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
2014.gada 15.oktobrī

Nr.27

Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.15:00
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs R.Ozols
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža
Sēdē piedalās:
deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektore
Nelda Sniedze
Nepiedalās deputāti: Gatis Kūmiņš, Rita Reinsone- pamatdarba dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Darba kārtība:
1.

Par zvejas tiesību nomu

2.

Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam

3.

Par zemes nomu

4.

Par zemes nomu

5.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejas Grantiņi - 5”

6.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu jaunā redakcijā

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 19.marta lēmumā Nr.121 „Par
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „ZKG Vecbauderi”,
„ZKG Bauderi””
8.

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Meža iela 10

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunā muiža”-2, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā,
atsavināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles komisijas apstiprināšanu
10. Par dzīvokļa īpašuma iegādi
11. Par dzīvokļa īpašuma iegādi
12. Par noteikumu „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādes un sniedz atbalstu privātam bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējam” apstiprināšanu
13. Par ievēlēšanu izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā
14. Par dzīvojamās telpas īri

15. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
17. Par finansiālu atbalstu
18. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
19. Par autotransporta nomas maksu
20. Informatīvie jautājumi
1.§
Par zvejas tiesību nomu
R.Ozols, V.Teicāns, D.Vanaga
Balsojot „par”– 3 (Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 6 (Andris
Balodis, Valdis Kalniņš, Daina Vanaga, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns),
„atturas” – 4 (Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Līga Strauss), saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 34.pantu, lēmuma projekts ir noraidīts.
Pielikumā: lēmuma projekts.
2.§ (lēmums Nr.366)
Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam Torņa iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
005 0054, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 005 0054, platība 1674 m 2 un
ēkām, vienotu adresi Torņa iela 12, Ķegums, Ķeguma nov.
Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).
Pielikumā: lēmums Nr.366 uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.367)
Par zemes nomu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības „SCO dārziņi” ar kadastra apzīmējumu 7409
007 0094 daļas 272 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes
izmantošana sakņu dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas
līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma
pilsētā”.
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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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.367 uz 1 lapas.
4.§ (lēmums Nr.368)
Par zemes nomu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.3/2012, kas noslēgts 2012.gada 13.februārī par zemes
gabala „Skudriņas”, Rembates pag., Ķeguma nov., nomu.
Slēgt zemes nomas līgumu, par zemes gabala “Skudriņas”, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kad.nr.7484 004 0109, platība 10,8 ha, nomu, lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, no 2014.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim,
nosakot gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma
nodokli par zemi 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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.368 uz 1 lapas.
5.§ (lēmums Nr.369)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejas Grantiņi - 5”
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejas Grantiņi - 5”,
Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 001 0264, platības precizējot pēc robežu
uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
Pielikumā: lēmums Nr.369 un Nosacījumi uz 2 lapām.
6.§ (lēmums Nr.370)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu jaunā redakcijā
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ar Ķeguma novada domes 2014. gada 19. marta lēmumu Nr. 120 (protokols
Nr.7,22.§) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – „Bauderi””, apstiprināto zemes ierīcības
projektu „Nekustamā īpašuma „Bauderi”, Birzgales pagasts, Ķeguma novads robeţu
sadalīšana (īpašums ar kadastra apzīmējumu 7444 006 0035)” jaunā redakcijā.
Pielikumā: lēmums Nr.370 uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.371)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 19.marta lēmumā Nr.121 „Par
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „ZKG
Vecbauderi”, „ZKG Bauderi””
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 19. marta lēmumā Nr. 121 (protokols
Nr.7,23.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem
„ZKG Vecbauderi” un „ZKG Bauderi””:
1.1.
