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āliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
is, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teic

, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks 

cijas darbinieki:  
bu speciāliste Kintija Sparāne 
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āja Dace Soboļeva 
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guma izbeigšanu 
īrumnieki 1" nomu 

Par zemes gabala "Segliņu lauks" daļas nomu 
guma izbeigšanu 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 
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_________________________ 

 

īns Pastars, Rita Reinsone, 
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bas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

a noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Garkalni 
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10. Par Noteikumu "Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšanas kārtība" apstiprināšanu 
11. Par īres līguma pagarināšanu 
12. Par dzīvojamās telpas īri 
13. Par dzīvokļa atsavināšanu 
14. Par dzīvokļa atsavināšanu 
15. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Vētriņas” 
16. Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 
17. Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ilmāra Zemnieka atbrīvošanu no 
amata 
18. Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu 
 19. Informatīvie jautājumi 
 

 
Sēdes norise tiek fiksēta audioun video ierakstā. 

 
 

Par darba kārt ību 
 
Sēdi atklāj domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks. 
Iepazīstina ar domes priekšsēdētāja vietnieka Imanta Smirnova iesniegumu, kurā izteikts 

priekšlikums par domes sēdes darba kārtību- izslēgt  no darba kārtības 17. un 18.jautājumu. 
I.Zemnieks aicina balsot par priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 17.jautājumu “Par 

Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ilmāra Zemnieka atbrīvošanu no amata” un 
18.jautājumu “Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”. 

Balsojot „par”- 7 (Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Imants 
Smirnovs,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 8 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts 
Ozols, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis), 
„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt. 

 
V.Samohins ierosina darba kārtības 17. un 18. jautājumus  izskatīt kā pirmo un otro. 
I.Zemnieks aicina balsot par V.Samohina priekšlikumu. 
Balsojot „par”- 8 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Vladimirs 

Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis), „pret”- 7 (Pāvels Kotāns, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Imants Smirnovs,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 
„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt. 

 
I.Zemnieks aicina  balsot par sēdes darba kārtību, izslēdzot no tās 10.jautājumu, ko 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja nolēma izskatīt vēlreiz komitejas sēdē. 
Balsojot „par”- 11 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis, 
Ilmārs Zemnieks), “pret”- 4(Imants Smirnovs, Kristaps Reķis, Pāvels Kotāns. Tadeušs Vaļevko), 
“atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt Ķeguma novada domes 2018.gada 9.maija sēdes darba kārtību: 

1. Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ilmāra Zemnieka atbrīvošanu no 
amata 

2. Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu 
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3. Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 
4. Par telpu nomu 
5. Par īres līguma izbeigšanu 
6. Par zemes gabala "Tīrumnieki 1" nomu 
7. Par zemes gabala "Segliņu lauks" daļas nomu 
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
9. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Garkalni Baloži” 
10. Par brīvpusdienu nodrošināšanu 
11. Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības darbības mērķu apstiprināšanu 
12. Par īres līguma pagarināšanu 
13. Par dzīvojamās telpas īri 
14. Par dzīvokļa atsavināšanu 
15. Par dzīvokļa atsavināšanu 
16. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”V ētriņas” 
17. Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     I.Zemnieks 
 
 
 
 
Sēdes vadību pārņem domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs. 
Smirnovs informē par to, ka saņemts deputātu R.Ūzula, K.Rūdes, O.Meira, D.Māliņas, R.Ozola, 
V.Samohina iesniegums: 
“Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”28.un 65.pantu normām, lūdzam sasaukt Ķeguma 
novada domes ārkārtas sēdi un tās darba kārtībā iekļaut šādus jautājumu: 

1. Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ilmāra Zemnieka atbrīvošanu no 
amata. 

2. Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
Pielikumā pievienoti lēmumu projekti.” 
 
 

1.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/133) 
Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  

Ilm āra Zemnieka atbrīvošanu no amata 
Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, 

Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars 
Vērītis, Ilmārs Zemnieks 

I.Smirnovs iepazīstina ar sagatavoto lēmuma projektu par Ķeguma novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja Ilmāra Zemnieks atbrīvošanu no ieņemamā amata sakarā ar uzticības 
zaudēšanu. 

Deputāti izsaka savus viedokļus par lēmuma projektu, pamatojumu sagatavotajam lēmuma 
projektam. 

