Latvijas Republika

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2013.gada 6.februārī

Nr.3

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža
Sēdē piedalās:
deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede
Maija Priževoite
Sēdē nepiedalās deputāti Irēna Dmitročenko- slimības dēļ, Viesturs Teicāns, Līga Strausspamatdarba dēļ, Raivis Ūzuls
Ozols ierosina izslēgt no izsludinātās darba kārtības šādus darba kārtības punktus:
1. Par braukšanas izdevumu apmaksu;
2...............................................................................................................................................

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvā
Ķilupītes”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. ”;
3. .............................................................................................................................................
Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā
īpašuma „Brīvā Ķilupītes”, zemes vienībām „Ragāres” un „Akmeņkalni”;
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Celmiņi”;
5. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma
„Celmiņi” zemes gabalam „Mazcelmiņi”.
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome APSTIPRINA sēdes darba kārtību:
1. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
2. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
3. Par zemes nomu
4. Par Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa lēmuma Nr. 155 (protokols Nr. 8, 1.§)
atcelšanu
5. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumā
6. Par Ķeguma novada domes noteikumu „Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības
iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu” apstiprināšanu

7. Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana savstarpējiem
norēķiniem no 01.01.2013.
8. Par Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas likvidēšanu un Ķeguma novada bāriņtiesas
nolikuma apstiprināšanu
9. Par grozījumiem 03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības
nolikums”
10. Par atbrīvošanu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem
11. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu
12. Par Ķeguma novada bibliotēkas nolikumu
13. Par grozījumiem noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala
mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu
vadītājiem”
14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
15. Par siltumtrases posmu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
16. Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
17. Par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu
18. Informatīvie jautājumi
1.§(lēmums Nr.35)
Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Ilmārs Zemnieks),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos pie 2010.gada 22.marta nomas līguma Nr.05/2010, kas noslēgts ar
SIA „HEMIS”, reģ.Nr.40003484982, juridiskā adrese: Austriņu ceļš 24, Lielvārde,
Lielvārdes novads, par telpas Nr.9 -18,01 m2 platībā, pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1,
Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu
sniegšanai, nosakot līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma
nosacījumus.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.§(lēmums Nr.36)
Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos pie 2010.gada 4.janvāra nomas līguma Nr.02/2010, par telpas Nr.18
pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, 24 m2
platībā nomu frizētavas vajadzībām uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos
līguma nosacījumus.
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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.
3.§(lēmums Nr.37)
Par zemes nomu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.7/2010, kas 2010.gada 17.maijā noslēgts par zemes
gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444-005-0331, daļas 0,03 ha platībā nomu, ar
2013.gada 1.janvāri.
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.32/2010, kas 2010.gada 28.oktobrī noslēgts par zemes
gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444-005-0331, daļas 0,06 ha platībā nomu, ar
2013.gada 1.janvāri.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
4.§(lēmums Nr.38)
Par Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa lē muma Nr. 155 (protokols Nr. 8,
1.§) atcelšanu
R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ķeguma novada domes 2012. gada 4. aprīļa lēmumu Nr.155 (protokols Nr. 8,
1.§) “Par zemes gabala atdalīšanu un pievienošanu”.
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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5.§(lēmums Nr.39)
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumā
R.Ozols, L.Bicāns, A.Balodis
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, kas paredz, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas);
sakarā ar pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 8 (Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,
Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2(Laimons Bicāns,
Andris Balodis), „atturas”- nav, nepiedalās balsojumā 1 (Roberts Ozols),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumā
(apstiprināts 2011.gada 16.novembra domes sēdē, lēmums Nr.476, protokols Nr.26, 2.§),
izsakot nolikuma 3.-4.punktu šādā redakcijā:
„ 3. DOMES PRIEKŠSĒDETĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA DARBA SAMAKSA
UN SOCIĀLĀS GARANTIJAS
3.1. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgas nosaka Dome,
ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
3.2. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura
ilgums, neieskaitot svētku dienas un papildatvaļinājumu, ir četras kalendārās nedēļas, un
papildatvaļinājumu 5 (piecas) darba dienas, bet papildatvaļinājumu par ilggadīgu darbu
un par darbu ar datoru nosaka pēc pašvaldības Darba koplīguma noteikumiem.
3.3. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata
(dienesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar
deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu pašvaldība
divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar līdzvērtīgu darbu, saņem atlaišanas pabalstu vienas
mēnešalgas apmērā. Šādu pabalstu izmaksā arī tad, ja Domes priekšsēdētāju vai viņa
vietnieku atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes lēmumu, kas nav pamatots ar likumā va i
pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, pašvaldības domes lēmumu, tiesas spriedumu
nepildīšanu, likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu.
3.4. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks var saņemt papildus darba samaksu, kas
nav minēta šajā nolikumā, bet ir pamatota ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai domes
lēmumu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumā noteiktos ierobežojumus.
3.5. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks saņem sociālās garantijas, kādas
noteiktas Darba koplīgumā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus un šī nolikuma noteikumus.
4. PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA DARBA SAMAKSA
4.1. Pašvaldības izpilddirektora amatalga tiek noteikta ar Domes lēmumu, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, un tās lielums - līdz 80% no Domes
priekšsēdētāja amatalgas.
4.2.
Pašvaldības izpilddirektoram apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums,
neieskaitot svētku dienas un papildatvaļinājumu, ir četras kalendārās nedēļas, un
papildatvaļinājumu 5 (piecas) darba dienas, bet papildatvaļinājumu par ilggadīgu
darbu un par darbu ar datoru nosaka pēc pašvaldības Darba koplīguma noteikumiem.
4.3. Pašvaldības izpilddirektors var saņemt papildus darba samaksu, kas nav minēta šajā
nolikumā, bet ir pamatota ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu,
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4.4.

ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
noteiktos ierobežojumus.
Pašvaldības izpilddirektors saņem sociālās garantijas, kādas noteiktas Darba
koplīgumā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus un šī nolikuma noteikumus.”

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai un
Darba samaksas nolikuma ar grozījumiem publicēšanu pašvaldības mājas lapā
www.kegums.lv.
6.§(lēmums Nr.40)
Par Ķeguma novada domes noteikumu „Kārtība, kādā pašvaldības
kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas
daļu” apstiprināšanu
R.Ozols, L.Bicāns
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otrā un
piektā daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām un
pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā
pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības
iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības
tīrās peļņas). Dividendes aprēķināmas un izmaksājamas, ievērojot Komerclikuma 161.panta
noteikumus ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
Komerclikuma 161.pants nosaka, ka dividendes nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu.
Dividendes izmaksā dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai.
Dividendes aprēķināmas un izmaksājamas par pilnībā apmaksātām daļām. Dividendes
nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls
ir mazāks par pamatkapitālu. Dalībniekiem dividendes nosakāmas un aprēķināmas reizi gadā.
Dividendes izmaksājamas tikai naudā, pamatojoties uz lēmumu par peļņas sadali. Dividendes,
kas nav izņemtas 10 gadu laikā, pāriet sabiedrības īpašumā, izņemot gadījumus, kad atbilstoši
likumam noilgums uzskatāms par pārtrauktu vai apturētu. Par laikā neizņemtajām
dividendēm, ja tas noticis dalībnieka vainas dēļ, procentus nemaksā. Sabiedrības dalībnieku
lēmums par to, ka dividendes kaut uz laiku atstājamas sabiedrības rīcībā, nav spēkā.
Sabiedrība nevar atprasīt no dalībnieka saņemtās dividendes, izņemot šā likuma 162.pantā
minētos gadījumus.
Ķeguma novada domei ir 100% kapitāldaļu turētāja Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Ķeguma Stars” un izšķirošajā ietekmē esoša kapitālsabiedrība- sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „MOTO ZZ”.
Pamatojoties uz „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 72.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-32-1/2011 ziņojuma konstatējumu un
domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ķeguma novada noteikumus „Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības
iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības
tīrās peļņas)”.
2. Noteikt, ka Ķeguma novada domes noteikumi „Kārtība, kādā pašvaldības
kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
(procentos no sabiedrības tīrās peļņas)” stājas spēkā 2013.gada 1.martā.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts kontrolei, SIA „Ķeguma
Stars”, SIA „MOTO ZZ”.
Noteikumi sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
7.§(lēmums Nr.41)
Ķeguma novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana savstarpējiem
norēķiniem no 01.01.2013.
R.Ozols, S.Čivča
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;
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi Ls 209 052
(divi simti deviņi tūkstoši piecdesmit divi lati) un noteikt uzturēšanās maksu vienam
audzēknim mē nesī Ls 52.00 (piecdesmit divi lati un 00 santīmi).
2. Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi Ls 98 103 (deviņdesmit astoņi
tūkstoši viens simts trīs lati) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī
Ls 88.86 (astoņdesmit astoņi lati un 86 santīmi).
3. Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi Ls 88 481 (astoņdesmit astoņi tūkstoši
četri simti astoņdesmit viens lats) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim
mēnesī Ls 139.12 (viens simts trīsdesmit deviņi lati un 12 santīmi).
4. Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi Ls 159 029 (viens simts piecdesmit
deviņi tūkstoši divdesmit deviņi lati) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim
mēnesī Ls 99.64 (deviņdesmit deviņi lati un 64 santīmi).
8.§
Par Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas likvidēšanu un Ķeguma novada
bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
R.Ozols, P.Kotāns, A.Balodis
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,
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saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 2.punktu, ka bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu un nolikumu apstiprina
attiecīgās pašvaldības dome,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 5 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Kristaps Rūde,
Benita Šteina,), „pret”- 3(Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis), „atturas”3(Laimons Bicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks), lēmums par Ķeguma novada
Birzgales bāriņtiesas likvidēšanu un Ķeguma novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
netiek pieņe mts.
Lēmuma projekta teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

