.192 uz 1 lapas.   
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15.§ (lēmums Nr.193) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegums, Ķeguma 

nov., daļas 130 m
2
 platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 

sakľu dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiľu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakľu dārzu ierīkošanai Ķeguma 

pilsētā”. 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.193 uz 1 lapas.   

 

16.§ (lēmums Nr.194) 

Par atbrīvošanu no ieņemamā amata 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 8 (Andris Balodis, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 5 (Rita 

Reinsone, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Valdis Kalniľš), balsojumā 

nepiedalās Līga Strauss, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Aivitu Heniņu atbrīvot no 

ieľemamā amata, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta pirmo daļu, izbeidzot darba tiesiskās 

attiecības 2015.gada 27.aprīlī. 

Pielikumā: lēmums Nr.194 uz 1 lapas.   

17.§ (lēmums Nr.195) 

Par pašvaldības transportlīdzekļa VAZ 2121 pārdošanu  

R.Ozols, D.Vanaga, P.Kotāns 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 3 (Agris Lūsis, Līga Strauss, Daina 

Vanaga),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārdot par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu- transportlīdzekli VAZ 2121, 

reģ.Nr.ER180. 

Apstiprināt kustamas mantas- transportlīdzekļa VAZ 2121 pārdošanas cenu – EUR 400,-

(četri simti euro). 

Pielikumā: lēmums Nr.195 uz 1 lapas.   
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18.§ (lēmums Nr.196) 

Par izmaiņām Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt izmaiľas Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā: 

izslēgt no komisijas sastāva Lauku atbalsta dienesta pārstāvi- Mārtiņu Krasovski; 

apstiprināt Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Lauku atbalsta dienesta 

pārstāvi- Juri Teikmani. 

Pielikumā: lēmums Nr.196 uz 1 lapas.   

 

 

19.§ (lēmums Nr.197) 

Par ūdens padeves un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu 

R.Ozols, V.Kalniņš, D.Vanaga, R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 2 (Līga Strauss, Rita Reinsone),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt ūdens padeves tarifus: 

Ķeguma pilsētā- 1,04 EUR/m
3 

   plus PVN; 

Rembates pagastā- 0,86 EUR/m
3 

   plus PVN; 

Tomes pagastā-  0,94 EUR/m
3 

   plus PVN.  

Apstiprināt kanalizācijas tarifu  Ķeguma pilsētā - 1,70 EUR/m
3 

plus PVN. 

Noteikt, ka tarifi tiek piemēroti ar š. g. 1.jūliju. 

Pielikumā: lēmums Nr.197 uz 1 lapas.   

 

20.§ (lēmums Nr.198) 

Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada bibliotēkās 

R.Ozols,L.Strauss 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2014.gada 4.jūnija lēmumu Nr.221 (protokols Nr.12,6.§) 

„Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada bibliotēkās”. 

Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Ķeguma novada bibliotēkās.  

Pielikumā: lēmums Nr.198 ar pielikumu, katrs uz 1 lapas.   
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21.§ (lēmums Nr.199) 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 1 (Valdis Kalniľš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Sakarā ar Ķeguma novada vietējās zvejas priekšrocībām: 

ūdenstilpju dziļums un lielums, 

vērtīgas zivju sugas (zandarti, sami), to zivju resursi tiek mākslīgi papildināti, 

noteikt divkāršotu zvejas tiesību nomas maksu par zvejas rīku limita vienu vienību 

rūpnieciskajai (pašpatēriľa) zvejai Ķeguma novada administratīvās teritorijas Rīgas 

ūdenskrātuvē, Ķeguma ūdenskrātuvē un Daugavā. 

Pielikumā: lēmums Nr.199 uz 1 lapas.   

 

 

22.§ (lēmums Nr.200) 

Par Ogres Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izvirzīt reģiona galvenās bibliotēkas statusam Ķeguma novada teritorijā  Ogres Centrālo 

bibliotēku. 

Pielikumā: lēmums Nr.200 uz 1 lapas.   

 

 

23.§ (lēmums Nr.201) 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2012  

R.Ozols, L.Strauss, A.Lūsis,  

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

2012.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2/2012 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada 

administratīvajā teritorijā””. 

Pielikumā: lēmums Nr.201 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 
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24.§ (lēmums Nr.202) 

Par Ķeguma novada pašvaldības 2014. gada pārskata apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2014. gada pārskatu. 

