ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2013.gada 18.septembrī

Nr.22

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, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede
Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska
Nepiedalās: Gatis Kūmiņš, Daina Vanaga, Raivis Ūzuls- pamatdarba dēļ,
Pāvels Kotāns- slimības dēļ
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
5.Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
6.Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
7.Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
8.Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
9.Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
10.Par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu
11.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu
12.Par telpu nomas līguma izbeigšanu
13.Par sociālā dzīvokļu īres līguma izbeigšanu un sociālās dzīvojamās telpas piešķiršanu
14.Par adrešu dzēšanu Birzgales pagastā
15.Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Nākotnes iela 19”
16.Par Ķeguma novada domes 07.08.2013. lēmuma Nr.265 atcelšanu
17.Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu zemēm
Ķeguma novadā 2014. gadā
18.Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē
„Gaismiņa”
19.Par nominācijas „Gada skolotājs 2013” piešķiršanu
20.Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes
noteikšanu

21.Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra noteikumos Nr.3
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un
pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”
22.Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana savstarpējiem
norēķiniem
23.Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Siltumenerģijas pārvades
sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” un par
saistībām centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju
projekta īstenošanai
24.Par zvejas tiesību nomu
25.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts
5C
26.Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Ķeguma
prospekts 5C un Ķeguma prospekts A
27.Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
28.Par dalību Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”
29.Par telpu nomas līguma izbeigšanu
30.Par trīspusējas vienošanās par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu un
nodrošināšanu slēgšanu
31.Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā Nr.267 (sēdes
protokols Nr.16, 6.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”
32.Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu
33.Par pašvaldības prioritārā projekta „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve”
īstenošanu
34.Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā Nr.266 (sēdes
protokols Nr.16, 5.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”
35.Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša
darba algas likmes noteikšanu
36.Informatīvie jautājumi
1.§ (lēmums Nr. 318)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma
„Elmāri”, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 006 0050 ½
domājamo daļu, LVL 49,94 (četrdesmit deviņi komats deviņdesmit četri lati), piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma
„Gruntszemnieki”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 006 0051 ¼
domājamo daļu, LVL 174,17 (viens simts septiņdesmit četri komats septiņpadsmit lati),
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.§ (lēmums Nr. 319)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
Ziedu ielā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 004 0055, LVL 128,37
(viens simts divdesmit astoņi komats trīsdesmit septiņi lati), 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.
3.§ (lēmums Nr. 320)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
„Zaļozoli”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 002 0173, LVL
119,85 (viens simts deviņpadsmit komats astoņdesmit pieci lati), 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.
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4.§ (lēmums Nr. 321)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma
„Elmāri”, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 006 0050 ½
domājamo daļu, LVL 49,94 (četrdesmit deviņi komats deviņdesmit četri lati), piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma
„Gruntszemnieki”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 006 0051 ¼
domājamo daļu, LVL 174,17 (viens simts septiņdesmit četri komats septiņpadsmit lati),
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.
5.§ (lēmums Nr. 322)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 84,78
(astoņdesmit četri komats septiņdesmit astoņi lati) par nekustamo īpašumu „Graužupītes”,
Graužupēs, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 006 0068, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 36,49 (trīsdesmit
seši komats četrdesmit deviņi lati) par nekustamā īpašuma „Graužupītes”, Graužupēs,
Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 506 0006, ½ domājamo daļu,
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.
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
6.§ (lēmums Nr. 323)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
„Jaundzilnas 1”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 003 0099,
LVL 344,20 (trīs simti četrdesmit četri komats divdesmit lati), 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.
7.§ (lēmums Nr. 324)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols, L.Strauss
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, 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.
8.§ (lēmums Nr. 325)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr. 326)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, 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.