lēmuma 1.1. punktu izsakot šādā redakcijā: „pirmajai zemes vienībai, precizētā
platība 4,31 ha”;
1.2.
lēmuma 1.2. punktu izsakot šādā redakcijā: „otrajai zemes vienībai, precizētā
platība 3,07 ha”;
1.3.
lēmuma 1.3. punktu izsakot šādā redakcijā: „trešajai zemes vienībai, precizētā
platība 2,58 ha”.
Pielikumā: lēmums Nr.371 uz 1 lapas.
8.§ (lēmums Nr.372)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu nekustamajam īpašumam Meţa iela 10
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma novads, kadastra apzīmējums 7409 003
0055, atdalītajai piektajai zemes vienībai, platība 2000 m2:
piešķirt nosaukumu Meža iela, Ķegums, Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Pielikumā: lēmums Nr.372 uz 1 lapas.
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9.§ (lēmums Nr.373)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunā muiţa”-2, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā,
atsavināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu, izsoles komisijas apstiprināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atsavināt Ķeguma novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Jaunā muiţa”-2, Birzgales
pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0250, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi
un šādiem noteikumiem:
izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli;
izsoles nosacītā cena – EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit euro);
izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro);
izsoles laiks – 2014.gada 20.novembris plkst.13.00.
Apstiprināt izsoles noteikumus (skat.pielikumā Nr.1).
Apstiprināt Nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs - Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Artihoviča;
komisijas locekļi: juriste Sandra Biļinska;
galvenā grāmatvede Maija Priţevoite;
Birzgales komunālās saimniecības vadītājs Konstantīns Ţoids.
Pielikumā: lēmums Nr.373 uz 1 lapas un Izsoles noteikumi uz 7 lapām.
10.§ (lēmums Nr.374)
Par dzīvokļa īpašuma iegādi
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr.5A Nākotnes ielā 11, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma
novadā, ar kadastra Nr.7444 900 0220, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 52,3 m2 kopplatībā un
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes 525/15906 ar kadastra apzīmējumu
7444 005 0387, par pirkuma summu EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro), no kopējās
summas EUR 2708,76 novirzot komunālo maksājumu un apsaimniekošanas maksas parāda
segšanai un atlikušo summu EUR 91,24 pārskaitot norādītajā kontā.
Pielikumā: lēmums Nr.374 uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.375)
Par dzīvokļa īpašuma iegādi
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 1(Raivis Ūzuls),
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Iegādāties dzīvokļa īpašumu Nr.15 Nākotnes ielā 7, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma
novadā, ar kadastra Nr.7444 900 0210, sastāv no divistabu dzīvokļa 41,3 m2 kopplatībā, kas
atrodas ēkas 1.stāvā, un kopīpašuma domājamās 413/9182 daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes
ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0237, par pirkuma summu EUR 1965,00, no kopējās summas
EUR 1330.29 novirzot komunālo maksājumu un apsaimniekošanas maksas parāda segšanai un
atlikušo summu EUR 634,71 pārskaitot norādītajā kontā.
Pielikumā: lēmums Nr.375 uz 1 lapas.
12.§ (lēmums Nr.376)
Par noteikumu „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un sniedz atbalstu privātam bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējam” apstiprināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un sniedz atbalstu privātam
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam” (pielikumā).
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt noteikumu publikāciju pašvaldības mājas lapā un
nosūtīšanu pašvaldības izglītības speciālistei un Centralizētajai grāmatvedībai.
Pielikumā: lēmums Nr.376 uz 1 lapas un noteikumi uz 9 lapām.
13.§ (lēmums Nr.377)
Par ievēlēšanu izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā
R.Ozols
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 1 (Jānis Priževoits),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Ķeguma novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā deputātu
Jāni Priţevoitu.
Pielikumā: lēmums Nr.377 uz 1 lapas.
14.§ (lēmums Nr.378)
Par dzīvojamās telpas īri
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.novembri izbeigt 07.10.2013. Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/74/13/3, noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Dzīvojamā mājā „Stacija Lāčplēsis”, Birzgales
pagastā, Ķeguma novadā, īri.
Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 Dzīvojamā mājā „Stacija
Lāčplēsis”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 48,3 m2 platībā īri uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu EUR 0,014/m2 mēnesī. Īrnieks papildus maksā
likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.
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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.378 uz 1 lapas.
