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
2013.gada 10.aprīlī

Nr.7

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, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, ekonomiste Dace
Pavlovska
nepiedalās: Tadeušs Vaļevko- slimības dēļ, Aigars Biķis, Irēna Dmitročenko- pamatdarba dēļ
Darba kārtība:
1. Par nomas līguma pagarināšanu
2. Par zemes nomu
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
4. Par zemes nomu sakņu dārzam
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6. Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Meijas”
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecābermaņi”
8. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajiem īpašumiem „Vecābermaņi” un „Kalnaābermaņi”
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Krūmu iela 4
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Augšjaunzemi”
11. Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajiem īpašumiem „Augšjaunzemi” un „Grapmaņi”
12. Par bāriņtiesas darba organizāciju Ķeguma novadā
13. Par grozījumiem 03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada
pašvaldības nolikums”
14. Par atbrīvošanu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem
15. Par telpu nomas līgumu
16. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
17. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
18. Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu
19. Par Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” telpu rekonstrukcijas
īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē
20. Par projekta „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta” (Nr.12-04-ZL23-Z401101000003) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē

21.
Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”
22. Informatīvie jautājumi
1.§ (lēmums Nr.101)
Par nomas līguma pagarināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2007.gada 25.maijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.211/2007 par zemes
gabala „Pūpoli”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 004 0232, platība 0,4
ha, nomu, līdz 2014.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
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.
2.§ (lēmums Nr.102)
Par zemes nomu
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2008.gada 10. martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.8/2008 ar SIA
„Baltijas Kausa Fonds”, reģ. Nr.40103066405, juridiskā adrese „Oškalni”, Rembates pag.,
Ķeguma nov., līdz 2013.gada 31. decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.103)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Uzskatīt par izbeigtu 2007.gada 10.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.111/2007
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0094, platība 285 kv.m, nomu, ar 2013.
gada 1.janvāri.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.§ (lēmums Nr.104)
Par zemes nomu sakņu dārzam
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.112/2007, noslēgtu 2007.gada 10.aprīlī par zemes
gabala Komunālā ielā 6, Ķegumā, kas ir zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053
daļa, nomu, ar 2013.gada 1.aprīli.
Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Komunālā ielā 6, Ķegumā, 300 kv.m
platībā, kas ir zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053 daļa, nomu bez apbūves
tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, ar 2013.gada 1.aprīli līdz
2014.gada 31.martam, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas
maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne mazāk kā noteikts
Noteikumos. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, 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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
5.§ (lēmums Nr.105)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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6.§ (lēmums Nr.106)
Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Meijas”
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7484 004 0421, platība 1,86 ha un ēkām,
kas uz tā atrodas, vienotu adresi –„Meijas”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.107)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecābermaņi”
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vecābermaņi”,
Birzgales pag., Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7444 002 0080, platība
48,20 ha).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8.§ (lēmums Nr.108)
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajiem īpašumiem „Vecābermaņi” un „Kalnaābermaņi”
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pirmajai zemes vienībai, platība 9,00 ha:
piešķirt adresi „Vecābermaņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 002 0080, platība 39,20 ha:
piešķirt nosaukumu „Kalnaābermaņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr.109)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Krūmu iela 4
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Krūmu iela 4,
Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 003 0041, platība 29102 m2, sadalot zemes gabalu
sešās atsevišķās zemes vienībās. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
10.§ (lēmums Nr.110)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Augšjaunzemi”
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Augšjaunzemi”,
Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7429 001 0008,
platība 1,20 ha).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.111)
Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajiem īpašumiem „Augšjaunzemi” un „Grapmaņi”
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pirmajai zemes vienībai, platība 0,28 ha:
piešķirt nosaukumu „Grapmaņi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (kods 0600).
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Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 001 0008, platība 0,92 ha:
saglabāt adresi „Augšjaunzemi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods 0601).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
12.§ (lēmums Nr.112)
Par bāriņtiesas darba organizāciju Ķeguma novadā
R.Ozols
Ievērojot likuma Par pašvaldībām 3.pantā norādīto pašvaldības pienākumu nodrošināt
likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses;
ievērojot Bāriņtiesu likuma 5.panta pirmās daļas nosacījumu, ka Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un aizgādnībā esošās personas
tiesību un interešu aizsardzībā;
izskatot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2012.gada 3.decembra vēstuli
Nr.1-5/2237 „Par Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas darbību”, kurā norādīts uz nepilnībām
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas darbā un izteikts aicinājums lemt par vienas novada
bāriņtiesas izveidošanu,
ņemot vērā Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas vadītājas V. Arājas paskaidrojumā par
lietas apstākļiem sniegtos skaidrojumus un abu bāriņtiesu vadītāju atzinumus par iespējamo
tālāko bāriņtiesu darbības organizāciju Ķeguma novadā;
ievērojot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu
departamenta 2013.gada 1.marta vēstuli Nr.5.4.1-3/385 „Par iesnieguma pārsūtīšanu”, kurā
izteiktas pretenzijas par Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas vadītājas V. Arājas rīcību
Viktorijas Anitas Meļņikas un Angelikas Annijas Meļņikas tiesību un interešu aizsardzības
jautājumā;
ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2013.gada 25.marta vēstuli
Nr.1-5/617 „Par bāriņtiesas darbību V. A. Meļņikas un A. A. Meļņikas lietā”, kurā atkārtoti
norādīts uz konstatētām būtiskām nepilnībām Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas darbā, t.
sk. bāriņtiesa nav ievērojusi Bāriņtiesu likuma 4.panta otrajā daļā noteikto, ka bāriņtiesa
prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību;
saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības,
biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un 9.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā
arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 2.pantu, kas noteic bāriņtiesas izveidošanas
principus, 12.panta pirmās daļas trešo punktu, kas noteic, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju vai
bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata, ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas
likvidēšanu;
saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 2.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu un nolikumu
apstiprina attiecīgās pašvaldības dome;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,