10.§
Par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu
R.Ozols, A.Balodis, L.Strauss
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ jautājuma izskatīšanu ATLIKT.
Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr. 327)
Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2011.gada 1.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.6/2011,
noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes iela 2A-2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
īri līdz 2013.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,08 Ls/kv.m. Īrnieks
papildus īres maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
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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.
12.§ (lēmums Nr. 328)
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 2012.gada 26.marta Telpu nomas līgumu Nr.2/2012 noslēgtu par telpas Nr.33
(kūts, šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov.,
nomu, ar 2013.gada 1.septembri.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.§ (lēmums Nr. 329)
Par sociālā dzīvokļu īres līguma izbeigšanu un sociālās dzīvojamās telpas piešķiršanu
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts 2012.gada 23.oktobrī uz
dzīvojamo platību istabā Nr.2 Ķeguma ielā 8 dz.2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., ar
2013.gada 1.septembri.
Piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo platību, dzīvoklī Nr.1 (kopējā
platība 19,5 kvm) „Vecķervāni’’, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., un noslēgt sociālās
dzīvojamās telpas īres līgumu no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 28.februārim.
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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14.§ (lēmums Nr. 330)
Par adrešu dzēšanu Birzgales pagastā
R.Ozols
Izskatīta Valsts zemes dienesta 05.06.2013. vēstule Nr.2-04.1-R/2548 (reģistrēta
06.06.2013.Nr.KNB/4-2/13/60) par adrešu datu kārtošanu Birzgales pagastā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu. Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 8.punktu, kas nosaka
adrešu piešķiršanas kārtību;
ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, no Valsts adrešu reģistra dzēst šādas adreses:
Jaunatnes iela 13, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Altaji”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Glīzdi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Jaunlāčplēši”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Jaunšķērsēni”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Kalna Līberi”,Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Ķaupji”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Lāčudruvas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Magones”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Melmenjāņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Sapņu pils ”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Zīlītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
Jaunatnes iela 6, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
Lindes iela 4, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
Nākotnes iela 20, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
Uzvaras iela 21, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
„Bangas 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV- 1010.
15.§ (lēmums Nr. 331)
Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Nākotnes iela 19”
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamajam īpašumam „Kalna Stūrīši”, kadastra apzīmējums 7444 005 0088,
adresi zemei un ēkām, uz vienotu adresi – Nākotnes iela 19, Birzgale, Birzgales pag.,
Ķeguma nov.
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
16.§ (lēmums Nr. 332)
Par Ķeguma novada domes 07.08.2013. lēmuma Nr.265 atcelšanu
R.Ozols
Sakarā ar konstatētiem papildus apstākļiem, kas ietekmē lēmuma realizāciju,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ķeguma novada domes 07.08.2013. lēmumu Nr.265 (protokols Nr. 16,
4.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”.
17.§ (lēmums Nr. 333)
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu zemēm
Ķeguma novadā 2014. gadā
R.Ozols
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, pārejas noteikumu 40. 2
punktu, pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim, ir tiesības 2014.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei
vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma
ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 2014.gadam zemēm, kurām 2014.gadā
tiktu piemēroti nodokļu pieauguma 25% ierobežojumi, pēc datorizdrukas šādu īpašumu skaitu
Ķeguma novadā veido 580 zemes gabali. Salīdzinot prognozēto nodokli ar 25% ierobežojumu
piemērošanu un prognozēto nodokli bez ierobežojuma piemērošanas nodokļu starpību veido
LVL 5951.92 / EUR 8468.82.
Analizējot nekustamo īpašumu sarakstu 2014.gadam bez nodokļa ierobežojuma
