Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
Nr.15
2012.gada 4.jūlijā
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, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs
Zemnieks
Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs
Sēdē nepiedalās deputāti: Viesturs Teicāns un Irēna Dmitročenko pamatdarba dēļ, Raivis
Ūzuls- slimības dēļ.
Darba kārtība:
1.
Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā
2.
Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē
3.
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
4.
Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa
komisijas apstiprināšanu
5.
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā
2012.gadam
6.
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 15.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”
7.
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Studija Blitze” un telpu patapinājuma līgumu
8.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotās
rekonstrukcijas II kārta”
9.
Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu
10.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Tomes tautas namam”
11.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošana”
12.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Flīģelis Birzgales Tautas namam”
13.
Par Ķeguma novada simboliku
14.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības uzlabošana”
15.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”
16.
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” un telpu
patapinājuma līgumu

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
17.
projektam „Tērpu un aparatūras iegāde Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju
kolektīvam „Kadiķis””
18.
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Birzgales attīstības centrs” un telpu
patapinājuma līgumu
19.
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Birzgales Nami” un zemes nomas līgumu
20.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Lāčplēša ielas vienkāršotās rekonstrukcijas III kārta”
21.
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Birzgales pamatskola – drošs un pieejams sabiedrisko aktivitāšu centrs”
22.
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
23.
Informatīvie jautājumi

1.§(lēmums Nr.288)
Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā
R.Ozols, I.Zemnieks
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, LR
likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5., 6. pantu un 2011./ 2012.gada apkures sezonas
reālo izdevumu tāmi (pielikumā), ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
ar 2012.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā:
1. iedzīvotājiem Ls 0.94/ m2+ PVN 12% Ls 0.11= Ls 1,05/m2;
2. iestādēm un organizācijām - Ls 0.94/m2+ PVN 21% Ls 0.20=Ls 1.14 /m2.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 20.jūlija domes lēmumu Nr.16, 3.§ „Par apkures
maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā ”.

2.§(lēmums Nr.289)
Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē
R.Ozols, L.Bicāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta c) apakšpunktu, kas
noteic, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu; likuma
„Par pievienotās vērtības nodokli „5.pantu, kas noteic ar pievienotās vērtības nodokli ( PVN)
apliekamos darījumus un nodokļu likmes;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. ar 2012.gada 1.oktobri apstiprināt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem
Birzgales pagastā:
1.1. ūdens padeves tarifs
2

iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji – 1,00 Ls vienam
cilvēkam mēnesī + PVN ;
• patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji – 0,21 Ls/m3 + PVN.
1.2. kanalizācijas ūdeņu novades tarifs
• iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji- 1,75 Ls 1 cilvēkam
mēnesī + PVN;
• patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji- 0,37 Ls/m3 +PVN.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 7.jūlija domes sēdes lēmumu Nr.14,5.§ „Par
ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē” un 2010.gada 21.jūlija
ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.16,10.§ Par grozījumiem 07.07.2010. domes lēmumā
(protokols Nr. 14,5.§) „Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu
Birzgalē”.
•

3.§(lēmums Nr.290)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
Saules ielā 2, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 007 0054, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.§(lēmums Nr.291)
Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa komisijas apstiprināšanu
R.Ozols
Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa NOLIKUMA (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2012. gada 23.maija lēmumu
Nr. 247, sēdes protokols Nr.11, 11.§) 7.1.punktu;
ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1.

Izveidot Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa komisiju šādā sastāvā:
1.1. Līga Strauss, Ķeguma novada domes deputāte;
1.2. Sandra Čivča, Ķeguma novada domes deputāte;
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1.3. Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes deputāts;
1.4. Nelda Sniedze, izpilddirektore;
1.5. Dace Soboļeva, projektu koordinatore;
1.6. Inita Zārberga, biedrības „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” deleģētā speciāliste;
1.7. Vija Vollenberga, biedrības „Sieviešu klubs „Ķeguma saulespuķes”” deleģētā
speciāliste.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 1.punktā minētajām personām.