6

balsojot „par”- 7 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita
Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- 2 (Pāvels Kotāns, Andris Balodis), „atturas”3 (Laimons Bicāns, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ar 2013.gada 20.maiju Ķeguma novadā ir viena bāriņtiesa – Ķeguma
novada bāriņtiesa, un tās darbības teritorija ir visa Ķeguma novada administratīvā
teritorija.
2. Apstiprināt Ķeguma novada bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcijā ar 2013.gada 20.
maiju (pielikumā).
3. Noteikt, ka Ķeguma novada bāriņtiesa ir Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas tiesību,
saistību un lietu pārņēmēja un likvidēt Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesu ar
2013.gada 20.maiju.
4. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei līdz 2013.gada 17.aprīlim brīdināt Ķeguma
novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus par darba tiesisko
attiecību uzteikumu sakarā ar Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas likvidēšanu,
piedāvājot turpināt darba attiecības attiecīgi Ķeguma novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieces un bāriņtiesas locekļu amatos.
5. Lai nodrošinātu Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas lietu nodošanu Ķeguma novada
bāriņtiesai līdz 2013.gada 15.maijam, izveidot komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – N.Sniedze, izpilddirektore;
komisijas locekļi:
Dace Skrīvele, Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Vija Arāja, Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Dace Skābene, Ķeguma novada bāriņtiesas sekretāre.
6. Bāriņtiesas priekšsēdētājai D. Skrīvelei nodrošināt informācijas par Ķeguma novada
bāriņtiesas darbības teritoriju pēc 2013.gada 20.maija publicēšanu oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” un MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 8.punkta izpildi.
7. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada bāriņtiesai,
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesai, pašvaldības izpilddirektorei un Valsts bērnu
tiesību inspekcijai.

13.§ (lēmums Nr.113)
Par grozījumiem 03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības
nolikums”
R.Ozols
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un
24.punktu,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par”- 7 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita
Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”-nav, „atturas”- 5(Valentīns Pastars, Ilmārs
Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2013 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums” (pielikumā).
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2. Pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi
pieejami Ķeguma novada domes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē, Tomes pagasta
pārvaldē un Rembates pagasta pārvaldē.
14.§ (lēmums Nr.114)
Par atbrīvošanu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem
R.Ozols
Izskatīts Ķeguma novada bāriņtiesas locekles Lolitas Liepas 2013.gada 28.janvāra
iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas.
Lolita Liepa ievēlēta par Ķeguma novada Bāriņtiesas locekli ar Ķeguma novada domes
2012.gada 19.septembra lēmumu Nr.389 (sēdes protokols Nr.20,7.§) līdz 2017.gada
18.septembrim.
Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo apakšpunktu, bāriņtiesas
locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās.
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par”- 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Andris Balodis),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Lolitu Liepu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem, ar
2013.gada 20.maiju.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu L.Liepai, personāla speciālistei
Dz.Grīnbergai, centralizētajai grāmatvedībai.