piemērošanas daudziem īpašniekiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu strauji pieaugs nodokļu
slogs.
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ķeguma novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu zemēm Ķeguma novadā
2014.gadā”.
2. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to
nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
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18.§ (lēmums Nr. 334)
Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē
„Gaismiņa”
R.Ozols, L.Strauss
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Uzņemt Ķeguma VPII „Gaismiņa” Simonu Moisejevu.
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.
19.§ (lēmums Nr. 335)
Par nominācijas „Gada skolotājs 2013” piešķiršanu
R.Ozols. L.Strauss
Iepazīstoties ar Birzgales pamatskolas direktora V. Pastara un VPII „Gaismiņa vadītājas
S.Tošenas priekšlikumiem;
saskaņā ar 2012.gada 09.janvāra Ķeguma novada pašvaldības konkursa „Gada
skolotājs” nolikumu;
saskaņā ar Ķeguma novada domes nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas nosaka, ka
atzinības rakstu var piešķirt fiziskām un juridiskām personām par priekšzīmīgu amata
pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu dzīves vai darba jubileju; atsevišķos gadījumos
dome var lemt arī par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu;
ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot Mairu Līdumu par ieguldīto darbu bērnu vispusīgā attīstībā ar Ķeguma
novada domes Atzinības rakstu, piemiņas balvu „Gada skolotājs 2013” un naudas
balvu divu minimālo mēnešalgu apmērā.
2. Izteikt pateicību Lailai Osvaldei par ieguldījumu Ķeguma novada izglītības attīstībā.
3. Pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos organizēt lēmuma izpildi.
4. Pašvaldības sekretārei I.Kolužai izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto
personu un nosūtīt lēmumu pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos S.Čivča un
domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoitei).
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20.§ (lēmums Nr. 336)
Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes
noteikšanu
R.Ozols
Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena
no pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības
iestādes finansējamas no budžeta;
ņemot vērā Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra noteikumu Nr.3 „Kārtība,
kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības
finansējumu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes (VPII) pedagogiem un iestāžu
vadītājiem” 2.8.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi
nosaka pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 01.septembri;
ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumus Nr.836 „Pedagogu
samaksas noteikumi”;
ņemot vērā pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejas
priekšlikumus;
balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Dace Māliņa, Rita Reinsone,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” –
1 (Valdis Kalniņš), „atturas” – nav, Valentīns Pastars balsojumā nepiedalās.
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt sekojošas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba
algas likmes 2013./2014.mācību gadam no 2013.gada 01.septembra:
1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram- 535,00 Ls (ar 2014.gada
01.janvāri EUR 762);
1.2. Birzgales pamatskolas direktoram- 541,00 Ls (ar 2014.gada 01.janvāri EUR 770);
1.3. VPII „Gaismiņa” vadītājai – 553,00 Ls (ar 2014.gada 01.janvāri EUR 787);
1.4. VPII „Birztaliņa” vadītājai- 541,00 Ls (ar 2014.gada 01.janvāri EUR 770);
1.5. Birzgales mūzikas skolas direktoram – 492 Ls (ar 2014.gada 01.janvāri EUR 701).
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus Ķeguma novada izglītības iestāžu vadītājiem,
pašvaldības izglītības speciālistei izglītības jautājumos, Centralizētai grāmatvedībai
(M.Priževoitei).
21.§ (lēmums Nr. 337)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra noteikumos Nr.3
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un
pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”
R.Ozols
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības
iestādes finansējamas no budžeta;
Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” noteikto;
ņemot vērā Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumus Nr.382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”;
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izskatot pašvaldības izglītības speciālista priekšlikumu;
ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejas atzinumus;
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra noteikumos Nr.3
„Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un
pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”, turpmāk tekstā
Noteikumi:
1.1.