9.§
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,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome jautājuma
izskatīšanu atliek.
Lēmuma projekta teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

10.§
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,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome jautājuma
izskatīšanu atliek.
Lēmuma projekta teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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11.§(lēmums Nr.42)
Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos pie 2010.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1/2010, kas
noslēgts par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes ielā 7-18, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
LV-5033, īri uz laiku līdz 2013.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.

12.§(lēmums Nr.43)
Par Ķeguma novada bibliotēkas nolikumu
R.Ozols, B.Šteina, S.Čivča
Ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes 26.04.2012. atzinumu par Ķeguma novada
bibliotēkas nolikumu;
saskaņā ar Bibliotēku likuma 7.panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldības bibliotēka ir
pašvaldības izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas
krājums;
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var apstiprināt pašvaldības iestādes nolikumu,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28.pantu,
ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ķeguma novada bibliotēkas nolikumu (pielikumā ).
2. Ķeguma novada bibliotēkas direktorei nodrošināt Ķeguma novada bibliotēkas
struktūrvienību darbības reglamenta izstrādāšanu un apstiprināšanu.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada bibliotēkai,
Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļai.
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13.§(lēmums Nr.44)
Par grozījumiem noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība
sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII
pedagogie m un iestāžu vadītājie m”
R.Ozols, S.Čivča
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 noteikumos Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
noteikto;
ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.382 no 28.08.2001. „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”;
izskatot pašvaldības izglītības speciālistes S.Čivčas priekšlikumu;
ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 1.septembra Noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā Ķeguma
novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu
VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”, izsakot Noteikumu 2.14.punktu šādā
redakcijā:
„Pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu daļējai
darba samaksai komisija izvērtē un sadala atbilstoši apstiprinātajai „ Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtībai Ķeguma novadā” (23.01.2013. Domes
sēdes lēmums Nr.28 ( protokols Nr.2, 11.§)”.
2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu izglītības iestāžu vadītājiem, pašvaldības
speciālistei izglītības jautājumos (S.Čivča), domes centra lizētajai grāmatvedībai
(M.Priževoite).
14.§(lēmums Nr.45)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no LETE PB SIA, reģistrācijas numurs 47403001399,
juridiskā adrese Skolas iela 10, Lielvārde, Lielvārdes novads, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu LVL 756,40 (septiņi simti piecdesmit seši komats četrdesmit lati) par nekustamo
īpašumu „Bites”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 505 0003,
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piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.§(lēmums Nr.46)
Par siltumtrases posmu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
R.Ozols
Izskatīta SIA „Ķeguma Stars” 2013.gada 9.janvāra vēstule Nr.1-3/9 par siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas pamatlīdzekļu nodošanu nomā.
Ķeguma novada domes pamatlīdzekļu uzskaitē atrodas siltumtrases posmi 2090 m ar
siltumkamerām, kuri nodoti SIA ”Ķeguma Stars” ekskluzīvā apsaimniekošanā līdz 2014.gada
30.jūnijam, lai nodrošinātu siltumapgādi, bet nav nodoti nomā. Bilances atlikusī vērtība uz
01.01.2013. Ls 15188,83.
Sakarā ar to, ka Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) ar
nosacījumu ir apstiprinājusi SIA „Ķeguma Stars” projekta iesniegumu „Siltumenerģijas
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā”,
identifikācijas numurs PCS/3.5.2.1.1/ 12/04/002;
saskaņā Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.824 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1. aktivitātes
„pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu
iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” 29.2.2.1. apakšpunktu, projekta
iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz papildus iesniedzamos dokumentus- ja projekts paredz
pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par pamatlīdzekļiem, kuros projekta ietvaros ir
plānots veikt ieguldījumus. Ja pašvaldība tos ir nodevusi projekta iesnied zējam nomā vai
koncesijā, iesniedz ar pašvaldību noslēgtā nomas līguma kopiju, kurā noteiktas nomnieka
tiesības veikt būvniecību un rekonstrukciju, vai koncesijas līguma kopiju, kas ir reģistrēts
publiskās un privātās partnerības līguma reģistrā un kurā noteiktas koncesionāra tiesības
veikt būvniecību vai rekonstrukciju;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu,
pašvaldībām ir noteikta autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
t.sk. siltumapgāde;
ņemot vērā, ka Ķeguma novada dome ar SIA „Ķeguma stars” 2009.gada 1.jūlijā
noslēgusi Inženierkomunikāciju apsaimniekošanas līgumu Nr.32/2009, ar kuru nodod
sabiedrībai ekskluzīvā apsaimniekošanā inženierkomunikāciju tīklus, t.sk. siltumtrases
posmus 2090m ar siltumkamerām Skolas, Smilšu, Lāčplēša ielā, Ķeguma prospektā, Liepu
alejā;
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas piekto punktu, kas noteic, ka aizliegums nodot
publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā neattiecas uz gadījumiem, kad publiska
persona savu mantu nodod kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu
pildīšanai,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt patapinājuma līgumu par pašvaldības bilancē esošo siltumtrases posmu 2090
m ar siltumkamerām, nodošanu SIA „Ķeguma Stars”, reģistrācijas nr.4000713217,
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juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., bezatlīdzības lietošanā ar
tiesībām veikt būvniecību un rekonstrukciju Eiropas Savienības fonda projekta
„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada
Ķeguma pilsētā” ietvaros līdz 2020. gada 31.decembrim.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars” un
juriskonsultei.
16.§(lēmums Nr.47)
Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
R.Ozols
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu
izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”, un ņemot vērā Valsts kases noteikto kārtību par Valsts
kases izsniegtā aizdevuma valūtas maiņu un procentu likmes maiņu no fiksētās uz mainīgo,
veicot to vienu reizi aizdevuma līguma darbības laikā, kā arī iespēju pārskatīt procentu likmi,
ja starpība starp aizdevumam piemēroto aizdevuma procentu likmi un to likmi, kas tiek
piemērota no Valsts aizdevumiem pieprasījuma iesniegšanas dienā, nav mazāka par 1 (vienu)
% un aizdevuma atmaksas atlikušais termiņš nav īsāks par 1 (vienu) gadu,
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevuma valūtas maiņu no eiro uz latiem un procentu
likmes maiņu no fiksētas uz mainīgo, piemērojot 6 (sešu) mēnešu valsts aizdevuma
procentu likmi aizdevumam Nr.A2/1/09/214- V/12/1, trančes Nr.P-86/2009.
2. Lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevuma valūtas maiņu no eiro uz latiem un procentu
likmes maiņu no fiksētas uz mainīgo, piemērojot 6 (sešu) mēnešu valsts aizdevuma
procentu likmi aizdevumam Nr.A2/1/09/747, trančes Nr.P-343/2009.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite).
17.§(lēmums Nr.48)
Par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu
R.Ozols, A.Balodis
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokļa istabu Nr.1 20,4 m2 platībā un
koplietošanas telpām Nākotnes ielā 2A-3, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, uz
laiku līdz 31.12.2013., nosakot īres maksas peļņas daļu LVL/m2 0,08 apmērā. Īrnieka
pienākums ir vienas nedēļas laikā no lēmuma saņemšanas dienas noslēgt līgumu par
dzīvojamās telpas apsaimniekošanu ar apsaimniekotāju un līgumu par elektroenerģijas piegādi
ar AS Latvenergo.
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Piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokļa istabu Nr.2 13,4 m2 platībā un
koplietošanas telpām Nākotnes ielā 2A-3, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, uz
laiku līdz 31.12.2013., nosakot īres maksas peļņas daļu LVL/m2 0,08 apmērā. Īrnieka
pienākums ir vienas nedēļas laikā no lēmuma saņemšanas dienas noslēgt līgumu par
dzīvojamās telpas apsaimniekošanu ar apsaimniekotāju un līgumu par elektroenerģijas piegādi
ar AS Latvenergo.
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.