Pielikumā: lēmums Nr.202 uz 1 lapas un gada pārskats 1 sējums. 

 

 

25.§ (lēmums Nr.203) 

Par dalības maksu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt dalības maksu EUR 3,00 (trīs euro) apmērā no katra dalībnieka Ķeguma 

novada sociālā aprūpes centra „Senliepas” rīkotajā starppansionātu sadraudzības pasākumā 

2015.gada 5.jūnijā.  

Pielikumā: lēmums Nr.203 uz 1 lapas. 

 

 

26.§ (lēmums Nr.204) 

Par zemes gabalu nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Silamiķeļi”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., 1.zemes gabala 3,6 ha platībā, un 2.zemes gabala daļas 4,1 ha 

platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2018.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiľu, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.204 uz 1 lapas. 
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27.§ (lēmums Nr.205) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Priežu 

iela 27 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma Priežu iela 27, Ķegums, Ķeguma nov.,: 

atdalīt zemes vienību, platība 1207 m
2
; 

atdalītajam nekustamajam īpašumam saglabāt adresi Priežu iela 28, Ķegums, Ķeguma 

nov.; 

saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

Pielikumā: lēmums Nr.205 uz 1 lapas. 

 

28.§ (lēmums Nr.206) 

Par finansiālu atbalstu „Ķeguma MTB maratona” organizēšanai 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 

Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 3 (Daina Vanaga, Pāvels Kotāns, Līga  Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Finansiāli atbalstīt biedrības „Latvijas Kalnu Riteľbraukšanas Attīstības Centrs”, „Ķeguma 

MTB maratona” pasākuma organizēšanu, piešķirot EUR 1500,00 no pašvaldības budţeta, 

apmaksājot piestādīto rēķinu. 

Pielikumā: lēmums Nr.206 uz 1 lapas. 

 

 

29.§ (lēmums Nr.207) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Virši  

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniľš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Virši”, Tomes pag., Ķeguma 

nov., zemes vienībai, platība 2,70 ha. Jaunizveidoto zemes gabalu platības tiks precizētas pēc 

robeţu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Pielikumā: lēmums Nr.207 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 
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30.§ (lēmums Nr.208) 

Par ievēlēšanu komitejas sastāvā 

R.Ozols, D.vanaga 

 

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

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

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

nepiedalās Agris Lūsis, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt deputātu Agri Lūsi Ķeguma novada domes Finanšu komitejas sastāvā. 

Pielikumā: lēmums Nr.208  uz 1 lapas.  

 

 

31.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

2015.gada pirmajos trijos mēnešos IIN ieľēmumi ir pārsnieguši plānoto gandrīz vairāk kā 

par  70 000 EUR. Tomēr tas ir mazāk nekā pērn un, ľemot vērā iepriekšējā gada tendenci, 

pārlieku optimistiski uz to nevajadzētu raudzīties, jo pirmajos mēnešos tiek plānoti IIN zem 

vidēji mēnesī. Aprīlī līdz budţeta plānam trūkst 18 000 EUR. Pārējie nodokļu ieľēmumi 

pamazāk izpildās, kā plānots. 

 

Par iepirkumiem 

1. Iepirkumā „Koku zāģēšana un transportēšana Ķeguma pilsētā, Rembatē un Tomē” 

ir veikta piedāvājumu un pieprasītās papildus informācijas vērtēšana. Pieľemts lēmums 

atzīt par uzvarētāju iepirkumā un ieteikt Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar SIA 

„MVR LUX”, par piedāvāto cenu (bez PVN) 8830,00 eiro. 

2. 26.03.2015. tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada 290 pašvaldības darbinieku 

veselības apdrošināšana un 30 pašvaldības darbinieku nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas pakalpojumi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiľā 09.04.2015. tika 

saľemts viena pretendenta piedāvājums. Ir veikta piedāvājuma un papildus informācijas 

vērtēšana. Pieľemts lēmums atzīt par uzvarētāju iepirkumā un ieteikt Ķeguma novada 

domei slēgt līgumu ar „BTA Insurance Company ” SE. 

3. 17.04.2015. tika izsludināts atkārtots iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības 

publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija”. Piedāvājumu iesniegšanas 

termiľā 28.04.2015. tika saľemti divu pretendentu piedāvājumi.  Ir veikta piedāvājumu 

vērtēšana. Pieľemts lēmums pieprasīt pretendentiem papildus informāciju un piesaistīt 

ekspertu pretendentu tehnisko piedāvājumu izvērtēšanai.  