izteikt Noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:

„Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā
izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi.”
1.2.

izteikt Noteikumu 2.7.punktu šādā redakcijā:

„Pašvaldība izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla
(bibliotekāra, logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga karjeras
konsultanta, pedagoga palīga) darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15
procentus no saņemtās mērķdotācijas. Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka
darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 12 procentus no
saņemtās mērķdotācijas, atbalsta personāla darba samaksai netiek noteikti
ierobežojumi.”
1.3.

svītrot Noteikumu 3.3.punktu

„Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un
finansējuma apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un
izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas.”
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus izglītības iestāžu vadītājiem, pašvaldības
speciālistam izglītības jautājumos, Centralizētai grāmatvedībai (M.Priževoitei).

22.§ (lēmums Nr. 338)
Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana savstarpējiem
norēķiniem
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.jūnija
noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi 2013.gadā Ls
209 302 (divi simti deviņi tūkstoši trīs simti divi lati) apmērā un noteikt ar 2013.gada
1.septembri uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī Ls 59.33 (piecdesmit
deviņi lati un 33 santīmi).
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2. Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi 2013.gadā Ls 98 303
(deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīs lati) un noteikt ar 2013.gada 1.septembri
uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī Ls 92.04 (deviņdesmit divi lati un 04
santīmi).
3. Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi 2013.gadā Ls 86 559 (astoņdesmit seši
tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati) un noteikt ar 2013.gada 1.septembri
uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī Ls 138.72 (viens simts trīsdesmit astoņi
lati un 72 santīmi).
4. Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi 2013.gadā Ls 159 679 (viens simts
piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi lati) un noteikt ar 2013.gada
1.septembri uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī Ls 103.96 (viens simts trīs
lati un 96 santīmi).
5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētās grāmatvedības
finansistei D.Pavlovskai, lēmumā minētajām izglītības iestādēm.
Izglītības iestāžu izdevumu tāme sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
23.§ (lēmums Nr. 339)
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II
kārta” un par saistībām centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes
paaugstināšanas investīciju projekta īstenošanai
R.Ozols
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, kā vienu no pašvaldības
autonomajām funkcijām paredz komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, tai
skaitā, siltumapgādi.
Sakarā ar piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda LIAA programmas
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”, 5. kārtas
projektā, un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.824
"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.5.2.1.1. apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām",
ņemot vērā, ka 2013.gada 22.jūlijā apstiprināts SIA „BM-projekts” izstrādātais
tehniskais projekts „Ārējo siltumapgādes tīklu projekta izstrāde Staru masīvā” un 2013. gada
29.jūlijā apstiprināts SIA „Inženiergrupa” izstrādātais tehniskais projekts „Ārējo
siltumapgādes tīklu projekta izstrāde Skolas un Liepu masīvā”;
ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs
Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2013.gada jūlijā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizētās
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektam „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II
kārta”.
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2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. attiecināmās izmaksas
SIA „Ķeguma Stars” (kredīts)
KF finansējums
Neattiecināmās izmaksas (PVN)

LVL
1 112 445,81
919 376,70
551 626,02
367 750,68
193 069,11

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Siltumapgādē –
Siltumtrases posma rekonstrukcija „Staru masīvā”, „Skolas masīvā” un „Liepu
masīvā”:
Projekta realizācijas laikā paredzēts rekonstruēt siltumtrases posmu, uzstādot rūpnieciski
izolētu cauruli ar:
Dn 20/110 – L = 36 m;
Dn 25/110 – L = 258 m;
Dn 32/125 – L = 259 m;
Dn 40/125 – L = 91 m.
Dn 50/140 – L = 126 m;
Dn 65/160 – L = 411 m.
Dn 80/180 – L = 848 m;
Dn 100/225 – L = 688 m;
Dn 125/250 – L = 311 m;
Dn 150/275 – L = 228 m.
Kopējais rekonstruējamā siltumtrases posma garums ir 3256 m.
Pēc būvdarbiem, montāžas darbiem zemes segumu paredzēts atjaunot iepriekšējā stāvoklī.
4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ķeguma Stars” līdzfinansējuma daļu, galvojot
aizņēmumu Ls 551 626,02 apmērā, kas sastāda 60% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām.
5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
6. Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošinot projektam nepieciešamās
informācijas sniegšanu atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF finansējuma saņēmējam.

