
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

          tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 25.novembrī                                                                                               Nr.25 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:45 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
izpilddirektore Nelda Sniedze,  

galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

ekonomiste Evita Rubaža,  

izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs 

 

Nepiedalās deputāti: Daina Vanaga- pamatdarba dēļ, Raivis Ūzuls- slimības dēļ, Rita Reinsone- 

atvaļinājumā, Pāvels Kotāns- nezināmu iemeslu dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

2. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Buki” 

3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

4. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

5. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

11. Par  pirkuma līguma slēgšanu 

12. Par  pirkuma līguma slēgšanu 

13. Par lēmuma atcelšanu 
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14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

15. Par telpu nomu 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

17. Par nekustamā īpašuma „Mazrūķīši”, Tomes pag., Ķeguma nov., pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā 

18. Par Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes suvenīra cenas apstiprināšanu 

19. Par saistošo noteikumu „Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu 

20. Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu 

21. Par veicināšanas balvu 

22. Par potenciālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā”  vienkāršotās 

finanšu analīzes veidnes apstiprināšanu 

23. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

24. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.393) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Gulbji 1”, atdalīt zemes vienību, platība 11,50 ha, nosakot zemes 

gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201); 

atdalīt zemes vienību, platība 7,70 ha, nosakot zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

atdalīt zemes vienību, platība 9,40 ha, nosakot zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Atdalītos zemes gabalus apvienot vienā nekustamajā īpašumā, kas sastāvēs no trīs zemes 

vienībām un piešķirt vienotu nosaukumu „Meža gulbji”. 

Pielikumā: lēmums Nr.393 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.394) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Buki” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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No nekustamā īpašuma “Upeskrasti”, atdalīt zemes vienību, platība 6,90 ha; 

atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Buki; 

atdalīajai zemes vienībai noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.394 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.395) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.395 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.396) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.396 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.397) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.397 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.398) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.398 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.399) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.399 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.400) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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 
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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.400 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.401) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.401 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.402) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.402 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.403) 

Par  pirkuma līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma-starpgabala Ķegumā, Ķeguma nov., platība 277 m
2
, 

pārdošanu par nosacīto cenu 224 EUR (divi simti divdesmit četri euro). 

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.403 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.404 

Par  pirkuma līguma slēgšanu 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma „Zemnieki” zemesgabala, platība 2,1259 ha, 

pārdošanu par nosacīto cenu 4555 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro). 

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.404 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.405) 

Par lēmuma atcelšanu 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt domes 2015.gada 21.oktobra lēmumu Nr.368 (protokols Nr.23, 5.§) „Par dzīvojamās 

telpas īri”. 

Pielikumā: lēmums Nr.405 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.406) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2012.gada 2.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, kas 

noslēgts par dzīvokli Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2016.gada 19.maijam. 

Pagarināt 2011.gada 19.maija Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, kas noslēgts 

par dzīvokli Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2016.gada 8.februārim. 
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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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.406 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.407) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt telpu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” interešu izglītības 

programmas – „Angļu valoda bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem” katras kalendārās nedēļas 

otrdienās un piektdienās no plkst.16.00 līdz plkst.16.30, konkrētās telpas izmantošanu saskaņojot 

ar iestādes vadītāju, uz laiku no 2015.gada 01.decembra līdz 2018.gada 30.novembrim, nosakot 

nomas maksu EUR 14,00 (četrpadsmit euro) gadā plus PVN.  

Pielikumā: lēmums Nr.407 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.408) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, 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 un nokavējuma naudu EUR 

29,28 (divdesmit deviņi komats divdesmit astoņi euro) par nekustamo īpašumu Nākotnes ielā, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu 

maksātāja līdzekļiem. 

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.408 uz 1 lapas. 

17.§ (lēmums Nr.409) 

Par nekustamā īpašuma „Mazrūķīši”, Tomes pag., Ķeguma nov., pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā 

R.Ozols 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārņemt Ķeguma novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Mazrūķīši”, Tomes 

pag., Ķeguma nov., likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā paredzētās 

autonomās funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā  vajadzībām. 

Pielikumā: lēmums Nr.409 uz 1 lapas. 

 

18.§ (lēmums Nr.410) 

Par Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes suvenīra cenas apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes suvenīra „Tomes dāmu vokālā 

ansambļa dziesmu albums „Gaismiņa aust”” cenu 4,13 euro bez PVN. 

Noteikt, ka suvenīru var tirgot Ķeguma novada domē, Birzgales, Tomes un Rembates 

pagastu pārvaldēs, Ķeguma un Tomes dienas centros, Ķeguma novada bibliotēkās, kā arī Ķeguma 

novada pašvaldības rīkotajos publiskajos pasākumos. 

Pielikumā: lēmums Nr.410 uz 1 lapas. 

 

19.§ (lēmums Nr.411) 

Par saistošo noteikumu „Par  Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2015 „Par  Ķeguma novada domes pieņemto 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.  