 

Par darbiem 

SIA „DGS” turpina veco siltumtrašu nomaiľu Ķeguma pilsētā. Ir veikta siltumtrases 

posma nomaiľa uz daudzdzīvokļu ēkām Ogres ielā 2 un 4. Ir nomainīts siltumtrases posms gar 

Ķeguma prospektu uz aptiekas ēku, veikalu ELVI un pašvaldības ēku Ķeguma prospektā 1. 

Turpinās darbi pie ēkām Ogres ielā 3. un 5. un ir uzsākti darbi Staru ielā no siltumkameras pie 

pilsētas katlu mājas virzienā uz daudzdzīvokļu mājām. 

SIA „IKO” turpina veikt rekonstrukcijas darbus objektā Liepu alejā. Ir ieklāts bruģa 

segums no teritorijas Rīgas ielā 12 līdz Kuģu ielai. Ir ieklāts bruģa segums gājēju celiľā no Liepu 
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alejas virzienā uz pludmali. Turpinās ietves un ielas seguma bruģēšanas darbi virzienā uz Tautas 

namu.  

Notikumi un uzdevumu izpilde: 

 

Funkciju un personāla audits. Īstenotās audita aktivitātes uz 23.04.2015. 

(1)    Audita izstrādes 1. sanāksme notika 24.03.2015. un 2.sanāksme 28.04.2015.  

(2)    Ir izstrādāta un saskaľota ar Ķeguma novada domi Audita programma. 

(3)    Identificēti audita informācijas avoti, pašvaldībai nosūtīts Pārskats par informācijas 

sarakstu. Auditori  informāciju ir saľēmuši daļēji, apmēram 80 %. 

(4)    Šobrīd turpinās Amata aprakstu izpēte un analīze, tiek veikta Darba laika uzskaites 

lapu apkopojums un analīze, kā arī pašvaldības darbības iekšējo reglamentējošo dokumentu 

izpēte un analīze un neatbilstību identificēšana.  

(5) Tiek gatavotas darbinieku intervijas, sastādīts intervējamo personu saraksts un 

darbinieku intervēšanas anketas, to satura saskaľošana ar pašvaldību. Plānotais interviju laiks – 

12., 13. un 19.05.2015. 

 

Konkurss Ķeguma novada logo izveidei. Konkursam tika iesniegts 21 darbs. Saskaľā ar 

nolikumu komisija iesniegtos darbus ir izvērtējusi un 08.04.2015. ir pieľēmusi lēmumu par logo 

apstiprināšanu, nosakot par uzvarētāju Evitu Lazdupi (naudas balva 100 EUR); par 2.vietu 

naudas balva piešķirta Tatjanai Raičiľecai un Anetai Šaimai (katrai piešķirot 75 EUR) un 3.vietu 

Atim Izandam (50 EUR). 

Ņemot vērā, ka līdz Kultūras un sporta pārvaldes vadītājas D.Māliľas bērna kopšanas 

atvaļinājuma beigām ir palicis gads, par pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju ir iecelta Inese 

Cīrule, nosakot piemaksu par papildu pienākumu veikšanu. Pieľemts darbā sabiedrisko attiecību 

speciālists Kristaps Rūde, kā arī izskatīta iespēja pārdalīt amata pienākumus, lai optimizētu 

pārvaldes darbu. Ir izsludināts konkurss uz vakanto kultūras pasākuma organizatora amatu. 

Pieteikšanās termiľš – 18 maijs.  

Turpinām darbu pie Novada muzeja izveides. Ir atrasts muzeja speciālists, kurš apľēmies 

sagatavot sākotnējo muzeja priekšmetu pieľemšanas uz laiku aktu. Tiek gatavota tāme 

remontdarbu veikšana, lai to iesniegtu iepirkuma komisijai. 

Turpinām gaidīt pieteikumus no uzņēmējiem pasākumam skolēnu nodarbinātības vasarā, 

kur dome ir apstiprinājusi pasākuma nolikumu un paredz sniegt papildu atbalstu 

uzņēmējiem, ja viņi iesaistīsies šajā projektā un iesniegs pieteikumu NVA un domē. Šobrīd 

pieteikuši gatavību strādāt 27 skolēni no mūsu novada.  