15.§ (lēmums Nr.379)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 35,69 (trīsdesmit pieci
komats sešdesmit deviņi euro) par nekustamo īpašumu 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,
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.379 uz 1 lapas.
16.§ (lēmums Nr.380)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 56,12 (piecdesmit seši
komats divpadsmit euro) par nekustamo īpašumu 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
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu,
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.380 uz 1 lapas.
17.§ (lēmums Nr.381)
Par finansiālu atbalstu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdalīt EUR 200,00 (divi simti euro) un izmaksāt tos no pašvaldības budžeta līdzekļiem
līdzdalības nodrošināšanai starptautiskā mēroga taekvondo sacensībās, kas notiks laikā no
2014.gada oktobra līdz decembrim.
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,
domes sēdes lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.381 uz 1 lapas.
18.§ (lēmums Nr.382)
Par izglītības iestāţu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā EUR 285 604,00 (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši
simti četri euro) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 79,60
(septiņdesmit deviņi euro un 60 euro centi) mēnesī (skatīt pielikumā).
Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
2014.gadā EUR 130 203 (viens simts trīsdesmit tūkstoši divi simti trīs euro) un noteikt norēķinu
maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 116,67 (viens simts sešpadsmit euro un 67 euro
centi) mēnesī (skatīt pielikumā ).
Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā
EUR 111 040,00 (viens simts vienpadsmit tūkstoši četrdesmit euro) un noteikt norēķinu maksu par
vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 215,19 (divi simti piecpadsmit euro un 19 euro centi)
mēnesī (skatīt pielikumā ).
Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā
EUR 237 154,00 (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro) un noteikt
norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 145,31 (viens simts četrdesmit pieci
euro un 31 euro centi) mēnesī (skatīt pielikumā ).
Apstiprināt vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas summu pirmsskolas izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai mēnesī EUR 180,25 (viens simts
astoņdesmit euro un 25 euro centi).
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Pielikumā: lēmums Nr.382 uz 1 lapas un tāme uz 1 lapas.
19.§ (lēmums Nr.383)
Par autotransporta nomas maksu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar Ķeguma novada vēlēšanu komisiju par autotransporta izmantošanu
12.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai, nosakot pakalpojuma maksu atbilstoši ceļazīmē norādītajiem
faktiski nobrauktajiem kilometriem:
par transportlīdzekļa FORD GALAXY, valsts numura zīme FT 3562, nomu EUR 0,36 (nulle
komats trīsdesmit seši euro) plus PVN par vienu km;
par transportlīdzekļa VW, valsts numura zīme JC 8498, nomu EUR 0,30 (nulle komats
trīsdesmit euro) plus PVN par vienu km.
Pielikumā: lēmums Nr.383 uz 1 lapas.
20.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā laika posmā no 2014.gada 1.oktobra:
Par budţetu
Uz šodienu IIN ieņēmumi ir 2 380 996,56 euro, kas ir 82,94 % no gada plāna. Septembrī,
tāpat kā augustā, IIN ieņēmumi bija mazāki nekā plānots, septembrī līdz plānotajiem ieņēmumiem
pietrūka 23 397,07 euro, tomēr ņemot vērā iepriekšējos mēnešos uzkrāto pārpildi, kopumā bažām
par budžeta izpildi pagaidām nav pamata. Arī pārējie nodokļu ieņēmumi pamazām pildās, kā
plānots.
Par darbiem
1. SIA „IKO” turpina Ķegumā Liepu alejas rekonstrukcijas darbus. Ir veiktas izmaiņas
Tehniskajā projektā Liepu alejas galā pie valsts autoceļa A6, izmainot novietojumu A6 gājēju
celiņam un iebrauktuvei uz ēku Rīgas 12, kā arī Kuģu ielas pagarinājumā, kur tika konstatēts
augu zemes slānis no 1m līdz 1.5m biezumā un paaugstināts grunts ūdens līmenis ieplakas
zonā. Pie Ķeguma tautas nama ir uzsākta lietus kanalizācijas sistēmas montāža. Ir uzsākta
caurteku montāža zem ielas un zem pieslēgumiem. Tuvākajā laikā tiks uzsākta ielas jaunā
seguma betona nomaļu montāža.
2. SIA „Energy Expert” ir beidzis Ķegumā Lāčplēša un Kuģu ielas apgaismojuma sistēmas
kabeļu un laternu montāžas darbus. Ir veikti ielu apgaismojuma automātikas montāžas un
ieregulēšanas darbi. Būvnieks sola tuvākajā laikā veikt arī būvdarbu zonas sakārtošanas
labiekārtošanas darbus.
3. SIA „DGS” komplektē materiālus un tuvākajā laikā uzsāks veco siltumtrašu nomaiņu
Ķeguma pilsētā saskaņā ar SIA „Ķeguma stars” pasūtījumu. Trašu nomaiņa sāksies no
siltumkameras aiz domes garāžām un turpināsies virzienā uz Liepu aleju un Kuģu ielu. Visā
pilsētā plānotos darbus paredzēts pabeigt līdz 2015.gada 1.jūnijam.
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Par notikumiem
Ķeguma novada pašvaldībā ir uzsākusi darbu jauna ekonomiste Evita Rubaža, kā arī no
nākamās nedēļas mums būs jauna lietvedības sekretāre Linda Šķeltiņa. Birzgales muzeja vadītāja
arī ir nolēmusi aiziet, tiek gatavots konkurss uz vakanto vietu.
Sports



