
ĶEGUMA
                          

     
tālr. 

______________________________________________

2016.gada 6.oktobrī Nr.2
 
Sēde sasaukta plkst.17:00
Sēdi atklājplkst.17:20 
 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē: domes sekret
 
Sēdē piedalās 
deputāti: Valdis Kalniņš, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ū
administrācijas darbinieki:
izpilddirektore Nelda Sniedze,
sabiedrisko attiecību speciā
galvenā grāmatvede Maija Priževoite
 
Sēdē nepiedalās deputāts 
Rita Reinsone- atvaļinājumā
 

 
Darba kārt ība: 
 
1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

3. Par zemes gabala “Kap

4. Par zemes nomu sakņu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas zi

6. Par deklarētās dzīvesvietas zi

7. Par dalību projektā “PROTI un DARI!”

8. Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi 

9. Par zemes nomu sakņu d

10. Par zemes nomu sakņu d

11. Par  starpgabalu Ķeguma pils

12. Par grozījumiem Ķeguma novada domes l
lietošanas mērķa noteikšanu

13. Par nekustamā īpašuma nodok

GUMA  NOVADA DOME  
                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

28 

17:00 

priekšsēdētājs Roberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

ņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

cijas darbinieki:  
Nelda Sniedze, 

bu speciāliste Kintija Sparāne, 
matvede Maija Priževoite, 

āts Andris Balodis, Jānis Priževoits, Daina Vanaga
ājumā, Kristaps Rūde- nezināmu iemeslu dēļ 

 
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

īguma izbeigšanu 

īguma izbeigšanu 

Par zemes gabala “Kapūnes” nomu 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

īvesvietas ziņu anulēšanu 

īvesvietas ziņu anulēšanu 

ā “PROTI un DARI!” 

Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

Ķeguma pilsētā pārdošanu 

Ķeguma novada domes lēmumā Nr.277 un zemes vien
a noteikšanu 

pašuma nodokļa parāda piedziņu 

5020,  

_________________________ 

 

īns Pastars, Līga Strauss, 

nis Priževoits, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ, 

bu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ķeguma novadā 

 Nr.277 un zemes vienības daļas 



2 
 

14. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

15. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

16. Informatīvie jautājumi 

 
 

1.§ (lēmums Nr.286) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.oktobri izbeigt 2009.gada 2.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1-
30/09-16 par pašvaldībai piederošā zemes gabala Nākotnes iela 11B 223/9174 domājamo daļu 
nomu. 

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.286 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.287) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 01.oktobri izbeigt 2011.gada 20.maijā noslēgto Lauku apvidus zemes 
nomas līgumu Nr.19/2011 par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Kapūnes” nomu. 

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.287 uz 1 lapas. 

 
3.§ (lēmums Nr.288) 

Par zemes gabala “Kapūnes” nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 01.oktobri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītoša zemes 
gabala “Kapūnes” 4,8723 ha platībā, nomu ēku un būvju īpašuma “Kapūnes” uzturēšanai uz 
30 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā 
īpašuma nodokli 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.288 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.289) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2007.gada 4.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.102/2007 par nekustamā 
īpašuma Ķeguma prospekts 1 zemes gabala daļas 200 kv.m. platībānomu, ar 2016.gada 
1.oktobri. 

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.289 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.290) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.290 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.291) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.291 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.292) 

Par dalību projektā “PROTI un DARI!”  
R.Ozols, V.Kalniņš 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā.  

Nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus mērķa grupas jauniešu iesaistei projektā un 
atbalsta pasākumu sniegšanai mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu 
individuālajām pasākumu programmām Ķeguma novada administratīvajā teritorijā. 

Sniegt ieguldījumu Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā" īstenošanas noteikumi 5.punktā minēto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanā. 

Apstiprināt esošās situācijas aprakstu pašvaldībā projekta “PROTI un DARI!” mērķa 
grupas jauniešu atbalsta jomā. 