5.§(lēmums Nr.292)
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā
2012.gadam
R.Ozols
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējas pašvaldības administrācijas darbinieku,
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 darba samaksas nolikumu,
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādus grozījumus Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra sēdes lēmuma
Nr.92 (protokols Nr.5, 9.§) pielikumā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu saraksts
2012.gadam”:
1. Sadaļā „Pašvaldības administrācija” aizstāt vārdus „Darba drošības speciālists” ar
vārdiem „Darba aizsardzības speciālists”.
2. Svītrot sadaļu „Ķeguma KNV Rembates filiāle” ar 01.08.2012.
3. Izteikt sadaļu „SAC” jaunā redakcijā ar 01.08.2012.:
Saimniecības pārzinis
Sociālais aprūpētājs
Medmāsa
8 (astoņi) aprūpētāji likme =1,189
Ēdnīcas vadītājs 0,5
Pavārs
Pavārs
Pavārs
Apkopējs
Apkopējs
4 (četri) kurinātāji likme =1,189
Sētnieks

300
225
300
1903
128
200
200
200
200
200
951
200
4

5007
Kopā:
4. Sadaļā „Saimniecības nodaļa” precizēt atalgojumu amatam „autobusa šoferis”,
nosakot visiem autobusa šoferiem vienādu likmi „360 Ls”, kā arī amatam „Strādnieks”
noteikt mēneša darba samaksas likmi „280 Ls”.
5. Sadaļā „Ķeguma novada bibliotēka” papildināt ar jaunu štata vietu:
Vecākais bibliotekārs

300

6.§(lēmums Nr.293)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 15.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”
R.Ozols
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka
saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes
15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu
2012.gadam”” (pielikumā).
2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma
novada domes saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ķeguma novada pašvaldības
budžetu 2012.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi
pieejami Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

7.§(lēmums Nr.294)
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Studija Blitze” un telpu patapinājuma
līgumu
R.Ozols
Izskatot biedrības „Studija Blitze”, reģ. Nr. 40008172084 2012.gada 19.jūnija projekta
ierosinājumu (saņemts Ķeguma novada domē 02.07.2012., reģ. Nr. ADM/5-0-1/12/1480),
kurā izteikts lūgums garantēt pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt patapinājuma līgumu
par telpu izmantošanu sakarā ar piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības
(turpmāk - PPPB) „Zied zeme” projektu konkursā, lai iegādātos kvalitatīvu mūzikas aparatūru
jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, sakarā ar PPPB „Zied zeme" Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”,
ņemot vērā, ka biedrība „Studija Blitze” ir sabiedriskā labuma organizācija;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
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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;
saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 5. panta piekto daļu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 999,59 (deviņi simti deviņdesmit deviņi lati
59 sant.) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Studija Blitze”, reģ.
Nr.40008172084, juridiskā adrese Skolas iela 10-34, Ķegums, dalībai PPPB „Zied zeme"
izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem”, kvalitatīvas mūzikas aparatūras jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai
iegādei.
2. Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Studija Blitze”, reģ. Nr. 40008172084, juridiskā
adrese Skolas iela 10-34, Ķegums, par telpas 2,70m2 platībā Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā, Skolas ielā 10, Ķegumā un telpas 11,21m2 platībā Ķeguma Tautas namā, Ķeguma
prosp. 4, Ķegumā, ar 2012.gada 13.jūliju līdz 2019.gada 31.decembrim.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

8.§(lēmums Nr.295)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotās
rekonstrukcijas II kārta”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes
vienkāršotās rekonstrukcijas II kārta” un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta
dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Ķeguma novada Birzgales
pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotās rekonstrukcijas II kārta” par kopējo summu
LVL 4750,29 (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit latu 29 sant.) un iesniegt projekta
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
LVL 981,46 (deviņi simti astoņdesmit viens lats 46 sant.) apmērā plus PVN LVL 824,43
(astoņi simti divdesmit četri lati 43 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

9.§(lēmums Nr.296)
Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu
R.Ozols
Saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem” 2.2.2. un 2.2.3.
p., atzinības rakstu var piešķirt iedzīvotājiem par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem, par
aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, 3.4.punktu dome var lemt par finansiālu vai materiālu balvu
pasniegšanu;
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Jāzepu Osmani.
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.