15.§ (lēmums Nr.115)
Par telpu nomas līgumu
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav. „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt Telpu nomas līgumu ar pašnodarbinātu personu par telpas Nr.9, ar kopējo platību
11,9 kv.m., nomu, kas atrodas Komunālā ielā 5, Ķegumā, Ķeguma nov., psihoterapeita
privātprakses veikšanai pirmdienās no plkst. 15.00-19.00, nosakot nomas maksu 0,75
Ls/kv.m mēnesī plus PVN (t.sk. maksa par elektroenerģiju, atkritumu izvešanu,
signalizāciju, apkuri).
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.
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.§ (lēmums Nr.116)
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
R.Ozols
Izskatīta VAS „Latvijas Pasts” 2013.gada 03.aprīļa vēstule Nr.04.1.2-1/221 ar
informāciju par nekustamā īpašuma „Sakaru nodaļa „Rembate””, Rembatē, Rembates
pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 004 0168, izsoli. Nekustamā īpašuma
izsole paredzēta 2013.gada 29.aprīlī plkst.10.00 VAS „Latvijas pasts” telpās Ziemeļu ielā 10,
Lidosta „Rīga”, Mārupes novadā, ar augšupejošu soli, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena
LVL 10200,00, izsoles solis LVL 100,00.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības; 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot Ķeguma novada domes Finanšu komitejas
2013.gada 03.aprīļa lēmumā (protokols Nr.14, 14-5§) noteikto,
balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties VAS „Latvijas Pasts” rīkotajā nekustamā īpašuma „Sakaru nodaļa
„Rembate”, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484
004 0168, izsolē.
2. Pilnvarot domes juristi Sandru Biļinsku pārstāvēt Ķeguma novada domi VAS
„Latvijas Pasts” rīkotajā nekustamā īpašuma „Sakaru nodaļa „Rembate”, Rembatē,
Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 004 0168, izsolē,
ievērojot Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 03.aprīļa lēmumā
(protokols Nr.14, 14-5§) noteikto.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes izpilddirektorei, domes
juristei, domes Centralizētajai grāmatvedībai.

17.§ (lēmums Nr.117)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
18.§ (lēmums Nr.118)
Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu
R.Ozols
Izskatīts 2013.gada 25.marta Rīgas plānošanas reģiona atzinums Nr.SA-2/12 par
„Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2037.gadam” un tam pievienotais
„Ķeguma novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam” izvērtējums par dokumenta
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Rīgas plānošanas reģions atbalsta Ķeguma
novada attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu Ķeguma
novada domē.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta trešo daļu, 22.panta trešo
daļu un 2012.gada 16.oktobra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2.apakšpunktu; kā arī domes
Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,. „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2037.gadam.
2. Apstiprināt Ķeguma novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.
3. Lēmumu par „Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam” un
„Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam” apstiprināšanu publicēt
pašvaldības mājas lapā www.kegums.lv un pašvaldības izdevumā „Ķeguma Novada
Ziņas.”
4. Lēmumu elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Rīgas plānošanas reģionam.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Ūzuls.