Ozols: ”Pamatojums ir ļoti vienkāršs. Uzticības zaudēšana. Ir pagājis, gads vēl nav 
pagājis, var katrs saskaitīt. Bet, ja runa ir par budžetu, piemēram, mums bija domstarpības pie 
budžeta apstiprināšanas. Budžets bez atlikuma, tā nav laba prakse. Ja bija uz vēlēšanām 
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solījumi, ka samazināsim administratīvo aparātu un visu ko, tad faktiski bija otrādi. Ja pirmais 
solis bija atteikšanās no fondu naudas kanalizācijai, nu labi, var uzskatīt, ka tas ir pirmais solis, 
bet, konsekventi, tas bija nesaprātīgi, tas ir miljons, kurš Ķeguma pašvaldībai būs pēc kāda laika 
jāmeklē no savas naudas. Ja pagājušo rudeni netika nogreiderēti ceļi un tāpēc to stāvoklis 
pavasarī ir sliktāks nekā parasti. Tādas lietas pamazām summējas.” 

Rūde: “K ā minēja Ozols, pagājis teju gads, pirms vēlēšanām bija ārkārtīgi skaidrs 
uzstādījums- pārmaiņas. Pārmaiņas, tas nozīmē, tieši tā- samazināt administratīvo slogu, 
optimizēt struktūru, padarīt to efektīvu. Tā rezultātā šobrīd mums ir izveidojušās daudz jaunas 
štata vietas. Ir juridiskā nodaļa, grāmatvedības nodaļa, attīstības nodaļa, komunālā nodaļa. 
Visur ir savi cilvēki. Tātad, amatos tiek pieņemti cilvēki bez konkursiem. Vai tas ir labas 
pārvaldības princips? Vai tas ir tas, uz ko mēs gājām, kā mēs vēlējāmies kļūt labāki? 
Komunālajā nodaļā... vispirmām kārtām tika likvidēta izpilddirektora vietnieka amata vieta. Tā 
rezultātā izpilddirektora vietnieks nonāca jaunizveidotajā komunālajā nodaļā, kur ir vadītājs, 
savukārt likvidētā saimniecības nodaļa un tās vadītājs tagad ir komunālās nodaļas vadītāja 
vietnieks. Kādas ir šīs pārmaiņas? Ko viņas ir nesušas? Tas viss ir nemainīgi, tikai pieaudzis. 
Tad, ja jautā cilvēki, kādas ir tās pārmaiņas, uz ko tad mēs esam gājuši? Visu cieņu, tik tiešām, 
bez liekuļošanas, ir ļoti labas komunikācijas prasmes jums. Viss ir ļoti labi, bet, ja raugāmies 
tieši no darba efektivitātes un no tās pārvaldības principa, uz kuru mēs virzījāmies, diemžēl, viņš 
nav sasniegts. Mēs nevaram melot tev, es nevaru tikai tāpēc, ka esmu kopā ar šiem partijas 
biedriem, norādīt uz to, ka  nē, vīri, viss ir kārtībā! Tā nav! Visu pirmām kārtām mēs kandidējām 
tādēļ, lai saviem vēlētājiem spētu sniegt to, ko viņi no mums sagaidīja. Tātad viņi vēlējās šīs 
pārmaiņas. Bet, ja mēs raugāmies no domes un no visas šīs struktūras, pārmaiņas nav!  
Piedodiet, man tik tiešām nekas nav pret Birzgali, to ļoti cienu un pats nāku no Birzgales. Bet 
mēs nevaram virzīt visu vienīgi uz to pusi. Ir jāraugās arī uz Rembates pusi. Mums ir Ķeguma 
novada avīze, mums ir arī Birzgales avīze. Kāpēc mums nav atsevišķi vēl Rembates un Tomes 
avīze? Kāpēc mēs visu to tā sadalām? Vai tas ir no partejiskā skata punkta, vai tā ir tā labas 
pārvaldības principa klātesamība mūsu domē? Es domāju, ka nē. Jautājumi un iebildumi ir 
virkne un daudz. Protams, varam runāt vēl par visādām, dažādām neizdarībām u.t.t., bet es 
domāju, tas ir mazsvarīgi. Es vēlos pateikt paldies par to laika posmu, kuru Jūs, Ilmār, vadījāt, 
bet ir nepieciešamas pārmaiņas, nepieciešams iet to ceļu, ko katrs esam solījuši vēlētājiem un tā 
ir efektīva mūsu pašvaldības pārvalde, efektīva struktūra. Un vēl viens ļoti būtisks iemesls ir, 
nezin, vai ir šī informācija - ceļš uz Rembati ir zaudēts. Sākotnēji tika skaidri un gaiši pateikts, 
ka ceļš uz Rembati tiks labiekārtots, tad šobrīd tas nav. Tas ir nonācis Ogres rokās. Un kā lai to 
tagad paskaidro sabiedrībai? Tas ir atkal cits jautājums, bet ko pie tā vainot un kāpēc tas tā ir, 
es  nezinu. Raugoties vēl uz pašvaldības budžetu un visu to atlikumu, es nezinu, vai tas ir arī 
labas pārvaldības princips – iztirgot pašvaldības īpašumus, lai iegūtu naudu un ar to mēs spētu 
operēt un tālāk strādāt. Es domāju, ka nē. Tie ir mani galvenie iemesli, kāpēc manās acīs 
priekšsēdētājs zaudējis uzticību. 