Esam uzsākuši meklēt draugus ārvalstīs, tāpēc izmantojām iespēju un esam izteikuši 

teorētisku apľemšanos piedalīties kā partneri Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā, kas 

paredz pārrobeţu sadarbību ar Ukrainu. Konkrēts domes lēmums par iesaistīšanos projektā tiks 

sagatavots un deputāti varēs lemt, ja tiks saľemts projektam atbalsts. 

Projekta pieteikums:  

„Ukraina, Latvija – roku rokā” 

Projekta pieteicējs:  

biedrība „Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem Latvija” 

Projekta partneri: 

 Ţovkvas rajona Valsts Administrācija (Ļvovas apgabals, Ukraina) 

 Ķeguma novada dome 

Budţets: 

kopā 37677,86 EUR, t sk. ĶND līdzfinansējums EUR 2012,86  
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Mērķis: 

Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana veidojot Ukrainas un 

Latvijas pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību attīstībai, veicinot reģionālo un 

teritoriālo sadarbību. 

Aktivitātes: 

N

r. 

p

.k. 

Aktivitāte 

Datums 

īstenošana 

uzsākta 

īstenošana 

pabeigta 

1

. 

Interaktīvā diskusija 01.07.2015. 15.07.2015. 

2

. 

Pieredzes pārneses pasākumi 16.07.2015. 01.09.2015. 

3

. 

Ukrainas dienas Latvijā 01.09.2015. 15.11.2015. 

4

. 

Projekta publicitāte 01.07.2015. 30.11.2015. 

 

Ietekme un rezultāti: 

Projektā uzsākta sadarbība un parakstīts divpusējs sadarbības līgums starp Ţovkvas Valsts 

Administrāciju Ukrainā un Ķeguma novada pašvaldību Latvijā, īstenota labās prakses pārnese un 

apmācības pašvaldības darbiniekiem, NVO un aktīviem sabiedrības pārstāvjiem. 

 

Īss aktivitāšu apraksts: 

1.Interaktīvā diskusija - skype konference.  

Diskusija notiks vienlaikus Ukrainā un Latvijā, piedalīsies - Ukrainas pusē Ļvovas 

apgabala Ţovkvas rajona pašvaldības vadības pārstāvji, NVO pārstāvji. Latvijas pusē piedalīsies 

Ķeguma novada pašvaldības vadības un NVO pārstāvji. Papildus būs iespēja piedalīties arī 

citiem interesentiem, kuriem tiks piedāvāta iespēja kopīgi vērot diskusiju citā telpā, kā arī 

piedalīties tajā, iesūtot jautājumus un komentārus sarunas dalībniekiem.   

2. Pieredzes pārneses pasākumi. 

2.1. Vasaras nometne Latvijā – 5 dienas 30 cilvēkiem. Nometnē piedalīsies Ţovkvas 

rajona pašvaldības pārstāvji – atbildīgie par ekonomikas, sociālajiem, izglītības un kultūras 

jautājumiem, pašvaldības vadītājs, NVO pārstāvji, jaunieši un bērni no Ukrainas; 

2.2. Pieredzes apmaiņas darba vizīte Ukrainā – darba vizītē uz Ļvovas apgabala  

Ţovkvas rajonu Ukrainā dosies Ķeguma novada domes delegācija – domes priekšsēdētājs, 

domes komiteju un NVO pārstāvji. Vizītes laikā ir plānota tikšanās ar Ļvovas apgabala Ţovkvas 

rajona administrācijas vadību, lai izskatītu un precizētu sagatavoto sadarbības līgumu, kura 

mērķis ir veicināt divpusējo sadarbību ekonomikas, sociālās, kultūras, ekoloģijas, tūrisma un 

izglītības jomās, kā arī īstenota pieredzes apmaiľa starp abu reģionu pašvaldībām. 

3. Ukrainas dienas Latvijā: 

3.1. Trīs dienu festivāls, kurā notiks: 

3.1.1. Ukraiľu diasporas un nevalstisko organizāciju no 6 valstīm tikšanās, darbības 

daţādās ES valstīs prezentācijas, diskusijas – ideju un iniciatīvu veidošana potenciāliem 

attīstības sadarbības projektiem; 

3.1.2. Jauniešu māksliniecisko kolektīvu no 6 valstīm priekšnesumi – vizītkartes par 

pārstāvēto valsti un prezentācijas; 
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3.1.3. Amatnieku tirdziľš - pašvaldību  attīstības  labās  prakses  piemēru  iepazīšana. 