18. novembrī plkst. 12:00 Rembatē norisināsies ikgadējais maratons „Rembates aplis”.
Tam jau ir iespēja pieteikties Ķeguma novada mājas lapā.
Šobrīd katru nedēļas nogali sākas dažādi čempionāti, kuros piedalās Ķeguma komandas un
sportisti: Rīgas čempionāts volejbolā gan sievietēm, gan vīriešiem, Ogres atklātais
čempionāts basketbolā, Ogres atklātais čempionāts futbolā (piedalās Rembates komanda un
Birzgaliešu, Ķegumiešu apvienotā komanda). Ķeguma zēnu futbola komanda dodas uz
Aizkraukles kausa izcīņu futbolā 9. novembrī.

Kultūra
3.oktobrī Ķeguma tautas namā notika Skolotāju dienai veltīts pasākums Ķeguma novada
pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, kurā tika godina darbinieki, kuri nostrādājuši
pašvaldībā 10, 15, 20, 25, 30 un 40 gadus, kā arī tika pasniegts apbalvojums „Gada skolotājs
2014”.
4.oktobrī bez liekiem incidentiem ir pagājušas 12.Saeimas vēlēšanas Ķeguma novadā. Savas balsis
Ķeguma novadā nodeva 2607 vēlētāju, 711 partija „Vienotība”, 613 balsis ieguva Zaļo un
zemnieku apvienība, 479 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” – „Tēvzemei un Brīvībai/ LLNK”,
231 – „Saskaņa”, 195 – No sirds Latvijai, 193 – Latvijas reģionu apvienība.
Ķeguma tautas namā 18. oktobrī plkst. 18:00 notiks Ķeguma jauniešu kora gada jubilejas
koncerts. Koncerta viesi – Birzgales tautas nama vokālais ansamblis „Tikai tā”.
24. oktobrī plkst. 19:30 Ķeguma tautas namā LATVIEŠU POZITĪVO FILMU VAKARS
Programmā:
Plkst. 19:30 filma „Nāc ar mani padejot” (režisors Dz. Dreibergs)
Filma par jaunību, jauniešu dienām un nedienām, kas izspēlētas uz Deju svētku lielās skatuves…
Plkst. 20:15 filma „Baltie zvani” (režisors I. Kraulītis)
Filmas sižetā maza meitenīte atpaliek no saviem biedriem, metāllūžņu vācējiem, un dodas
automašīnu straumes piepildītajā pilsētā. Filma ir kā spilgta 60. gadu Rīgas liecība…
Plkst. 20:40 filma „vecāks par 10 minūtēm” (režisors H. Franks)
10 minūšu garumā fiksēta bērnu emociju un izjūtu gamma leļļu teātrī…
Par filmu tapšanas aizkulisēm pastāstīs Latvijas kino savienības projekta „Kino visiem un visur
Latvijā” vadītāja Ieva Pitruka
Ieeja filmu vakarā- EUR 1.50
Ķeguma tautas namā 25. oktobrī plkst. 17:00 Vokālā ansambļa „Kvēlziedi” sadraudzības
koncerts
Sadraudzības kolektīvi:
Ciemupes tautas nama jauktais vokālais ansamblis „Invita”
Skrīveru kultūras centra sieviešu koris „Baltābele”
Ikšķiles tautas nama vokālais ansamblis „Saulgrieži”
Ķeguma tautas namā katru trešdienu plkst. 11:00 turpina darboties MĀMIŅU FORUMS
29.10.2014 viesosies jogas trenere Sanita Lablaika ar lekciju par Baha ziediem
05.11.2014 pedagoģe Elīna Tolpeţņikova vadīs Montesori praktisko nodarbību „Sīkā roku
muskulatūra”