Zemnieks atbild: “Attiecībā par visiem daudzajiem jautājumiem neatbildēšu. Atbildēšu 
tikai par to vienu jautājumu. Uz pārējiem jautājumiem atbildes visiem deputātiem, kas šeit nesēž 
pirmo gadu, ir skaidras. Tikai par ceļu atbildēšu- bija daudzas diskusijas Satiksmes ministrijā ar 
padomnieku un Latvijas Valsts ceļu pārstāvjiem, kad, skatoties šī pavasara slikto ceļu stāvokli, 
tika nolemts, ka brauks to ceļu izpētīs, vēlreiz pārbaudīs, kāpēc tur, posmā no Siguldas ceļa līdz 
Rembatei, ceļš vispār, iespējams  ir jāpārbūvē, sākot no pašiem pamatiem un tikai tad, atkarībā 
no tā, cik šogad būs palikuši līdzekļi, to saremontēs, sagatavos, saprojektēs visas lietas, kas ir 
vajadzīgas, lai pamatus sagatavotu un nākošgad uzliks vai nu dubulto apstrādi, vai nu asfaltu, 
bet šogad tā nebūs.” Par pārējām lietām atturas atbildēt. 

Ūzuls: “Darbs pašvaldībā, Smirnova kgs,  nav tikai aizberga redzamā daļa, to, ko Jūs 
publicējat Face book un sociālajos tīklos un dažādās presēs. Bet tas tiešām ir smags darbs. Un 
veidot daudzas amata vietas liekas, lai noņemtu no sevis pienākumus, es uzskatu, ka tas galīgi 
neatbilst tam, ko mēs solījām vēlētājiem iepriekš. Ir daudz dažādi mazi sīkumi: piemēram, 
attieksme pret darbiniekiem, kas noveda pie rezultāta.  
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Māliņa: “ Man ir tikai viens. Jau janvāra mēnesī uztaisīja reformas, likvidēja kultūras un 
sporta pārvaldi. Līdz ar to likvidēja kultūras un sporta pārvaldes vadītājas amata vietu, man 
piedāvājot Ķeguma tautas nama vadītājas vietu. Ir 9.maijs, es  esmu joprojām pienākumu 
izpildītāja, ņemot vērā, ka jau ir pagājuši mēneši. Tāpēc nesaprotams, kāpēc tiek vilkts garumā, 
kāpēc nevar sakārtot lietas, lai darbs iet uz priekšu.” 

Samohins:” Es jau plaši savu viedokli paudu tad, kad bija budžeta un štata vietu 
apspriešana. Manas galvenās pretenzijas bija par to, ka ir  nepamatoti budžets pieņemts ar mazu 
atlikumu. Tas ir ļoti būtiski manā uztverē. Es biju norādījis, kādā veidā var ieekonomēt naudu, 
kādā veidā veidot uzkrājumus. Faktiski mani ierosinājumi netika ņemti vērā. Tas ir viens. Otrs. 
Komunālās nodaļas reorganizācija. Es tās efektivitāti pusgada laikā neesmu redzējis,  neesmu 
izjutis. Man, kā  vienas struktūrvienības vadītājam, vajadzēja to saprast un izjust. Es viņu 
neizjutu. Manuprāt, tāds pats turpinājums, kāds bija līdz tam, turpinās arī tagad. Tie ir mani 
pāris argumenti.” 

Teicāns: “ Par budžetu, par algu palielināšanu. Jūs pusgadu pat nenostrādājāt, jau 
palielinājāt sev algas. Par zemes sadalīšanu Kuģu ielā. Gribam lai dārgāk pārdotu īpašumus, 
bet jūs taisāt pretēji, lai tiem būtu zemāka cena.” 