Izaicinājumu risinājumi mazā biznesa attīstībā; 

3.1.4. Dokumentālās filmas “Laimes ekonomika” demonstrācija. 

3.2. Starptautiskā konference, kurā interesentus iepazīstinās ar sekojošām tēmām: 

3.2.1. Reģionu darbības un attīstības procesa pieredze; 

3.2.2. Komunikācija par katra unikālo un mūsu kopīgo pieredzi, attīstību, sadarbības 

iespējām; 

3.2.3. Mijiedarbība par kopīgu ilgtspējīgu attīstību;  

3.2.4. Praktiski jautājumi par aktuālo tālākai virzībai; 

3.2.5. Svinīga sadarbības līguma parakstīšana pēc kuras abu pušu vadītāji sniegs intervijas 

preses pārstāvjiem. 

 

Kultūras pasākumi: 

Notikusi Lielā talka 2015 

Talkošanas vietas novadā: 

 Ķeguma „Vecajā estrādē”, pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Ķeguma krusta 

kalnā, pie Pludinātājiem, pie Zelta Zirga trases, pie Ķeguma pašvaldības policijas u.c. 

 Birzgalē tika sakopts Ievu līcis, šosejas ceļmalas, Jedes kapu apkārtne u.c. 

 Rembatē tika sakopta SAC „Senliepas” teritorija. 

 Tomē talkoja gar Baldones ceļmalu, Tomes centrā, Daugavmala, kā arī meţmalu pie 

Ķeguma HES u.c. 

Kopumā talcinieki savāca atkritumus vairāk 40 m3. Vislielākā cilvēku atsaucība bija 

Birzgalē, ļoti atsaucīgas bija NVO un pirmo reizi Ķeguma Krusta kalnā notika salīdzinoši lieli 

teritorijas sakopšanas darbi. 

Lielās talkas koordinatore A.Binde iesaka nākamajā gadā ieplānot finanšu līdzekļus šim 

pasākumam, lai rosinātu cilvēkos vēlmi līdzdarboties (vakarā zaļumballe vai kāds cits kultūras 

pasākums, kas rada cilvēkiem kopības sajūtu). Kā arī nepieciešams iesaistīt visas pašvaldības 

iestādes un talkošanai jānotiek konkrētajā talkas dienā, nevis dienu iepriekš. 

 

BIRZGALES tautas namā: 
2. maijā plkst. 19:00 koncerts  "Un tieši tāpēc....." Piedalās : Birzgales pamatskolas, VPII 

"Birztaliľa" un mūzikas skolas audzēkľi, Tautas nama pašdarbības kolektīvi.  

Plkst. 22:00 Pavasara balle spēlē grupa "Brīvdiena" 

16. maijā plkst. 9:00 Pie Birzgales Tautas nama Pavasara gadatirgus.  

Birzgales muzejā 16.maijā – Muzeju nakts pasākums,  

plkst19:00 Ķeguma ģitārstudijas ansambļa koncerts ''Tā zilā ilgu puķe.'' 

Muzejā būs apskatāmas divas jaunas izstādes-izstāde no muzeja krājumiem "Vai varētu būt 

150?'' un fotoizstāde ''Svētki un sadzīves tradīcijas Birzgalē.'' 

 

Tomes tautas namā 

4. maijs  plkst. 16:00 LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts MĒS AUGSIM 

LATVIJAI 

Koncertā piedalās: Tomes bērnu vokālais ansamblis  „Skanis”  -  vadītāja Līga Valaine, 

 Bērnu ansamblis  „Dzirkstelīte”- vadītāja Santa Strausa, Rembates bērnu radoša grupa-   

vadītāja Evitas Tabure, BDK „Apodziľš” 
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Ķegumā 

2. maijā „Veselīga dzīvesveida diena”, ko rīko Ķeguma jauniešu biedrība „WeArePRO”. 

sākums plkst. 9:30 

2.maijā no plkst 9.00 ZAĻAIS TIRDZIĽŠ – organizē ĶNPB 

Ķeguma tautas namā 

5.maijs-8.maijs Pensionāru biedrības rīkotā  rokdarbu izstāde 

8.maijs – Mākslas skolas rīkotā izstāde 

15.maijs - Ģitārstudijas atskaites koncerts (veltīts Ģimenes dienai) plkst. 18.00 

 

Ozols informē: nākošā domes sēde notiks 13.05.2015.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:30 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 

 

05.05.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluţa 

 

 