10.§(lēmums Nr.297)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Tomes tautas namam”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Laiku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Tomes tautas namam”
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un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Mūzikas un vizualizācijas
aparatūras iegāde Tomes tautas namam” par kopējo summu LVL 9904,06 (deviņi tūkstoši
deviņi simti četri lati 06 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
LVL 2046,29 (divi tūkstoši četrdesmit seši lati 29 sant.) apmērā plus PVN LVL 1718,89
(viens tūkstotis septiņi simti astoņpadsmit lati 89 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Tomes tautas nama kultūras darba organizatore Sarmīte Pugača.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

11.§(lēmums Nr.298)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošana”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.1 „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošana” un iesniedzot to
atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
8

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Ģimenes ārsta prakses
pieejamības uzlabošana” par kopējo summu LVL 10319,88 (desmit tūkstoši trīs simti
deviņpadsmit lati 88 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
LVL 2132,21 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi lati 21 sant.) apmērā plus PVN LVL
1791,05 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens lats 05 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieks Pāvels Kotāns.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

12.§(lēmums Nr.299)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Flīģelis Birzgales Tautas namam”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Flīģelis Birzgales Tautas namam” un iesniedzot to atbildīgajā iestādē
– Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē finansējuma
saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Flīģelis Birzgales Tautas
namam” par kopējo summu LVL 9399,00 (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs lati 00
sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta
Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
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2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
LVL 1941,94 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit viens lats 94 sant.) apmērā plus PVN
LVL 1631,23 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit viens lats 23 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

13.§(lēmums Nr.300)
Par Ķeguma novada simboliku
R.Ozols
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu tikai dome var
noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas
komisiju;
ievērojot Finanšu komitejas 2012.gada 20.jūnija sēdē (protokols Nr. 25, 2.punkts) dotā
uzdevuma – organizēt iedzīvotāju sabiedrisko apspriešanu komitejā apstiprinātajiem ģerboņu
variantiem – rezultātus,
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ķeguma novada simbolika papildināma ar šādiem ģerboņiem (ģerboņa attēli
pielikumā):
1.1. Ķeguma novada ģerbonis – 1. attēls;
1.2. Tomes pagasta ģerbonis – 2. attēls;
1.3. Rembates pagasta ģerbonis – 3. attēls.
2. Uzdot Ķeguma pašvaldības izpilddirektorei:
2.1. kopīgi ar mākslinieku organizēt šī lēmuma 1.punktā noteikto ģerboņu attēlu
komplektu sagatavošanu atbilstoši Valsts Heraldikas komisijas prasībām;
2.2. sagatavot iesniegumu Kultūras ministrijai ar lūgumu apstiprināt un reģistrēt šī
lēmuma 1.punktā noteikto novada simboliku.

14.§(lēmums Nr.301)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības uzlabošana”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.1 „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības uzlabošana” un iesniedzot
to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē finansējuma saņemšanai;
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Ķeguma novada bibliotēkas
pieejamības uzlabošana” par kopējo summu līdz LVL 12100,00 (divpadsmit tūkstoši viens
simts lati 00 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta
dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām līdz LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati
00 sant.) apmērā plus PVN līdz LVL 2100,00 (divi tūkstoši viens simts lati 00 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Inese Cīrule.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

15.§(lēmums Nr.302)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Zivsaimniecības fonda LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 3.1.
„Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” saskaņā ar
2009.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai”, izstrādājot projekta iesniegumu „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II
kārta” un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Zivsaimniecības
fonda LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 3.1. „Ciematu, kuros
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veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ar projekta iesniegumu „Ķeguma
pludmales labiekārtošanas II kārta” par kopējo summu līdz LVL 24200,00 (divdesmit četri
tūkstoši divi simti lati 00 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām līdz LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati 00 sant.)
apmērā plus PVN līdz LVL 4200,00 (četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace Soboļeva.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