Pielikumā: lēmums Nr.292 uz 1 lapas un situācijas apraksts uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.293) 

Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Ķeguma novadā 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pēc Vides un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) uzaicinājuma 
saņemšanas: 

izveidot VPVKAC novada nozīmes attīstības centros Ķeguma pilsētā un Birzgales 
ciemā; 

ņemot vērā, ka VPVKAC izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) 
atbalstāmajām izmaksām tiek piešķirta valsts budžeta dotācija 10000,00 EUR apmērā jeb 70% 
no šīm izmaksām, nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 30% apmērā; 

ņemot vērā, ka VPVKAC darbības nodrošināšanai pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 
10 000 tiek piešķirta valsts budžeta dotācija atalgojumam 500,00 EUR mēnesī un uzturēšanas 
izdevumiem 15 % apmērā no dotācijas nodarbināto atlīdzībai, nodrošināt pašvaldības budžeta 
līdzfinansējumu vismaz 75,00 EUR jeb 50% apmērā šiem izdevumiem. 

Pielikumā: lēmums Nr.293 uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.294) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 200 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 
īpašuma Ķeguma pr.1 sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 
izmantošana sakņu dārzamar 2016.gada 15.oktobri līdz 2017.gada 31.decembrim, ar 
tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma 
novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas 
noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.294 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.295) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2007.gada 18.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.168/2007par zemes gabala 
daļas 1000m 2 platībā  nomu, ar 2016.gada 1.oktobri. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības, platība 1238 kv.m, nomu bez apbūves 
tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzamar 2016.gada 1.oktobri līdz 
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2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 
nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem 
Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.295 uz 1 lapas. 

 
11.§ (lēmums Nr.296) 

Par  starpgabalu Ķeguma pilsētā pārdošanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārdot pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus- zemes starpgabalus: 

 zemes vienību, platība 523 m2, par nosacīto cenu 235 EUR;  

zemes vienību, platība 174 m2, par nosacīto cenu 217 EUR;  

zemes vienību, platība 133 m2, par nosacīto cenu 212 EUR; 

zemes vienību, platība 177 m2, par nosacīto cenu 213 EUR; 

zemes vienību, platība 189 m2, par nosacīto cenu 213 EUR; 

zemes vienību, platība 397 m2, par nosacīto cenu 223 EUR; 

zemes vienību, platība 283 m2, par nosacīto cenu 217 EUR; 

zemes vienību, platība 223 m2, par nosacīto cenu 215 EUR; 

zemes vienību, platība 126 m2, par nosacīto cenu 211 EUR; 

zemes vienību, platība 101 m2, par nosacīto cenu 210 EUR; 

zemes vienību, platība 96 m2, par nosacīto cenu 210 EUR; 

zemes vienību, platība 105 m2, par nosacīto cenu 210 EUR; 

zemes vienību platība 99 m2, par nosacīto cenu 210 EUR; 

zemes vienību, platība 82 m2, par nosacīto cenu 209 EUR; 

zemes vienību platība 113 m2, par nosacīto cenu 211 EUR. 

Pielikumā: lēmums Nr.296 uz 3 lapām. 

 
12.§ (lēmums Nr.297) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.277 un zemes vienības daļas 
lietošanas mērķa noteikšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumā Nr.277 “Par 
līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību “JADARA”” (protokols 
Nr.26, 9.§), izsakot lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:  

“2. Slēgt zemes nomas līgumu ar apbūves tiesību ar biedrību „JADARA”, 
reģ.Nr.40008206272, juridiskā adrese Oškalna iela 5A, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma 
novads, par zemes gabala Skolas ielā 2, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar 
kadastra Nr.74440050240 daļas 300m2 platībā nomu uz laiku no 2016.gada 20.maiju līdz 
2025.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā. Iznomātā zemes vienības daļa nav patstāvīgs nekustamā 
īpašuma objekts. Noteikt iznomātās zemes vienības daļas 300 m2 platībā zemes lietošanas 
mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijā (kods 0908)”. 

Pielikumā: lēmums Nr.297 uz 1 lapas un pielikums uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.298) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzītbezstrīdus kārt ībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 
EUR 200,98 apmērā par nekustamo īpašumu Pakalnes ielā 8, 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.298 uz 1 lapas. 

 
14.§ (lēmums Nr.299) 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”–1(Valdis 
Kalniņš) „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 14/2016„Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.299 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
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15.§ (lēmums Nr.300) 
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu 30 000 
EUR (tr īsdesmit tūkstoši euro)apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.300 uz 1 lapas. 

