Latvijas Republika

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,
E-pasts dome@kegums.lv

SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2011.gada 21.decembrī
Nr.29
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova
Sēdē piedalās:
Deputāti: Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, Laimons Bicāns,
Pāvels Kotāns, Edgars Skuja, Kristaps Rūde.
Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, ekonomiste Aija Liepiņa,
galvenā grāmatvede Maija Priževoite.
Sēdē nepiedalās: deputāti Tadeušs Vaļevko un Aigars Biķis slimības dēļ, Irēna
Dmitročenko, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Andris Balodis sakarā ar
aizņemtību pamatdarbā, Raivis Ūzuls atvaļinājumā.
Darba kārtība:
1. Par zemes nomu.
2. Par zemes gabala nomu.
3. Par zemes gabala nomu.
4. Par zemes gabala nomu.
5. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu.
6. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu.
7. Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai.
8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 7.decembra lēmumā
nr.522 (protokols Nr.27, 13.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu nekustamajam īpašumam”.
9. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 16. novembra lēmumā
Nr.477 (protokols Nr.26.,3.§) „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
11. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases nolikumā.
12. Par finansiālu atbalstu.
13. Par finansiālu atbalstu.
14. Par pabalstu.
15. Par pabalstu.
16. Par pabalstiem.
17. Par pašvaldības atbalstu projekta īstenošanai.
18. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
20. Informatīvie jautājumi.
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1.§ (lēmums Nr.534)
Par zemes nomu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts, Ķegums,
Ķeguma nov., kadastra numurs 7409 002 0059, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7409 002 0023 daļas 300 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar
mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2012.gada 31.decembrim, ar
tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% no
zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav
iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

2.§ (lēmums Nr.535)
Par zemes gabala nomu.
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444005-0331, daļas 0,08 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām
līdz 2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu,
nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§ (lēmums Nr.536)
Par zemes gabala nomu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala „Pie kaltes” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-0229, daļas
0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2012.gada
31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas
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maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus
nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

4.§ (lēmums Nr.537)
Par zemes gabala nomu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2012.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444005-0228, daļas 0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām
līdz 2012.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu,
nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
5.§ (lēmums Nr.538)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu.
R.Ozols, S.Čivča
Atklāti balsojot „par” – 7 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns,
Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav, „atturas”1 (Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
6.§ (lēmums Nr.539)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
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7.§ (lēmums Nr.540)
Par zemes vienību 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;
ņemot vērā, ka saskaņā ar Ķeguma novada domes 2009. gada 2. septembra
sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 7 (protokols Nr. 8, 6.§) „Par
Ķeguma novada teritorijas plānojumiem” Ķeguma novada teritorijas plānojumā
„Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003-2015”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 7484 006 0118, platība 1,4 ha un 7484 006 0119, 0,4 ha platība,
noteiktas kā pašvaldības ceļš Kāpostiņi- Mežmaļi ar kadastra numuru 7484 006 0118,
kopējā platība 1,8 ha;
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, kas noteic, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās
ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas
atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos
nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai
pašvaldību funkciju īstenošanai,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas noteic
pašvaldības autonomo funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana);
ņemot vērā Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datus;
ņemot vērā 14.12.2011.domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu
(protokols Nr.26),
atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Ķeguma novada domei piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda nekustamais īpašums „Ceļš Kāpostiņi- Mežmaļi”, kadastra numurs
7484006 0118, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7484
006 0118, platība 1,4 ha un 7484 006 0119, platība 0,4 ha (pielikumāizkopējumi no kadastra kartes).
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālajai nodaļai un pašvaldības būvvaldei.
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8.§ (lēmums Nr.541)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 7.decembra lēmumā nr.522
(protokols Nr.27, 13.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajam īpašumam”.
R.Ozols, S.Čivča
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011. gada 7. decembra lēmumā Nr. 522
(protokols Nr.27,13.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajam īpašumam” lemjošajā daļā 1. un 2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„ 1. No nekustamā īpašuma „Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.
7444 005 0092, kopplatība 618,77 ha atdalīt:
zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 006 0141, platība 23,90 ha;
zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0312, platība 48,10 ha;
zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0220, platība 92,00 ha;
zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0221, platība 12,40 ha;
zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0222, platība 4,50 ha.
2. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no piecām zemes vienībām, piešķirt
vienotu nosaukumu „Mežsētas 3”, Birzgales pag., Ķeguma nov. ”
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
9.§ (lēmums Nr.542)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 16. novembra lēmumā Nr.477
(protokols Nr.26, 3.§) „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011. gada 16. novembra lēmumā Nr. 477
(protokols Nr.26, 3.§) „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”
lemjošajā daļā 1.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„1.6. saglabāt nekustamā īpašuma „Lejaskalēji”, Rembate, Rembates pag.,
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0408, platība 1,94 ha lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)”.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
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10.§ (lēmums Nr.543)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Noteikt politiski represētajai personai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2012.gadam.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
11.§ (lēmums Nr.544)
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases nolikumā.
R.Ozols, S.Čivča
Saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un Izglītības un zinātnes
ministrijas īstenotā projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” vadības grupas ieteikumiem sadarbības partneriem (projekta
identifikācijas Nr. 2009/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001,līguma nr.01-07.2-5/10),
projekta vadītājas E.Papules 07.12.2011. Nr. 01-07.1.2-3/541 vēstuli;
ievērojot Ķeguma novada pašvaldības pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšlikumus;
atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt jaunā redakcijā Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases
nolikuma (24.08.2011., sēdes lēmuma Nr. 349 protokols Nr.19, 16§)
10.2punkta 1.pielikumu „Stipendijas/Mērķstipendijas pretendentu atlases un
vērtēšanas kārtība” (1.pielikums uz 6 lapām) Eiropas Sociālā fonda
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” projekta īstenošanai.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām, uz kurām tas attiecas.