16.§(lēmums Nr.303)
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” un
telpu patapinājuma līgumu
R.Ozols
Izskatot biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, reģ. Nr. 40008043510
2012.gada 28.jūnija projekta ierosinājumu (saņemts Ķeguma novada domē 29.06.2012., reģ.
Nr. ADM/5-0-1/12/1459), kurā izteikts lūgums garantēt pašvaldības līdzfinansējumu un
noslēgt patapinājuma līgumu par telpu izmantošanu sakarā ar piedalīšanos Publisko un
privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” projektu konkursā, lai
iegādātos tautas tērpus jaunizveidotajam senioru tautas deju kolektīvam, sakarā ar PPPB
„Zied zeme" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas
izsludināto projektu konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem”,
ņemot vērā, ka biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, ir sabiedriskā labuma
organizācija;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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;
saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 5. panta piekto daļu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati 00 sant.) apmērā
no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, reģ. nr.
40008043510, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, dalībai PPPB „Zied zeme"
izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem”, tautas tērpu iegādei senioru tautas deju kolektīvam.
2. Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, reģ. nr.
40008043510, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, par telpas 5,81m2 platībā Ķeguma
Tautas namā, Ķeguma prosp. 4, Ķegumā, ar 2012.gada 13.jūliju līdz 2019.gada
31.decembrim.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.
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17.§(lēmums Nr.304)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Tērpu un aparatūras iegāde Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju
kolektīvam „Kadiķis””
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” saskaņā ar
2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Tērpu un aparatūras iegāde Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Kadiķis”” un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta
Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2.
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Tērpu
un aparatūras iegāde Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Kadiķis”” par kopējo summu līdz LVL 12100,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts lati 00
sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta
Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām līdz LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati
00 sant.) apmērā plus PVN līdz LVL 2100,00 (divi tūkstoši viens simts lati 00 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Dace Jaudzeme.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

18.§(lēmums Nr.305)
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Birzgales attīstības centrs” un telpu
patapinājuma līgumu
R.Ozols
Izskatot biedrības „Birzgales attīstības centrs”, reģ. nr. 40008181068 2012.gada
29.jūnija projekta ierosinājumu (saņemts Ķeguma novada domē 03.07.2012., reģ.
Nr. ADM/5-0-1/12/1493), kurā izteikts lūgums garantēt pašvaldības līdzfinansējumu un
noslēgt patapinājuma līgumu par telpu izmantošanu sakarā ar piedalīšanos Publisko un
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privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” projektu konkursā, lai
iegādātos kvalitatīvus mūzikas instrumentus pašdarbības kolektīva – pūtēju orķestra darbības
uzlabošanai un repertuāra dažādošanai, sakarā ar PPPB „Zied zeme" Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”,
ņemot vērā, ka biedrība „Birzgales attīstības centrs” ir sabiedriskā labuma organizācija;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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;
saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 5. panta piekto daļu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 983,20 (deviņi simti astoņdesmit trīs lati
20 sant.) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Birzgales attīstības centrs”,
reģ. Nr. 40008181068, juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
dalībai PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, kvalitatīvu mūzikas instrumentu iegādei, pašdarbības
kolektīva – pūtēju orķestra darbības uzlabošanai un repertuāra dažādošanai.
2. Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Birzgales attīstības centrs”, reģ. Nr.
40008181068, juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., par telpu
2,3 m2 platībā Birzgales mūzikas skolā, Jaunatnes ielā 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma
nov. ar 2012.gada 13.jūliju līdz 2019.gada 31.decembrim.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

19.§(lēmums Nr.306)
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Birzgales Nami”
R.Ozols
Izskatot biedrības „Birzgales Nami”, reģ. Nr. 40008125427 2012.gada 29.jūnija
projekta ierosinājumu (saņemts Ķeguma novada domē 03.07.2012., reģ. Nr. ADM/5-01/12/1492), kurā izteikts lūgums garantēt pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt zemes
līgumu sakarā ar piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk PPPB) „Zied zeme” projektu konkursā, lai izveidotu atpūtas un rotaļu laukumu Birzgales
iedzīvotājiem brīvā laika lietderīgai izmantošanai, sakarā ar PPPB „Zied zeme" Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”;
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Kalna ielā 3, Birzgales pag., Ķeguma novadā ir
pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000123692, kadastra Nr.7444 005
0249);
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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;
saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 5. panta piekto daļu;
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ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 957,46 (deviņi simti piecdesmit septiņi lati
46 sant.) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Birzgales Nami”, reģ. nr.
40008125427, juridiskā adrese Kalna iela 3 – dz. 12, Birzgales pag., Ķeguma nov., dalībai
PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, atpūtas un rotaļu laukuma Birzgales iedzīvotājiem
izveidei.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

20.§(lēmums Nr.307)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Lāčplēša ielas vienkāršotās rekonstrukcijas III kārta”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.1. „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Lāčplēša ielas vienkāršotās rekonstrukcijas III kārta” un iesniedzot
to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.1. „Infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ar projekta iesniegumu „Lāčplēša ielas vienkāršotās
rekonstrukcijas III kārta” par kopējo summu līdz LVL 24200,00 (divdesmit četri tūkstoši
divi simti lati 00 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām līdz LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati 00 sant.)
apmērā plus PVN līdz LVL 4200,00 (četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) apmērā.
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3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada izpilddirektore Nelda Sniedze.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