 
16.§  

Informat īvie jautājumi  
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā laika posmā no 21.septembra. 
 
Par budžetu 

IIN nodokļa ieņēmumi par septembri atpaliek no plānotā par 15 837 EUR, taču ņemot 
vērā, ka iepriekšējo mēnešu rezultāts bija pozitīvāks, tad kopējie IIN ieņēmumi pamatā atbilst 
plānotajam. Pārējie nodokļu ieņēmumi arī atbilst plānotajam. 
 
Par iepirkumiem 

1. 29.septembrī izsludināts iepirkums “Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas darbi 2016./2017. gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības 
samazināšana”, pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 10.oktobrim. 
Paredzēts iepirkt: 
Daļa Nr.1. Ķeguma pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas 
periodā -  attīrīšana no sniega;  
Daļa Nr.2. Tomes un tai pieguļošo lauku teritorijas ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
2016./2017.gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega; 
Daļa Nr.3. Rembates ielu un tai pieguļošo ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
2016./2017.gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega; 
Daļa Nr.4. Glāžšķūnim pieguļošo lauku teritorijas ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
2016./2017.gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega; 
Daļa Nr.5. Birzgales pagasta ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas 
periodā - attīrīšana no sniega; 
Daļa Nr.6. Birzgales pagasta ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas 
periodā - attīrīšana no sniega; 
Daļa Nr.7. Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2016./2017.gada 
ziemas periodā - ielu un ceļu apstrāde ar pretslīdes materiālu; 
Daļa Nr.8. Sniega izvešana no Ķeguma novada ielām 2016./2017.gada ziemas periodā; 
Daļa Nr.9. Ķeguma pilsētas gājēju celiņu, kuri atrodas gar valsts autoceļiem un 
pašvaldības ielām, uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas periodā - attīrīšana no 
sniega; 
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Daļa Nr.10. Ķeguma pilsētas gājēju celiņu, kuri atrodas gar valsts autoceļiem un 
pašvaldības ielām, uzturēšanas darbi 2016./2017.gada ziemas periodā- apstrāde ar 
pretslīdes materiālu. 

2. Pieteikumu iesniegšanas termiņā – līdz 03.oktobrim, iepirkumā ”Ķeguma novada 
Birzgales pagasta Liepu ielas un ceļa “Zemītes -Birzgales akmens” pārbūves 
būvprojekta izstrāde un būvdarbi” saņemts viens piedāvājums par kopējo summu ar 
PVN 538 450.00 EUR 
Iespējamais ERAF līdzfinansējums projekta realizācijai ir 430 718.00 EUR, tātad 
jārēķinās ar pašvaldības līdzfinansējumu ~ 116832.00 EUR (t. sk. būvuzraudzība) 

3. Ir apzināta nepieciešamība ceļa zīmju un norāžu iegādei un sagatavota tehniskā 
specifikācija. Ir nepieciešams atjaunot Ķeguma pilsētā ielu nosaukumus (31 zīme), 
norādes uz objektiem (pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām) kopā 18 zīmes 
(ieskaitot Ķeguma pilsētu, Tomes un Rembates pagastu). Kā rāda provizoriskie 
aprēķini, tas pašvaldībai varētu izmaksāt ap 2000 EUR. 

 
Par darbiem 

1. SIA “Garlic” ir pabeidzis Tomes katlumājas remontdarbus. Ņemot vērā, ka darbi 
iekavējās par 80 dienām, ir aprēķinātas un ieturētas soda sankcijas. 

2. SIA „DG Baltic” turpina darbu pie PII „Gaismiņa” piebūves tehniskā projekta 
izstrādes. Eksperta SIA "MMPB" slēdziena par būvprojekta kvalitāti un atbilstību 
normatīvajiem aktiem iesniegšanas termiņš ir beidzies, sazinoties ar ekspertu, 
noskaidrots, ka turpinās darbs ar projektētājiem, lai varētu veikt nepieciešamos 
labojumus un eksperts varētu dot pozitīvu slēdzienu, līdz ar to jautājums aizkavējas. 
Projektētāji tupina saskaņošanas procedūru. Atbilstoši līgumam TP iesniegšanas 
termiņš ir nedēļas laikā no eksperta atzinuma saņemšanas.  