24.§ (lēmums Nr. 340)
Par zvejas tiesību nomu
R.Ozols
Balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita
Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” –
2(Andris Balodis, Viesturs Teicāns), „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Līgumu Nr.3/2012, kas 2012. gada 14.augustā noslēgts par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju murdu ar sētu līdz
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30 m, uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas maksu LVL 7,- (septiņi lati), 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.
25.§ (lēmums Nr. 341)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķeguma
prospekts 5C
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts
5C, Ķegums, Ķeguma nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 7409 001 0096,
platība 1597 m2).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
26.§ (lēmums Nr. 342)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem
Ķeguma prospekts 5C un Ķeguma prospekts A
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pirmajai zemes vienībai, platība 135 m2:
piešķirt nosaukumu Ķeguma prospekts A, Ķegums, Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0096, platība 1462 m2:
saglabāt nosaukumu Ķeguma prospekts 5C, Ķegums, Ķeguma nov.;
saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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27.§ (lēmums Nr. 343)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 37,14 (trīsdesmit
septiņi komats četrpadsmit lati) par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9-4, Ķegumā, Ķeguma
novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0299, ½ domājamo daļu, 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.
28.§ (lēmums Nr. 344)
Par dalību Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”
R.Ozols
Izskatīts Latvijas pašvaldību savienības 10.09.2013. (vēstule Nr.0920132156/A1338)
aicinājums pievienoties Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli- Latvija”
darbībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Iestāties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.
2. Par Ķeguma novada pārstāvi dalībai apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” deleģēt
Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Latvijas pašvaldību savienībai,
centralizētajai grāmatvedībai.
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29.§ (lēmums Nr. 345)
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 2004.gada 9.februāra Telpu nomas līgumu Nr.24/2004tn, kas noslēgts par telpas
Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nomu, ar 2013.gada 1. novembri.
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.
30.§ (lēmums Nr. 346)
Par trīspusējas vienošanās par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu un
nodrošināšanu slēgšanu
R.Ozols
Izvērtēts SIA „SOPHOS CAPITAL”, reģistrācijas numurs 40103478605, juridiskā
adrese Uzvaras prospekts 25 k-4-4D, Baloži, Ķekavas novads, priekšlikums par sadarbību ar
biomasu (šķeldu) darbināmas koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu 1,3 MW un siltuma
jaudu 5 MW būvniecībā, siltumtrašu būvniecībā, sekojoši siltumenerģijas un elektroenerģijas
ražošanā un nodrošināšanā Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem.
Izskatīts E.Kozlova 2013.gada 11.septembra Ziņojums par iespējamām pieslēguma
izmaksām, siltumtrases aptuveno garumu, izbūves izmaksām, izbūves vietu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma
15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī
sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi; saskaņā ar domes Finanšu komitejas lēmumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt trīspusēju sadarbības līgumu ar pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”, reģistrācijas
numurs 40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV5020, un SIA „SOPHOS CAPITAL”, reģistrācijas numurs 40103478605, juridiskā
adrese Uzvaras prospekts 25 k-4-4D, Baloži, Ķekava novads, LV-2128, par sadarbību
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ar biomasu (šķeldu) darbināmas koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu 1,3 MW un
siltuma jaudu 5 MW būvniecībā, siltumtrašu būvniecībā, sekojoši siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanā un nodrošināšanā Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem, saskaņā ar
pielikumā pievienoto Sadarbības līguma projektu.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei N.Sniedzei.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, SIA
„SOPHOS CAPITAL”, domes izpilddirektorei N.Sniedzei, domes juristei S.Biļinskai.

31.§ (lēmums Nr. 347)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā Nr.267 (sēdes
protokols Nr.16, 6.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”
R.Ozols, A.Balodis
Sakarā ar izmaiņām grāmatvedības dokumentu kontējumā,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā Nr.267
(protokols Nr. 16, 6.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”, izsakot:
1.1. konstatējošās daļas trešo daļu šādā redakcijā:
„Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7409 007 0116, nekustamā īpašuma novērtējums uz 17.06.2013. Ls 25,- Nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība Ls 3,-. Par nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanu samaksāts Ls 100,-,
par zemes vienības uzmērīšanu Ls 31,57.”
1.2. lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- starpgabalu, kas atrodas
Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 007 0119, kadastra apzīmējums 7409 007
0116, platība 61 kv.m, par nosacīto cenu Ls 156,57 (viens simts piecdesmit seši lati un
piecdesmit septiņi santīmi).
2. Pašvaldības
juriskonsultei.

sekretārei

nodrošināt

lēmuma nosūtīšanu grāmatvedībai

un

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV
1010.