Ozols: “Ja mēs kopīgi strādājam, mums teorētiski vajadzētu kopīgi strādāt, mums 
jāatgādina ir Jūsu uzstādījums no paša sākuma- sparīga cīņa, lai nedod dievs, kāds opozīcijas 
deputāts neiekļūtu kādā komitejas vadībā, vai kaut kādā citā amatā. Tas atstāj sliktu iespaidu, 
tas nerada iespaidu, ka mēs gribam kopīgi strādāt.  

Smirnovs jautā, vai tas tiek vērsts tieši uz viņu vai uz kādu citu? 
Ozols atbild:” Tas bija jūsu kopīgs uzstādījums, koalīcijas, teiksim, bāze tāda bija. Jūs arī 

sparīgi uzstājāties par šo jautājumu. Nikna cīņa par izglītības komitejas vadītāja amatu. Māliņas 
kundze jau nepateica, patiesībā viņas nebūšana skaidrā saprotamā amatā ir saistīta arī ar 
šantāžu, mēģinot viņu piespiest balsot tā kā  vadība vēlētos. Manā skatījumā tas ir ļoti nekorekti 
un nepieņemami. 

Smirnovs: “Šādiem apgalvojumiem jābūt pamatojumam, pretējā gadījumā tas skan 
diezgan nepatīkami”. 

Vērītis: “ Es iesniegumu neparakstīju, izsakās tie, kas parakstīja, bet man arī ir savs 
viedoklis. Pamatā viņš balstās uz budžeta pieņemšanu un jaunā pašvaldības nolikuma 
pieņemšanu, kur tika nobalsots par līgumu parakstīšanu par milzīgām summām. Tas man nav 
pieņemams.” 

Pastars:” Man ļoti žēl, ka tā ir sanācis, jo es vienmēr esmu uzskatījis- ka slikts miers tomēr 
ir labāks par ideālu karu. Es domāju, ka, neskatoties uz šo nopietno balsojumu rezultātiem, 
mums visiem tomēr vajadzētu saglabāt vienu mērķi, lai novads attīstās kompleksi kopumā viss. 
Te jau  izskanēja pārmetumi Birzgalei,[..] ka Birzgalei viss ir vairāk, bet paskatoties budžetā, tā 
nemaz nav. Ne skolai kas vairāk, ne arī kādai citai Birzgales iestādei. Domāju, ka vajag 
sagatavoties un visiem kopīgi risināt visus jautājumus un problēmas.” 

Reinsone:” Piekr ītu Valentīnam, ka mums ir jāstrādā kopā komandā, jāstrādā priekš 
novada cilvēkiem, tāpēc arī esam ievēlēti- priekš cilvēkiem, nevis katrs savas ambīcijas izrāda 
un vēlmes. Un tas, ka saka, ka Birzgalei vairāk…Pati sadarbojos gan ar Tomi, gan ar Rembati. 
Esmu darījusi, esmu priekšlikumus izteikusi, lai iedzīvotāji ir aktīvāki. Mēs nevaram piespiest 
iedzīvotājiem būt aktīvākiem projektu rakstīšanā, vai vēl kaut kur. Birzgali tajā vainot n evar….” 

Meiris; “Es jau tāpat piekritīšu tam, ko visi teica – par budžetu, tas ir bez atlikuma. 
Daudzi to nemaz nezin, ka tiek veidota vēl viena štata vieta. No kurienes ņems finansējumu? 
Praktiski tā būs trešā vietnieka štata vieta. Pārējais jau mazāk vai vairāk viss ir. Trešā štata 
vieta kā vietnieka vieta mani arī īpaši neapmierina.” 

Vaļevko: “Man ļoti žēl, ka tāda situācija šodien pie mums. Birzgalē ir ļoti liela teritorija, 
ļoti aktīvi visi cilvēki. Man vakar zvanīja daudzi cilvēki no Rembates, sieviete raudāja. Birzgalē 
par Zemnieku… Birzgalē zemnieki raud par viņu, par cilvēku... Nezinu. Savas visi 
ambīcijas….tas man viss.” 
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Kotāns: “Ž ēl, ka ir sanācis tā, kā ir sanācis. Mani visvairāk uztrauc, te pareizi visi runāja, 
ka jābūt attīstībai uz priekšu, nedrīkst stāvēt uz vietas. Mani uztrauc tieši šī te lieta- vai tikai mēs 
atkal kaut kur neapstājamies un neiesūnojam.”  