12.§ (lēmums Nr.545)
Par finansiālu atbalstu.
R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns
Izskatīts Rutas Andersones, dzīvo „Kaktiņi”, Tomes pag., Ķeguma nov.,
2011.gada 30.novembra iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus grāmatas
„Tomeniešu likteņi vēstures griežos” maketēšanai, rediģēšanai un drukāšanai.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka pašvaldība
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministru, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu;
ņemot vērā 14.12.2011.domes Izglītības un kultūras komitejas (protokols
Nr14) un 14.12.2011. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.52),
atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ jautājuma izskatīšanu atlikt.
Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
13.§ (lēmums Nr.546)
Par finansiālu atbalstu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdalīt LVL 200 ( divi simti lati) un izmaksāt no budžeta sadaļas „Izglītības papildus
pakalpojumi” paredzētajiem līdzekļiem līdzdalībai starptautiskā koru konkursā Itālijā
no 2012.gada aprīlī.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.

14.§ (lēmums Nr.547)
Par pabalstu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medikamentu apmaksai.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
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15.§ (lēmums Nr.548)
Par pabalstu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medikamentu apmaksai.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.
16.§ (lēmums Nr.549)
Par pabalstiem.
R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta
sociālo pabalstu līdzekļiem, ieskaitot to Birzgales pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības apsaimniekošanas izdevumos.
2. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
3. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
4. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
5. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
6. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
7. Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta
sociālo pabalstu līdzekļiem, ieskaitot to Birzgales pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības apsaimniekošanas izdevumos.
8. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
9. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
10. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
11. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
12. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,- (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem.
13. Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka
katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām
attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola
pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
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17.§ (lēmums Nr.550)
Par pašvaldības atbalstu projekta īstenošanai.
R.Ozols
Izskatīts Ķeguma novada domes izpilddirektores N.Sniedzes priekšlikums par
pašvaldības atbalstu nodibinājuma „Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv”
(reģ.nr.40008166853, juridiskā adrese „Smilškalni”, Daugavmala, Tīnūžu pagasts,
Ikšķiles novads, LV-5052) iecerei īstenot Rembates pagastā projektu „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”. Projekta ietvaros tiks iegādāta dažāda tehnika, t.sk., mūzikas
instrumenti, atraktīvo spēļu komplekti, cits inventārs bērnu un jauniešu nodarbību
organizēšanai. Projekta īstenošanai nepieciešamas telpa Rembates tautas namā
Rembates pagasta pārvaldes ēkā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"
12.punktu, kas 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 4.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz
gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā, organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.,
6.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,
saskaņā ar 21.12.2011.domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.53),
atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt nodibinājuma „Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv” ieceri īstenot
Rembates pagastā projektu „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Iznomāt nodibinājumam „Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv”,
reģ.nr.40008166853, juridiskā adrese „Smilškalni”, Daugavmala, Tīnūžu
pagasts, Ikšķiles novads, LV-5052, telpu – Rembates tautas nama zāli projekta
ietvaros plānoto pasākumu realizēšanai (vienu reizi nedēļā uz divām stundām)
laikā no 2012.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot
nomas maksu LVL 12,00 plus PVN gadā, nosakot, ka nomnieka pasākumu
grafiks tiek saskaņots ar Rembates pagasta pārvaldes vadītāju J.Pūpolu.
3. Rembates pagasta pārvaldes vadītājam J.Pūpolam nodrošināt telpu nomas
līguma izpildes kontroli.
4. Pašvaldības sekretārei G.Kozlovai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu
nodibinājumam „Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv”, domes
Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite), Rembates pagasta pārvaldes
vadītājam (J.Pūpols).
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18.§ (lēmums Nr.551)
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.
R.Ozols
Izvērtējot SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2011.gada decembrī precizēto
tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķeguma
pilsētā”;
pamatojoties uz 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.912
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” II.
Sadaļas 8.punktu, kas noteic, ka tehniski ekonomisko pamatojumu projekta pieteicējs,
kas nav pašvaldība, iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un
pievieno tehniski ekonomiskajam pamatojumam pašvaldības lēmumu par tā
saskaņošanu;
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, kas noteic
pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
ņemot vērā Ķeguma novada domes 15.06.2011. lēmumu (sēdes protokols Nr.
17.§) „Par tehniski ekonomisko pamatojumu”,
ņemot vērā 21.12.2011. domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.53);
atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2011.gada decembrī precizēto
tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ķegumā”.
2. Apstiprināt Ķeguma pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas robežu saskaņā
ar tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ķegumā”.
3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai):
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai)
Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības
galvojums)
KF finansējums
Neattiecināmām izmaksām, t.sk.,
PVN