10

31. oktobrī plkst. 19:00 Ķeguma parkā pretī tautas namam HELOVĪNA ĶIRBJU PARĀDE.
(Izgreb savu Helovīna ķirbi, saposies svētkiem, saņem dūšu un nāc spokoties kopīgā Helovīna
ķirbju parādē! Apbalvosim centīgākos un sabiedēsim nopietnākos!) Pēc pasākuma Helovīna
ķirbjus varēs atstāt izstādei Ķeguma tautas namā
2. novembrī plkst. 16:00 SVECĪŠU VAKARS Ķeguma kapsētā
Biedrības „Atceries Latviju” ceļojošā foto izstāde „Ķeguma novads” Ķeguma tautas namā no
13.10.14-26.10.14, Birzgales tautas namā no 27.10.14-9.11.2014, Tomes tautas namā no
11.11.2014-18.11.2014, Rembatē tā tiks izstādīta SAC „Senliepas”.
Gatavojamies Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku pasākumiem. Par
lentītēm atkal ir atsūtījusi Aizsardzības ministrija aicinājumu popularizēt sarkanbaltsarkano lentīšu
nēsāšanu laikā no 11.11. līdz 18.11.
Plānoti koncerti:
15. novembrī- Birzgales tautas namā plkst. 19:00 svētku koncrts „Četri novadi – viena valsts”
Koncertā piedalās: Birzgales pamatskolas, bērnudārza „Birztaliņa”, mūzikas skolas audzēkņi un
tautas nama pašdarbnieki. Pēc koncerta svētku balle kopā ar muzikantu Ēriku Smaļķi. Ieeja
bezmaksas.
16. novembrī- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē 18:00 svētku koncerts „Dižojies,
Tēvzemīte, stipras tautas vainagā!”, koncertā piedalās Ķeguma tautas nama amatierkolektīvi. 21:00
balle kopā ar grupu „Vīzija” Ķeguma tautas namā, ieeja brīva.
17. novembrī- Tomes tautas namā 18:00 svētku koncerts, piedalās Ķeguma novada
amatierkolektīvi. 21:00 balle kopā ar grupu „Rolise”, ieeja brīva.
18. novembrī- Rembates pakalpojumu centrā plkst. 12:00 pasākumā „Rembates aplis”
Ir izsludināts arī konkurss Ķeguma novada lepnums, ir iespēja iesūtīt vēstules par iedzīvotājiem,
ar kuriem mēs varam lepoties. Vēstules elektroniski Inesei Marcinkianai uz e-pastu
inese.marcinkiana@kegums.lv vai nodot Tomes, Birzgales, Ķeguma tautas namos, Rembates
pakalpojumu centrā vai Ķeguma novada domē pie sekretāres līdz 1. novembrim. Titula „Ķeguma
novada lepnums” ieguvējus godināsim Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku
koncertā 16. novembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē.

Sēdi slēdz plkst. 16:00
Sēdes vadītājs
____________
datums

R.Ozols

Protokolēja

I.Koluža

11