21.§(lēmums Nr.308)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Birzgales pamatskola – drošs un pieejams sabiedrisko aktivitāšu centrs”
R.Ozols
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu
konkursā rīcībā 1.1. „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” saskaņā ar
2011.gad 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot
projekta iesniegumu „Birzgales pamatskola – drošs un pieejams sabiedrisko aktivitāšu
centrs” un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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;
ņemot domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.1.
„Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ar projekta iesniegumu
„Birzgales pamatskola – drošs un pieejams sabiedrisko aktivitāšu centrs” par kopējo
summu līdz LVL 24200,00 (divdesmit četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) un iesniegt
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē.
2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām līdz LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati 00 sant.)
apmērā plus PVN līdz LVL 4200,00 (četri tūkstoši divi simti lati 00 sant.) apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Birzgales pamatskolas skolotāja Valija Skuja.
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

22.§(lēmums Nr.309)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
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Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga
Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Dēlis”, reģ.Nr.40003269233, juridiskā adrese Elku
iela 3, Rīga, LV-1012, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
„Mazkazākas”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0150,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

23. Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem
saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 20.06.2012.
1) Iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības Tomes tautas nama renovācija, atbilstoši
augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības
materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai
Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros” tika veikta piedāvājumu un saņemtās
papildus informācijas vērtēšana. Ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA
„SVILLAS” par piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 56027,38.
2) Atklātajam konkursam „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķegumā” tika veikta piedāvājumu
un saņemtās papildus informācijas vērtēšana. Ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
Personu grupu SIA „ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava-PMK” par piedāvāto
cenu (bez PVN) LVL 186060,00. Līdz 09.07.2012. ir nogaidīšanas termiņš, kurā
iepirkumu komisijas lēmumu var apstrīdēt IUB.
3) Iepirkumam „Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes centra
vajadzībām” tika veikta piedāvājumu vērtēšana un pieprasīta papildus informācija no
pretendenta, kuram varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
4) 30.06.2012. izsludināts iepirkums „Lietota pasažieru autobusa piegāde Ķeguma
novada pašvaldības vajadzībām”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2012.
5) 02.07.2012. izsludināts atklātais konkurss „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
sporta laukuma rekonstrukcija“. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2012.
6) SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus.
7) SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes
garāžās un ambulancē un turpinās darbi arī Rembates skolas internāta ēkā.
8) CBF SIA „Binders” turpina pašvaldības autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750m)
rekonstrukcijas darbus. Demontētos ceļa virsmas un pamatnes materiālus būvnieks
izvadā pa Rembates pagasta tuvējiem ceļiem un pašvaldība nodrošina ievestās grunts
izlīdzināšanu.
9) 28.jūnijā beidzās projektu iesniegumu pieņemšana Iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursam. Šogad konkursam ir pieteikti 19 projekti (pagājušogad bija 33 projekti)
par kopējo summu 9016.37 Ls. Vērtēšanas komisija uzsāks savu darbu.
10) 28.jūnijā notika sabiedriskās apspriešanas sēde ar iedzīvotājiem par Liepu alejas
rekonstrukcijas skiču projekti. Uzklausīti jautājumi un ierosinājumi, kas šodien tika
pārrunāti ar projektētājiem.
11) Pašvaldības sporta spēlēs Ķeguma novada domes komanda kopvērtējumā izcīnīja
2.vietu, atstājot priekšā tikai Madlienu. Palīdzēja priekšsēdētāja 3. godalgotā vieta
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loku šaušanā. Pirmās vietas tika izcīnītas lidojošajā līgo boulingā, saulgriežu velētavā
un dvieļbolā.
12) 7.jūlijā Ķeguma pludmalē paredzētas dažādas stafetes un sacensības netradicionālajā
stilā. Komandu sastāvā jābūt 6 cilvēkiem. Būs veiklības stafetes – orientēšanās,
reibonis, dārza bols, ūdens stafete, delikatešu stafete, trāpi mērķi, dvieļbols, atsevišķi
volejbols. Pasākuma laikā disko balle.
Sēdi slēdz 16.30
Sēdes vadītājs
___________
datums

R.Ozols

Sēdi protokolēja

I.Koluža
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