18.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā par periodu no 23.01.2013.
1. Par budžeta ieņēmumiem. Janvārī IIN ieņēmumi ir 171056 LVL, kas salīdzinājumā
ar plānoto veido pārmaksu par 40564.68 LVL. Februārī pirmajās četrās mēneša dienās
IIN izpilde ir 21 % no mēneša plānotā. Labi pildās arī nekustamā īpašuma nodokļu
parāda segšana. Šobrīd ir iemaksāta un dzēsta apmēram 5 daļa no iepriekšējo periodu
parādiem.
2. Par elektrības patēriņu rēķinu izrakstīšanu. Parādniekiem rēķinos tiek izcelta
apmaksājamā summa un norādīta kopējā parāda summa par iepriekšējo periodu.
3. Par iepirkumiem. Ir izsludināta atklāta konkursa procedūra „Malkas piegāde Ķeguma
novada pašvaldības iestādēm 2013./2014.g. apkures sezonai”. Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš ir 25.02.2013.
4. Atklātā konkursā „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” ir veikta piedāvājumu un papildus saņemtās informācijas izvērtēšana
un pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma uzvarētāju SIA „Ceļdaris” par piedāvāto cenu
LVL 326600,27 (bez PVN), 395186.33 Ls ar PVN.
5. Par būvniekiem. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās
rekonstrukcijas darbus.
6. SIA „Svillas” praktiski jau ir pabeiguši Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus,
atlicis ir tikai sakārtot dokumentus. Ņemot vērā, ka tika kavēts darbu termiņš, ir
sagatavota vienošanās par to, ka būvnieks apņemas par saviem līdzekļiem veikt virkni
papildu darbu (par 3900 Ls), kas sedz piemērojamo soda sankciju apjomu. Kā arī esam
noslēguši līgumu par dažu papildu darbu veikšanu par atsevišķu samaksu, piemēram,
lamināta grīdas ieklāšanu mazajā zālē, kā arī kāpņu rekonstrukciju uz 2.stāvu.
7. Būvnieki - Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” turpina
Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. Ņemot
vērā, ka ir nepieciešams veikt arī virtuves daļas remontu un aprīkot virtuvi ar jaunām
iekārtām, gatavojam iepirkumu.
8. Par pasākumiem. 26. un 29.janvārī notika Ķeguma novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.
Ņemot vērā iedzīvotāju izteikto ierosinājumu, 5. un 7.martā esam iecerējuši organizēt
iedzīvotāju tikšanos ar deputātiem.
9. Ķeguma Tautas nams ir izsludinājis pieteikšanos konkursam „Ķeguma novada talants
2013”, kurā nav vecuma un talantu ierobežojumi. Konkurss dos lielisku iespēju
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novērtēt un apbalvot mūsu Ķeguma novada talantus. Pašiem dalībniekiem būs iespēja
parādīt savas prasmes un tās pilnveidot. Pieteikties konkursam var līdz 20. februārim.
10. 9.februārī pie Tomes skolas notiks pasākums „Sasildīsimies meteņos”.
11. Ķeguma tautas namā 16. februārī plkst. 18:00 par godu visu mīlētāju dienai būs
skatāma Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas studentes Laumas
Vītolas diplomdarba izrāde „Vēja stikls” pēc tāda paša nosaukuma Leldes Stumbres
lugas motīviem. Ieeja Ls 1
12. Sestdien, 16. februārī pulksten 11.00 Birzgalē tiek organizēta Ziemas sporta diena
"RŪĶU ŠĻŪCIENS”. Birzgalē, parkā pie muzeja:
slēpošana ar biatlona elementiem,
sacensības ragaviņu vilkšanā,
apgūsim pareizas nūjošanas iemaņas,
cienasts un balvas.
13. Ķeguma tautas namā 19. februārī plkst. 11:00 „Māmiņu forums”, uz kuru tiks
aicinātas Ķeguma jaunās māmiņas, lai noskaidrotu, kādi pasākumi, nodarbības vai
lekcijas būtu nepieciešamas Ķeguma māmiņām ar bērniem.
14. Ķeguma tautas namā 1. martā plkst. 15:00 iepazīšanās ar grāmatu „Tomes pagasts.
Laiki un cilvēku likteņi ”, izstādes atklāšana un sarunas pie tējas tases.
Sēdi slēdz plkst. 17:00
Sēdes vadītājs

R.Ozols

___________
datums
Protokolēja

I.Koluža
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