19.§ (lēmums Nr.119)
Par Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” telpu rekonstrukcijas
īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē
R.Ozols
Sakarā ar to, ka Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” ir fiziski
nolietojušās ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroinstalācijas sistēmas, Ķeguma novada
dome ir uzsākusi veikt nepieciešamās procedūras iepriekš minēto sistēmu rekonstrukcijai. Ir
izstrādāts tehniskais projekts „Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa”
telpu rekonstrukcija”. Atbilstoši tehniskā projekta būvniecības koptāmei, kas izstrādāta
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saskaņā ar 2013.gada 08.marta līgumu NR.35/2013, noslēgtu ar SIA „Artidea”,
rekonstrukcijai nepieciešamais finansējums ir 409540,61 Ls, t. sk. 21% PVN 71077,30 Ls.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības
autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.).
Lai nodrošinātu sekmīgu Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa”
telpu rekonstrukcijas īstenošanu, ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Likuma
par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, kas nosaka pašvaldību budžeta tiesības un
procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz pašvaldības tiesības
ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem aizņēmumus,
noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā
pašvaldības var ņemt aizņēmumus, kā arī Finanšu komitejas atzinumu;
balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu valsts kasē 409540,00 LVL (četri simti deviņi tūkstoši pieci simti
četrdesmit Latvijas lati 00 sant.) apmērā.
2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts
kases noteiktajiem procentiem.
3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā
izpildi ar pašvaldības budžetu.
4. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un
pārraudzības padomei.
5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.
6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

20.§ (lēmums Nr.120)
Par projekta „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta” (Nr.12-04-ZL23-Z401101000003) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē
R.Ozols
Saskaņā ar 2012.gada 04.jūlija Ķeguma novada domes lēmumu Nr.302 „Par
piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam
„Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”” (protokols Nr.15, 15.§) un 2012.gada
19.decembra Ķeguma novada domes lēmumu Nr.516 „Par līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”” (protokols Nr.28, 13.§) Ķeguma
novada dome piedalījās PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas
Zivsaimniecības fonda LEADER pieejas īstenošanas 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
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zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”, un guva atbalstu projekta
īstenošanai. 21.03.2013. Tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 18.03.2013. lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Nr.046-11/13/803, kopējās izmaksas 26859,19 Ls.
Atbilstoši iepirkumam ĶND 2012/23 „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”
2013.gada 22.martā ir noslēgts līgums Nr.KNP/3-1/13/38 ar SIA „Intersports” par summu
26859,19 Ls, t. sk. PVN 4661,51 Ls.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts kā vienu no pašvaldības
autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta” (Nr.
12-04-ZL23-Z401101-000003) īstenošanu, ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz
Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību budžeta tiesības un
procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz pašvaldības tiesības
ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem aizņēmumus,
noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā
pašvaldības var ņemt aizņēmumus, 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”, paredz investīciju
piešķiršanu publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, lai veicinātu apdzīvotības
saglabāšanos, un ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu;
balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 26 859,00 Ls (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti
piecdesmit deviņi Latvijas lati) apmērā.
2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases
noteiktajiem procentiem.
3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā
izpildi ar pašvaldības budžetu.
4. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un
pārraudzības padomei.
5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.
6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.

21.§ (lēmums Nr.121)
Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”
R.Ozols
Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi projektu konkursu „Sporta inventāra
iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Konkursa
mērķis – atbalstīt mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā
inventāra iegādi, sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju
attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs un to nozīmi veselības
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saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu
apguvē.
Viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs no IZM nedrīkst būt mazāks par 500 LVL
un lielāks par 3000 LVL (valsts budžets). Pašvaldībai ir jānodrošina 50% līdzfinansējums.
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš - š.g. 22.aprīlis. Projekts jāīsteno līdz š.g.
15.novembrim. Projekta īstenošanas vietas: Ķeguma novada vispārējās pirmskolas izglītības
iestādes „Birztaliņa” un „Gaismiņa”. Plānotās aktivitātes: mācību priekšmeta „Sports”
standarta realizācijai nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegāde.
Likuma „Par pašvaldībām" 12.pants, paredz, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 15.panta pirmās daļas
6.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot Izglītības uz zinātnes ministrijas 2013.gada
20.martā izsludinātā projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības iestādēs” nolikumā noteikto; ņemot vērā domes Finanšu
komitejas atzinumu,
balsojot „par”- 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:

2.

Piedalīties Izglītības uz zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta
inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.
Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošana Ķeguma novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs” Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.

3.

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
LVL 1400,00 (viens tūkstotis četri simti lati 00 sant.) apmērā.

4.

Noteikt Ķeguma novada vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” vadītāju
Anitu Skosu kā atbildīgo projekta iesnieguma sagatavošanā, iesniegšanā un projekta
administratīvajā vadībā.