Pielikumā: lēmums Nr.411 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.412) 

Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu invalīdu grupas 

vadītāju Birzgalē Aismu Daudzi. 

Pielikumā: lēmums Nr.412 uz 1 lapas.  
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21.§ (lēmums Nr.413) 

Par veicināšanas balvu 

R.Ozols 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt Aigaram Apinim veicināšanas balvu par sasniegumiem pasaules čempionātā Dohā 

diska mešanā (izcīnīta zelta medaļa). 

Pielikumā: lēmums Nr.413 uz 1 lapas.  

 

22.§ (lēmums Nr.414) 

Par potenciālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā” vienkāršotās 

finanšu analīzes veidnes apstiprināšanu 
R.Ozols 

Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – 1 (Andris Balodis),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt vienkāršotās finanšu analīzes veidni potenciālajam projektam „Ūdenssaimniecības 

attīstība Ķeguma pašvaldībā”. 

Apstiprināt investīciju potenciālā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā” 

finanšu plānu (lēmuma summai): 

 

 

Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma Stars līdzfinansējuma daļu, Ķeguma novada domei 

ņemot aizņēmumu Valsts kasē aizņēmumu 873 400,60 EUR apmērā, kas sastāda 40,91% no 

projekta kopējām izmaksām bez PVN. 

PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas. 

Pielikumā: lēmums Nr.414 uz 1 lapas.  

 

 

 

 

 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums, kopā 2 583 186,66 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai) 
1 483 931,00 

Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības 

finansējums) 
222 466,59 

KF finansējums 1 261 464,41 

Neattiecināmām izmaksām ( lēmuma summai) 650 934,01 

PVN 448 321,65 
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23.§ (lēmums Nr.415) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.415 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 4 lapām.  

 

24.§  

Informatīvie jautājumi 

 

2015.10.21 Informācija Domes sēdei (par laika posmu no 2015.10.07) 

 

Par iepirkumiem 

 

12.11.2015. izsludinātajam iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas 

darbi 2015./2016. gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” 

iesniegšanas termiņā pieteikumi ir iesniegti visās daļās. Notiek piedāvājumu vērtēšana. 

 

Par darbiem 

 

SIA „Garlic” turpina telpu remontdarbus Tomes skolā. Ir cerīgi, ka noteiktajā termiņā 

30.novembrī darbi tiks pabeigti, izņemot tiks sastādīts atliktā darba akts par tapešu izlīmēšanu 

vienā telpā, sakarā ar īpašo nosacījumu par speciāla dizaina tapetēm. Būvnieks nav spējis atrast 

līdzīgas tapetes, tāpēc ir pasūtītas tapetes nodrukāšanai, ko nevarēs saņemt līdz 30.novembrim. 

Pārējie visi darbi būs pabeigti labā kvalitātē.  

 

Izsludinātajā konkursā uz vakanto pašvaldības SIA „Ķeguma stars” valdes locekļa amatu 

noteiktajā termiņā ir saņemti 5 pieteikumi. Tuvākajā laikā tiks sasaukta vērtēšanas komisija, kura 

izskatīs saņemtos pieteikumus un lems par turpmāko rīcību. 

 

Kultūras un sporta pasākumi Ķeguma novadā  

 

Ir pagājuši gan 11.novembra, gan valsts svētku pasākumi. 

18.novembrī tradicionālajā skrējienā „Rembates aplis 2015”, neskatoties uz drūmajiem laika 

apstākļiem, atkal tika pārspēts dalībnieku rekords. Šogad skrējienā piedalījās 260 dalībnieki, kas ir 

par 14 dalībniekiem vairāk nekā pērn. Arī ienākumu ziņā ir vairāk. Šogad varētu teikt, ka 

pasākums ir finansiāli atmaksājies. 

Šodien izvēlējāmies īpašā veidā Ziemassvētku egli Ķegumam, kura tiks uzlikta Ķeguma parkā pie 

tautas nama. Egli plānots iedegt pirmajā adventē 29.novembrī plkst. 17.00. 

SAC „Senliepas” šogad tika nodrošinātas arī mākslas terapeita nodarbības. Rezultātu var aplūkot 

īpašā izstādē, kuras atklāšanas pasākums plānots 17.decembrī pl.15.00. 

http://kegumanovads.lv/lv/iepirkumi/40
http://kegumanovads.lv/lv/iepirkumi/40
http://kegumanovads.lv/lv/iepirkumi/40
http://kegumanovads.lv/lv/iepirkumi/40
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1.decembrī paiet 1 gads, kopš darbojas Ķeguma dienas centrs. Par sasniegumiem šajā laikā, 

statistikas dati tiks prezentēti īpašā gada jubilejai veltītā pēcpusdienā, nākamreiz ziņošu sīkāk. 

 

Cita aktuāla informācija: 

 

Notiek darbs pie pašvaldības jaunā 2016.gada budžeta sastādīšanas un turpinās pamatlīdzekļu un 

inventāra gada inventarizācija. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:45 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

26.11.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 

 

 