32.§ (lēmums Nr. 348)
Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu
R.Ozols
Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu Nr.172 (sēdes
protokols Nr.10,14§) pieņemts lēmums pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
starpgabalu ar kadastra numuru 7409 007 0121, kadastra apzīmējums 7409 007 0114, platība
48 kv.m.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļas
pirmo punktu, zemes starpgabalu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem
kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.
Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409
007 0118, nekustamā īpašuma novērtējums uz 17.06.2013. Ls 20,- Nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība Ls 2,-. Par nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanu samaksāts Ls 100,-,
par zemes vienības uzmērīšanu Ls 24,84.
Saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punktu, kas noteic, ka atsavināšanas izdevumu apmēru un
kārtību, kādā atsavināto publisko personu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi
attiecīgās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku
cenu.
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- starpgabalu, kas atrodas
Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 007 0121, kadastra apzīmējums 7409 007
0114, platība 48 kv.m, par nosacīto cenu Ls 144,84 (viens simts četrdesmit četri lati un
astoņdesmit četri santīmi).
2. Pašvaldības juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu zemes īpašniekiem,
kuru zemei piegul lēmuma 1. punktā minētais zemes gabals ar tā noteikto nosacīto cenu.
3. Pašvaldības
juriskonsultei.

sekretārei

nodrošināt

lēmuma nosūtīšanu grāmatvedībai

un

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV
1010.

33.§ (lēmums Nr. 349)
Par pašvaldības prioritārā projekta „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas
izbūve” īstenošanu
R.Ozols
2013.gada 27.jūnijā, pamatojoties uz Ķeguma novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
2013.gada 30.maija lēmumu Nr.34, 2.2§ (iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND 2013/9) un
saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GASTEX” 2013.gada 27.maija Piedāvājumu,
tika noslēgts būvdarbu līgums Nr. KNP/3-1/13/108 par Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūves darbu veikšanu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Firma L4”
izstrādāto tehnisko projektu, par kopējo summu 25398,23 Ls, t. sk PVN 21% 4407,96 Ls.
2013.gada 05.septembrī noslēgta vienošanās Nr. KNP/3-1/13/108-1 pie 2013.gada
27.jūnija Līguma Nr. KNP/3-1/13/108 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2013.gada
04.novembrim.
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2013.gada 18.jūlijā noslēgts līgums Nr. KNP/3-1/13/117 par Birzgales ciema
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbu būvuzraudzību par kopējo summu 290,62 Ls.
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
1.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, t. sk. ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu.
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, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta vienpadsmito daļu,
kas paredz piešķirt pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu
īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 100 000 latu, ievērojot Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt projektu „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve” kā Ķeguma
pašvaldības prioritāro infrastruktūras investīciju projektu.

2.

Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 21375,00
(divdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit pieci lati) apmērā.

3.

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases
noteiktajiem procentiem.

4.

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā
izpildi ar pašvaldības budžetu.

5.

Uzdot pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei kontrolēt lēmuma izpildi.

6.

Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei N.Sniedzei,
centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoitei).

34.§ (lēmums Nr. 350)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā Nr.266 (sēdes
protokols Nr.16, 5.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”
R.Ozols
Sakarā ar izmaiņām grāmatvedības dokumentu kontējumā,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā Nr.266
(protokols Nr. 16, 5.§) „Par starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu”, izsakot:
1.1. konstatējošās daļas trešo daļu šādā redakcijā:
„Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7409 007 0118, nekustamā īpašuma novērtējums uz 17.06.2013. Ls 75,- Nekustamā īpašuma
kadastrālā vērtība Ls 7,-. Par nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanu samaksāts Ls 100,-,
par zemes vienības uzmērīšanu Ls 95,24.”
1.2. lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- starpgabalu, kas atrodas
Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 007 0122, kadastra apzīmējums 7409 007
0118, platība 184 kv.m, par nosacīto cenu Ls 270,24 (divi simti septiņdesmit lati un divdesmit
četri santīmi)”.
2. Pašvaldības
juriskonsultei.

sekretārei

nodrošināt

lēmuma nosūtīšanu grāmatvedībai

un

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV
1010.