Reķis: ”At ļaušos gari nerunāt un mēģināšu atturēties no komentāriem, esmu arī varbūt 
kaut kur zināmi privāti skarts šī lēmuma izskatīšanā, bet ir teiciens “viena pagale nedeg”. 
Klausoties visos- visi ir vainīgi, visi ir nevainīgi. Svarīgi gadījumā, ja notiek apvērsums un 
notiek tā kā ir paredzēts, kā mēs redzam pēc balsojuma spēkiem, gribētu redzēt, ka tieši tas, ko 
jūs sakāt, tā kā jūs gribat redzēt un arī mēs būtu apmierināti. Ja es drīkstu runāt vienpersoniski, 
tad mēs nevienu brīdi neesam kopā strādājuši, karš joprojām ir, lobijs notiek, ietekme notiek, nu, 
būsim pieklusētāki! Un nodot mēs mākam, tas cilvēka dabā. Paldies!” 

Zemnieks: ”Pievienošos savam kolēģim Kristapam. Jā, mēs ļoti daudz protam pateikt ne 
tik labus  vārdus, bet, noteikti tāds gadsimts pienācis, kad būtu vairāk jāpasaka arī kaut ko labu, 
kas ir izdarījuši. Protams, paldies par visiem uzskaitījumiem. Kā domes vadītājs un uz šo brīdi 
vēl kā novada vadītājs, uzņemos atbildību, jo, stājoties amatā, mani visi informēja, ka “par visu 
atbildēsi tu”. Es tiešām to arī apzinos, ka bija lietas, ko mēs varējām labāk, īpaši komunikācijas 
lietās. Bet, tā ir izveidojies, tā ir gadījies un, jauns vadītājs, varbūt arī kaut ko vairāk vajadzēja 
man pakonsultēties, kā labāk to darīt. Bet nu, katra mācība ir mācība, arī slikta skola ir skola 
pabeigta. Paldies jums, ka atļāvāt tik ilgi man strādāt.” 

Smirnovs: “Izteikšos arī es. Ozols kungs, tā taču politiskā cīņa, pareizi?” 
Ozols atbild: “Nekā personīga. Tieši tāpat, kā Jūs to darījāt.” 
Smirnovs: “Un ar ī cīņa par to vai vadīt komiteju, vai nē, es domāju, viņa bija ilgstoša un 

godīga. Tur nebija nekā tāda, kas varētu raisīt aizdomas par kaut kādu šantāžu vai ko.  Tie, kas 
ir nostājušies jūsu pusē, tie bija tie iniciatori, lai neapstiprinātu Daci, lai izveidotu jaunās štatu 
vietas.  

Teicāns:”Kas atcēla ārkārtas domes sēdi par Daces apstiprināšanu? Kotāna kungs 
atcēla!” 

Smirnovs: “Diemžēl ļoti sāpīgi, ka tie cilvēki, kurus es vēl joprojām uzskatu par saviem 
draugiem, ir mani nodevuši, nodevuši mūsu kopējās idejas un to, ko esam darījuši, to, ko esam 
plānojuši. Es domāju, ka mēs ļoti godīgi izpildījām to budžetu, ko apstiprināja iepriekšējā dome. 
Mēs pat izdarījām vairāk, nekā tur bija ieplānots. Un es domāju, tie mērķi un tie uzdevumi, ko 
mēs bijām izvirzījuši šajā gadā un arī perspektīvā, raisīja gan iedzīvotājos, gan lielākā daļā 
deputātu pozitīvu lēmumu. Mēs gandrīz visi nobalsojām par katlu mājas iegādi. Mēs visi 
nobalsojām par bērnudārza piebūves un teritorijas labiekārtošanu. Mēs nobalsojām par ceļu 
remontu. Mēs, protams, pagājušajā gadā nevarējām atļauties, to, ko jūs minējāt- būvēt un celt 
kanalizācijas sistēmas, jo tas neizturētu nekādu budžetu. Tur nebija miljons. Tur bija divi un pat 
vairāk miljonu.  