LVL
1 381 442,60
1 006 040,71
50 302,04
955 738,67
375 401,89
249 112,60

4. Apstiprināt šādus prioritārās investīciju programmas pasākumus
(komponentes):
Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)
U1. Ūdens
efektīva

Pasākuma mērķis
Nodrošināt ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un

Pasākuma raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

Ūdensvada rekonstrukcija 1120 m,
(Austrumu sistēmā)
d=50-100mm
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Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)
izmantošana

Pasākuma mērķis

nepārtrauktību atbilstoši
Dzeramā ūdens direktīvas
(DzŪD) 98/83/EC 4.1 un
6.1a panta prasībām.
Samazināt ūdens resursu
piesārņošanas risku.
K1. Kanalizācijas Nodrošināt atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas
sistēmu atbilstoši Komunālo
sakārtošana
notekūdeņu attīrīšanas
direktīvas (KNAD)
91/271/EEC 3.1 pantam un
novērst grunts, gruntsūdeņu
un virszemes ūdeņu
piesārņošanu ar neattīrītiem
notekūdeņiem no tiešajām
izplūdēm, septiķiem un
izvedamajām bedrēm
atbilstoši ŪSD 2000/60/EC
pamatnostādnēm.
K2. Kanalizācijas Nodrošināt jaunu
pieslēgumu izbūvi un
sistēmas
centralizētas notekūdeņu
pārklājuma
savākšanas sistēmas
paplašināšana
paplašināšanu atbilstoši
KNAD 91/271/EEC 3.1
pantam.

Nodrošināt ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un
nepārtrauktību pilnvērtīga
un tīra dzeramā ūdens
piegādi patērētājiem
atbilstoši DzŪD 98/83/EC
4.1 un 6.1a panta prasībām.
K3. Kanalizācijas Nodrošināt atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas
sistēmu atbilstoši Komunālo
sakārtošana
notekūdeņu attīrīšanas
direktīvas (KNAD)
91/271/EEC 3.1 pantam
U3.
Ūdens Nodrošināt ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un
efektīva
nepārtrauktību pilnvērtīga
izmantošana
un tīra dzeramā ūdens
piegādi patērētājiem
atbilstoši DzŪD 98/83/EC
U2.
Ūdensapgādes
sistēmas
pārklājuma
paplašināšana

Pasākuma raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

Sadzīves kanalizācijas tīklu
1500 m,
rekonstrukcija (Austrumu
d=150-250mm
sistēmā)

Jauna kanalizācijas tīkla
būvniecība Stacijas rajona
pieslēgšanai, t.sk.
caurdūrums zem valsts
autoceļa Rīga-Daugavpils
un jaunas KSS būvniecība
pieslēgumam pie esošā
kanalizācijas tīkla.
Jauna ūdensvada
būvniecība Stacijas rajona
pieslēgšanai, t.sk.
caurdūrums zem valsts
autoceļa Rīga-Daugavpils

258m, t.sk.
spiedvads 10m
d=150mm
KSS jauda 3 l/s
papildus
pieslēgto
patērētāju skaits
– 38 iedzīvotāji
253 m, d=50mm
papildus
pieslēgto
patērētāju skaits
– 38 iedzīvotāji