3. SIA “AJOR” turpina ūdens rezervuāra virsmas remonta darbus Ķeguma pilsētas 
ūdenstornī Liepu alejā 1c, šonedēļ sola pabeigt. 

4. SIA “ĢL Konsultants” turpina ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 
darbus SAC “Senliepas”. Visi maģistrālie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli ir pabeigti, 
šobrīd jāizbūvē pieslēgumi pie ēkām. Urbums ir izurbts (ap 140 m). Ūdens ir daudz 
(pēc projekta 1,5 l/s, atbilstoši mērījumiem ir 2 l/s) un labas kvalitātes. Precizēs ūdens 
ķīmiskā sastāva analīzes. Dzels un kaļķis, protams, ir, taču attīrīšanas iekārtas arī ir. Uz 
nākamo nedēļu varēs jau sākt prasīt atzinumus objekta nodošanai. Šodien ved arī 
kanalizācijas attīrīšanas iekārtu. Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir novembra 
sākums. Būvuzraugs ir bieži objektā. 

5. Rembates sociālo prasmju dzīvoklī šodien ir atvests siltumsūknis un notiek montāžas 
darbi. Meistari sola šodien arī pabeigt. 

6. Ķeguma prospektā 1 pagrabā notika avārija – applūda Pensionāru biedrībai piešķirtās 
telpas. Plūdi ir novērsti, taču telpas ir ļoti mitras un sākušas pelēt. Ir pieaicināts 
speciālists, sastādīts veicamo kosmētisko remontdarbu un pretpelējuma pasākumu 
tāme (1040 EUR), iegādājāmies mitruma nosūcējus.  

7. 22.septembrī iesniedzām projektu pieteikumu par veselības veicināšanas pasākumu 
projektu konkursam. 

8. Ir uzsākti priekšdarbi, lai varētu piedalīties konkursā un uzlabotu vides pieejamību 
Birzgales ambulancē un Ķeguma bibliotēkā, ir noskaidrots, ka nepieciešams tehniskais 



10 
 

projekts lifta izbūvei. Ir aptaujāti vairāki arhitekti un panākta vienošanās ar vienu no 
viņiem. Projekts varētu tikt sagatavots līdz mēneša beigām.  

9. SIA “MNI” ir uzsākuši gājēju celiņa remontdarbus Ogres ielas galā, pabeiguši bruģa 
remontdarbus pie Sociālā dienesta, kā arī sakārtojuši autobusa pieturu Rembates 
centrā. 

10. SIA “Energo-2” turpina avārijas rekonstrukcijas darbus ūdensvadam Tomē. Lielākā 
daļa jau ir paveikta, plānots, ka darbi varētu tikt pilnībā pabeigti nākamnedēļ. 

11. Esam saņēmuši jaunos elektrības rēķinus, šobrīd gaidām rēķinu par septembri, lai 
varētu izvērtēt, vai iestādēm būs nepieciešami papildu līdzekļi elektrības apmaksai. 

Par komandējumu 
Laikā no 11. līdz 17.septembrim izpilddirektore bija komandējumā Polijā.  
Komandējuma mērķis- iepazīties ar Polijas pašvaldību sistēmu, uzdevumiem un labo praksi. 

Komandējuma laikā: 
• apmeklēja Polijas pašvaldības un piedalījās diskusijās ar pašvaldību kolēģiem.   
• apguva labo pieredzi projektu realizēšanā, nodarbinātības veicināšanā, plūdu risku 

mazināšanā, atkritumu apsaimniekošanā, kultūrvēsturiskā un militārā mantojuma 
objektu saglabāšanā un tūrisma veicināšanā konkrētajā teritorijā, iepazinās ar Polijas 
pašvaldību pieredzi mazās uzņēmējdarbības attīstības un  klasteru veicināšanā. 

• apmeklēja pašvaldību iestādes un uzņēmumus, diskutēja ar kolēģiem par 
kultūrvēsturisko un bijušo militāro objektu apsaimniekošanu teritorijā. 

Sēdes nobeigumā izpilddirektore Nelda Sniedze iepazīstina deputātus ar saviem 
novērojumiem, gūtajām atziņas un secinājumi pēc komandējuma. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 18:20 
 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 
10.10.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 
 
 
 