Ļoti žēl, jo es Ilmāru zināju ilgus gadus, bet ne tik tuvu. Un, sākot strādāt ar viņu, kā ar 
priekšsēdētāju, es viņu šā gada laikā vairāk iepazinu. Bija patiess prieks ar viņu strādāt un es 
vēl ceru, ka deputāti apdomāsies un tomēr nenobalsos par viņa atbrīvošanu. Viņš ir daudz ko 
iemācījies, viņš, jau var teikt,  ir labs vadītājs, menedžmenta vadītājs, pašvaldības vadītājs. Viņš 
māk komunicēt ar cilvēkiem, viņš iedziļinās visās problēmās. Tie argumenti, kas skanēja par 
štatu vietu radīšanu u.t.t., mēs to visu izrunājām. Mēs šos jautājumus runājām, apspriedām un 
domē tos apstiprinājām. Diemžēl, man liekas, ka jūsu argumenti nav pārliecinoši, man nav 
pārliecinoši. Dzīve rādīs.” 

Zemnieks saka lielu paldies Ķeguma novada pašvaldības darbiniekiem, kas viņam daudz 
ko mācīja un palīdzēja. 
 

Smirnovs aicina balsot par lēmuma projektu “Par Ķeguma novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Ilmāra Zemnieka atbrīvošanu no amata”. 

Balsojot „par”- 8 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Vladimirs 
Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis), „pret”- 7 (Pāvels Kotāns, Valentīns 
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Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Imants Smirnovs,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 
„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atbrīvot Ilm āru Zemnieku no Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/133 uz 1 lapas un deputātu iesniegums. 
 
 

2.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/134) 
Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu 

I.Smirnovs 
 

Sēdes vadītājs ierosina izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam domes 
priekšsēdētāja vēlēšanām. Tiek izvirzīti trīs kandidāti: Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, 
Viesturs Teicāns. 

Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izveidot atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas komisiju domes priekšsēdētāja 
vēlēšanām šādā sastāvā: 

Kristaps Reķis,  
Vladimirs Samohins, 
Viesturs Teicāns. 

 

Sēdes vadītājs aicina izvirzīt kandidātus  Ķeguma novada domes priekšsēdētāja amatam.  

Kristaps Rūde izvirza Ķeguma  novada domes priekšsēdētāja amatam deputātu Raivi 
Ūzulu. 

Kristaps Reķis izvirza Imantu Smirnovu. 

Ilmārs Zemnieks izvirza Robertu Ozolu. R.Ozols atsauc savu kandidatūru.  

Balsu skaitīšanas komisija sagatavo atklātās balsošanas zīmes. 

Deputāti aizpilda balsošanas zīmes un nodod balsu skaitīšanas komisijai. Tiek saskaitītas 
balsis un aizpildīts atklātās balsošanas balsu skaitīšanas protokols. 

Balsu skaitīšanas komisija iepazīstina ar balsu skaitīšanas rezultātiem. 

 
Deputāta 

vārds, uzvārds 

 
Balsojums  

 Par Pret nepiedalās 
 R.Ūzuls I.Smirnovs R.Ūzuls I.Smirnovs  
 8 7 7 8  
1.Imants Smirnovs  x x   
2.Kristaps Rūde x   x  
3.Valentīns Pastars  x x   
4.Ilmārs Zemnieks  x x   
5.Kristaps Reķis  x x   



8 
 

6.Tadeušs Vaļevko  x x   
7.Pāvels Kotāns  x x   
8.Rita Reinsone  x x   
9.Raivis Ūzuls x   x  
10.Dace Māliņa x   x  
11.Ojārs Meiris x   x  
12.Vladimirs Samohins x   x  
13.Viesturs Teicāns x   x  
14.Roberts Ozols x   x  
15.Gundars Vērītis x   x  

 

Balsojot „par”- 8 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Vladimirs 
Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis), „pret”- 7 (Pāvels Kotāns, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Imants Smirnovs,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 
„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Raivi Ūzulu. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/134 uz 1 lapas un balsu skaitīšanas protokols un 
vēlēšanu zīmes uz 16 lapām. 
 
 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     I.Smirnovs 
 
 
Tiek izsludināts pārtraukums. 
 
 
 
Sēdes vadīšanu turpina ievēlētais domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls. 
 

3.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/135) 
Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-1 
(Imants Smirnovs),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/135 uz 1 lapas un nolikums uz 4 lapām. 
 
 

4.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/136) 
Par telpu nomu 

R.Ūzuls 
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Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par izbeigtu2008.gada 12.maija Telpu nomas līgumu Nr.8/2008, noslēgtu par telpu 
(kūts, šķūņa 1/5 un saimniecības telpas 1/5 domājamo daļu) ar Nr.12 nomu, ar 2018.gada 
1.maiju. 