Sadzīves kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija posmā zem 150 m,
dzelzceļa un valsts autoceļa d=200mm
Rīga-Daugavpils

Ūdensvada rekonstrukcija
(Rietumu sistēmā)

1800 m,
d=100-150mm
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Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

4.1 un 6.1a panta prasībām.
K4. Kanalizācijas Nodrošināt atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas
sistēmu atbilstoši Komunālo
sakārtošana
notekūdeņu attīrīšanas
direktīvas (KNAD)
91/271/EEC 3.1 pantam
K5. Kanalizācijas Nodrošināt jaunu
pieslēgumu izbūvi un
sistēmas
centralizētas notekūdeņu
pārklājuma
savākšanas sistēmas
paplašināšana
paplašināšanu atbilstoši
KNAD 91/271/EEC 3.1
pantam.
Nodrošināt ūdensapgādes
U4.
pakalpojumu drošību un
Ūdensapgādes
nepārtrauktību pilnvērtīga
sistēmas
un tīra dzeramā ūdens
pārklājuma
piegādi patērētājiem
paplašināšana
atbilstoši DzŪD 98/83/EC
4.1 un 6.1a panta prasībām.

Pasākuma raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

Sadzīves kanalizācijas tīklu
1505 m,
rekonstrukcija (Rietumu
d=15-250
sistēmā)

Jauna pašteces sadzīves
kanalizācijas posma
būvniecība Austrumu
sistēmā privātmāju rajonā

Jauna ūdensvada
būvniecība
Austrumu sistēmā
privātmāju rajonā

1040 m,
d=150mm
papildus
pieslēgto
patērētāju skaits
– 136 iedzīvotāji
980 m,
d=80-100mm
papildus
pieslēgto
patērētāju skaits
– 136 iedzīvotāji

5. Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma novada domes galvojumu SIA
„Ķeguma stars” ieguldījuma daļai 50 302,04 LVL (piecdesmit tūkstoši trīs
simti divi lati un 04 santīmi), kas sastāda 3,64 % no projekta kopējām
izmaksām.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu
par priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas
plānam (projekta iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta
kopsavilkumam (projekta iesnieguma 3.papilddokuments) Kohēzijas fonda
finansējuma 955 738,67 LVL (deviņi simti piecdesmit pieci tūkstoši septiņi
simti trīsdesmit astoņi lati un 67 santīmi) saņemšanai.
8. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ekoncepti”, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un SIA „Ķeguma Stars”.
19.§ (lēmums Nr.552)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs
Teicāns, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Edgars Skuja), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
12

Noteikt nekustamajam īpašumam „Meijas”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kadastra Nr. 7484 004 0421, kopplatība 1,86 ha, divus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus: neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, platība 1,00 ha (kods
0600) un individuālo dzīvojamo māju apbūve, platība 0,86 ha (kods 0601).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp.

20.§
Informatīvie jautājumi.
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 7.decembra līdz 21.decembrim.
1. 13.decembrī tika saņemti piedāvājumi no septiņiem pretendentiem iepirkumā
„Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2012. gada
ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana”.
Piedāvājumi ir iepirkumu komisijā izvērtēti un pieņemts lēmums par
uzvarētājiem un ieteikts slēgt līgumus:
par Daļu Nr.1 (Ķegumā), Daļu Nr.7 (Smilšu kaisīšana) un Daļu Nr.8 (sniega izvešana)
ar SIA „VIA MEŽS",
par Daļu Nr.2 (Tome), Daļu Nr.3 (Rembate) un Daļu Nr.4 (Glāzšķūnis) ar SIA
„AGRO VATRANE",
par Daļu Nr.5 (Birzgale) ar Z/s „VECUMNIEKI" un SIA „Granīts – 2”,
par Daļu Nr.6 (Birzgale) ar Z/s „VECUMNIEKI".
2. Šodien izsludināts iepirkums „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas
darbi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.01.2012.
3. Parakstīts līgums ar SIA „Perfekt Būve” un uzsākti remontdarbiem Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā, lai likvidētu ūdensvada avārijas sekas.
4. Pirmo reizi novada bezmaksas informatīvais laikraksts „Ķeguma Novada
Ziņas” ar pasta starpniecību ir nogādāts ikviena iedzīvotāja pastkastītē. Cilvēki
izsaka pateicību par to.
Sēdi slēdz plkst. 16:00

Sēdes vadītājs

R.Ozols

Sēdi protokolēja

G.Kozlova
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