35.§ (lēmums Nr. 351)
Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu
mēneša darba algas likmes noteikšanu
R.Ozols
Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības
iestādes finansējamas no budžeta;
ņemot vērā Ķeguma novada domes 2010.gada 01.septembra noteikumu Nr.3 „Kārtība,
kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības
finansējumu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes (VPII) pedagogiem un iestāžu
vadītājiem” 10.punktu, kas nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka,
metodiķa, pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga un pedagoga, kas izglīto bērnus no piecu
gadu vecuma mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši MK noteikumiem;
ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 no 28.07.2009 „Pedagogu samaksas
noteikumi”;
ņemot vērā pašvaldības Finanšu komitejas priekšlikumus;
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa,
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1.

VPII pedagogiem noteikt sekojošas darba algas likmes ar 2013.gada 1.septembri
Pedagogs un
iegūtā pakāpe
Pedagogi
pirmsskolas
iestādē

Pedagoģiskā darba stāžs (gados)
mazāks par 5
no 5 līdz 10
lielāks par 10
LVL 280,00
LVL 300,00
LVL 290,00
(vai EUR 399)

(vai EUR 413)
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(vai EUR 427)

2.

Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus Ķeguma novada pašvaldības VPII izglītības
iestāžu vadītājiem, pašvaldības izglītības speciālistei izglītības jautājumos,
Centralizētai grāmatvedībai (M.Priževoitei).

36.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā par periodu no 04.09.2013.
Par budžeta ieņēmumiem.
Augustā IIN ieņēmumi ir 173 084 LVL, kas ir par 3080 LVL mazāk nekā plānots. Jāsaka, ka
šogad šis ir pirmais mēnesis, kad IIN atpaliek no plānotā un iepriekšējos mēnešos ir
izveidojusies samērā liela pārmaksa, kas pilnībā nosedz radušos neizpildi un pagaidām
draudus budžeta izpildei nerada. Septembrī ir ieskaitīti 114 630 LVL, kas ir vairāk kā puse no
plānotā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi pildās labi.
Par darbiem
1. SIA „BK Māja” gatavojas nodot darbus objektā Ķeguma b/d „Gaismiņa” ēkas iekšējo
inženiertīklu rekonstrukcijas un telpu renovācija. Ēkas otrajā stāvā notiek mēbeļu
atpakaļ izvietošana un šonedēļ pabeigs uzstādīt iebūvētās mēbeles grupu virtuvītēs.
Ēkas pirmajā stāvā ir pabeigti telpu apdares un krāsošanas darbi. Notiek inženiertīklu
palaišanas un ieregulēšanas darbi.
2. SIA „Ceļdaris” ir pabeidzis ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. Pasūtītājs ir
pieņēmis darbus pēc apjoma. Galīgo objekta pieņemšanu veiks būvvalde pēc digitālās
uzmērīšanas dokumentu saņemšanas.
3. SIA „Jards” ir atsācis darbus Tomē veikala ēkas rekonstrukcijā par dienas centru.
Pamatiem ir izbūvēta armēta izlīdzinošās kārta. Ir uzsākta ēkas sienu montāža no
keramzīta blokiem.
4. SIA „Gastex” turpina darbus Birzgalē Krasta ielā KSS izbūvē. Ir sagatavota būvbedre
KSS pamatu izbūvei.
5. SIA Vesseman turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus
Ķegumā – Staru, Aizvēja un Pakalnes ielās.
6. SIA „ECU Ķegums” ir uzsācis elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas un ielu
apgaismojuma sistēmas izbūves darbus Birzgalē.
Par pasākumiem
1. 13.septembrī pie mums viesojās Skrundas pašvaldības darbinieki.
2. 14.septembrī Tomē notika kārtējais sēņošanas čempionāts.
3. Šodien notika izglītības iestāžu apsekošana, lai iepazītos ar iestāžu gatavību jaunajam
mācību gadam. Visi dalībnieki varēja pārliecināties, ka visas novada izglītības iestādes
ir gatavas strādāt, tai skaita VPII „Gaismiņa” varēs atsākt darbu ar 1.oktobri pilnā
apjomā un šogad pirmo reizi tiks uzņemti bērni jau no 1,5 gadu vecuma.
Sēdi slēdz plkst. 17:00
Sēdes vadītājs

R.Ozols

_________
datums
Protokolēja

I.Koluža
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