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.12 (kūts, 1/5 
domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas) nomu palīgsaimniecības 
vajadzībām, ar 2018.gada 15.maiju, nosakot nomas maksu 1,42 EUR/mēnesī plus PVN. 
Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma 
domājamai daļai. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/136 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/137) 
Par īres līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par izbeigtu ar 2018.gada 16.martu dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts par 
dzīvokļa Ķeguma ielā 8A-2 īri. 

Rembates pagasta pārvaldes vadītājam J.Pūpolam nodrošināt minētā dzīvokļa nodošanas-
pieņemšanas procedūru. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/137 uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/138) 

Par zemes gabala „Tīrumnieki 1” nomu  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “ERKI“ par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 
„T īrumnieki 1” 3,0948 ha platībā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz laiku līdz 2028.gada 
31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/138 uz 1 lapas. 

7.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/139) 
Par zemes gabala „Segliņu lauks” daļas nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Segliņu lauks” daļas 
0,27 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz laiku 
līdz 2021.gada 30.aprīlim , ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 
maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 
maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 
fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/139 uz 1 lapas. 

 
 

8.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/140) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par izbeigtu 2010.gada 01.jūlij ā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.16/2010 par 
zemes gabala „Segliņu lauks” daļas 0,27 ha platībā, nomu ar 2018.gada 21.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, 
domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/140 uz 1 lapas. 

 
 

9.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/141) 
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Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
”Garkalni Baloži”  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Baloži” atdalīt zemes vienību, platība 2,60 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Garkalni Baloži”, noteikt zemes gabala lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/141 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/142) 
Par brīvpusdienu nodrošināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.- 12.klašu skolēniem visās Ķeguma novada 
izglītības iestāžu ēdnīcās no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam. 

Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.maijam. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/142 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/143) 
Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības darbības mērķu apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-1 
(Kristaps Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības izglītības darbības mērķus 2018.-2020. gadam. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/143 uz 2 lapām.  

 
12.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/144) 

Par īres līguma pagarināšanu 
R.Ūzuls 
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Balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2015.gada 7.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/7-4/15/6, 
kas noslēgts par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes ielā 11-5Aīri l īdz 2018.gada 31.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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/144 uz 2 lapām.  

 
Deputāts K.Reķis iziet no sēžu zāles. 
 
 

13.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/145) 
Par dzīvojamās telpas īri  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteiktdzīvoklim Nr.6, kas atrodas Kalna ielā 1, Birzgalē, speciālistam izīrējamās 
dzīvojamās telpas statusu. 

Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pardzīvokli Nr.6, kas atrodas kas atrodas Kalna ielā 
1, nosakot īres maksu 0,11 EUR/m2, ar līguma darbības termiņu uz darba tiesisko attiecību laiku, 
bet ne ilgāku par trim gadiem. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/145 uz 1 lapas.  

 
14.§ 

Par dzīvokļa atsavināšanu 
R.Ūzuls 

 
Sēdes vadītājs ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt līdz nekustamā īpašuma vērtējuma 
saņemšanai. 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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ATLIKT jautājuma izskatīšanu par dzīvokļa Nr.7, Nākotnes ielā 13,atsavināšanu. 

Pielikumā lēmuma projekts uz 1 lapas.  

 
 
 
 
 

15.§ 
Par dzīvokļa atsavināšanu 

R.Ūzuls 
 
Sēdes vadītājs ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt līdz nekustamā īpašuma vērtējuma 
saņemšanai. 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
ATLIKT jautājuma izskatīšanu par dzīvokļa Nr.6, Nākotnes ielā 5,atsavināšanu. 

Pielikumā lēmuma projekts uz 1 lapas.  

 
16.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/146) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
”V ētri ņas” 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Vētras” atdalīt zemes vienību, platība 6,50 ha. Jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Vētriņas”, noteiktnekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/146 uz 1 lapas.  

 
 

17.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/147) 
Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciat īvas veicināšanas projektu 
konkursu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 11(Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Imants Smirnovs, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, 
Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 3 (Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins, Kristaps 
Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā 
iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus EUR 14000,00 apmērā. 