5.

Uzdot pašvaldības izpilddirektorei kontrolēt lēmuma izpildi.

6.

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

1.

22.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā par periodu no 20.03.2013.
Par budžeta ieņēmumiem.
Aprīlī IIN ieņēmumi ir 78 005 LVL, kas ir 1/2 no plāna, līdz ar to šobrīd var cerēt, ka plāns
tiks izpildīts. Labi pildās arī nekustamā īpašuma nodokļu parāda segšana. Šobrīd ir iemaksāts
un dzēsta gandrīz puse no iepriekšējo periodu parādiem.
Par iepirkumiem.
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1. Iepirkumā „Skatuves izgaismošanas iekārtu un skatuves mehānismu montāža un
aizkaru uzstādīšana Tomes tautas namā” ir veikta atkārtota piedāvājumu un pieprasītās
papildus informācijas vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju SIA „AJV grupa”
ar piedāvāto cenu LVL 6500,36 (bez PVN).
2. Atkārtoti izsludinātā iepirkumā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm
2013./2014.g. apkures sezonai” uz tām sešām daļām, kurās pirmajā iepirkumā netika saņemti
piedāvājumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņā 21.03.2013. tika saņemts viens piedāvājums.
Tika veikta piedāvājuma vērtēšana un pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt, jo iesniegtais
piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotās finanšu iespējas.
3. 21.03.2013. trešo reizi tika izsludināts iepirkums „Malkas piegāde Ķeguma novada
pašvaldības iestādēm 2013./2014.g. apkures sezonai” uz tām sešām daļām, kurās pirmajā
iepirkumā netika saņemti piedāvājumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 04.04.2013.
kad tika saņemts viens piedāvājums. Tika veikta piedāvājuma vērtēšana un pieprasīta papildus
informācija pretendentam, kuram varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
4. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.
gada vasaras periodā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 25.03.2013. tika saņemti
piedāvājumi no pieciem pretendentiem četrās iepirkuma daļās. Tika veikta piedāvājumu
vērtēšana un pieprasīta papildus informācija pretendentiem, kuriem varētu tikt piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības.
5. Atklātā konkursā „Rembates sociālās aprūpes centra rekonstrukcijas papilddarbi”
piedāvājumu iesniegšanas termiņā 02.04.2013. tika saņemti divi piedāvājumi. Ir veikta
piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par iepirkuma uzvarētāju Personu
apvienību „SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” ar piedāvāto cenu LVL 31334,58 (bez
PVN).
6. Sakarā ar grozījumiem konkursa „Ķeguma VPII „Gaismiņa” ēkas iekšējo inženiertīklu
rekonstrukcija un telpu renovācija” tehniskajā dokumentācijā, 04.04.2013. tika pieņemts
lēmums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 22.04.2013.
Pasākumi
Šobrīd aktīvi norit konkurss Ķeguma vecmāmiņām (pieteiktas bija 9 vecmāmiņas, bet
piekrita darboties 6). Vecmāmiņas darbosies dažādās jomās un konkursa noslēgums, kad viss
novads varēs sekot līdzi, plānots 12.maijā.
13. aprīlī. plkst.18:00 - Birzgales Tautas namā dāmu deju kolektīva „Visma” 5 gadu jubilejas
koncerts.
15.04. plkst. 16:00 – Birzgales Tautas namā, Liliputu cirks.
19.04. plkst. 20:00 Ķeguma Tautas namā un Birzgales Tautas namā tiks demonstrēta „Prāta
vētras” koncertfilma „Vēl viena klusā daba”.
20.04. plkst. 18:00 – konkurss„ Ķeguma novada talants 2013”, Ķeguma Tautas namā.
2.maijā plānojam noorganizēt pasākumu par godu Ķeguma novada ģerboņa apstiprināšanai.
Aktīvi gatavojamies un plānojam Ķeguma novada svētkus „Piepildīsim sapņus Ķegumā”, kas
šogad notiks 24.,25.,26. maijā.
Sēdi slēdz plkst. 16:00
Sēdes vadītājs
_________
datums

R.Ozols

Protokolēja

I.Koluža
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