Piešķirt pilnu projektu pieteikumos norādīto finansējumu šādu projektu realizācijai: 

 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Pašvaldības 
finansējuma 
apmērs, EUR 

2.1 
Vides objekta "ĶEGUMS" izveide un 

uzstādīšana Ķeguma parkā 

biedrība "Starptautiskais 
soroptimistu klubs Ogre - 

Ķegums" 

749,69 

2.2 Velotūristu atpūtai Harijs Jaunzems 743,73 
2.3 Riteņotāju atpūtai biedrība "JADARA" 741,73 

2.4 
Vindsērfinga mācību inventāra, tiesnešu  
motorlaivas un boju nomai vindsērfinga 

sacensībām "Lindes balva " 

biedrība "Lindes parka 
atbalstam" 

750,00 

2.5 Ceļš pie sevis biedrība "JADARA" 280,00 

2.6 
Bērnu kolektīvās piederības sajūtas un 

skatuves tēla pilnveidošana 
Raimonds Lamass 

750,00 

2.7 
Skatuves tērpu iegāde Rembates dāmu 

vokālajam ansamblim "Vīgriezes" 
Kristīne Mālniece 

750,00 

2.8 Angļu valoda ar priekšzināšanām "Elementary" biedrība "JADARA" 550,59 

2.9 Pludmales izveide Daugavas krastā 
biedrība "Lindes parka 

atbalstam" 
730,00 

2.10 Sporto droši, atpūties skaisti! Marita Puķe 750,00 

2.11 
Atbalsts senioriem cienīgam un aktīvam 

dzīvesveidam 2 

biedrība "Ķeguma 
novada pensionāru 

biedrība" 

750,00 

2.12 
Tautiskās jostas Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas 5.-12.klašu korim 
Sandra Bērziņa 

750,00 

2.13 
Atbalsts senioriem cienīgam un aktīvam 

dzīvesveidam 

biedrība "Ķeguma 
novada pensionāru 

biedrība" 

540,00 

2.14 Ķeguma LELB ietvju seguma maiņa 
reliģiskā organizācija 
"Ķeguma evaņģēliski 

luteriskā draudze" 

750,00 

2.15 Futbola inventārs biedrība "FK Ķegums" 650,00 

2.16 
Tautas tērpa komplekta atjaunošana VPDK 

“Kadiķis” 
biedrība "VPDK 

"Kadiķis"" 
700,00 

2.17 Futbola formas biedrība "FK Ķegums" 650,00 

2.18 Ķeguma LELB ārdurvis 
reliģiskā organizācija 
"Ķeguma evaņģēliski 

luteriskā draudze" 

750,00 

2.19 
Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas II. 

Inventāra iegāde aušanas darbnīcai 
Ieva Puriņa 

750,00 

2.20 
Ķeguma jauktā kora LINS vizuālā tēla 

uzlabošana un atpazīstamības veicināšana 
biedrība "Semper Novus" 

430,00 

 

Piešķirt daļēju finansējumu šādu projektu realizācijai: 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Pašvaldības 
finansējuma 
apmērs, EUR 

3.1 
Tautas mūzikas instrumentu iegāde Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolai 
Liene Seržante 484,26 

 

Noraidīt šādus projektu pieteikumus: 
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Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Pašvaldības 
finansējuma 
apmērs, EUR 

4.1 Ēdam veselīgi Sniedze Žvagina 748,00 
4.2 Atpakaļ dabā Anda Šauva 750,00 

4.3 
Piemiņas akmens izvietošana Tomē - veltīta 

Latvijas simtgadei 
Ilona Ofmane 750,00 

4.4 Telpu remonts “Radošās darbnīcas” 6 
steļļu izvietošanai 

biedrība "Ķeguma 
novada pensionāru 

biedrība" 
470,00 

4.5 Atpūtas soliņi Inese Martinova 169,40 
4.6 Gaismas galds pirmskolā "Birztaliņa" Kristīne Pundiņa 227,80 
4.7 Tērpu aizsargmaisi Lāsma Krastiņa 644,00 
4.8 Meža kapsētas zvanu tornis Imants Strazdiņš 750,00 

4.9 Represēto piemiņas vietas ierīkošana 
(akmens pārcelšana) un labiekārtošana Edmunds Būmanis 750,00 

4.10 Ogres upes 26.km Ināra Zadaua 750,00 
4.11 Labiekārtošana Tomes pagastā Artūrs Kovaļevskis 700,00 

 

 

17.§ Informatīvie jautājumi 
 
Pašvaldības izpilddirektors Edvīns Bartkevičs informē par VPII “Gaismiņa” piebūves 
būvniecības darbiem. 
 
 
Sēdi slēdz 18:00 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
 
09.05.2018. 
datums 
 
 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)      I.Koluža 
 
09.05.2018. 
datums 


