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SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

2010.gada 1.septemrī                                                                        Nr.19 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols  

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Raivis Ūzuls, Sandra Čivča, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Irēna Dmitročenko, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks. 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, juriste 

Sandra Biļinska. 

  

Sēdē nepiedalās deputāti: Viesturs Teicāns, Andris Balodis un Līga Strauss sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā. 

  

  

Darba kārtība: 

1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

2. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 21.jūlija lēmumā (protokols Nr.16,7.§) 

„Par zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu 

un lietošanas mērķa noteikšanu. 

mailto:dome@kegums.lv


3. Par Ķeguma novada Pašvaldības policijas nolikumu. 

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Grīviņi", Ķeguma novada Birzgales 

pagastā. 

5. Par Ķeguma novada Būvvaldes nolikumu. 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols nr.11, 9.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

7. Par saistošajiem noteikumiem „Par Ķeguma novada pašvaldības nodevām". 

8. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Smiltnieki", Tomes pagasta Ķeguma 

novadā. 

9. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Elksnīši 

VV". 

10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elksnīši VV", Ķeguma novada Birzgales 

pagastā. 

11. Par telpu nomu. 

12. Par pabalstu medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. 

13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecvītoli-1", Ķeguma novada Rembates 

pagastā. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

16. Par pabalstu medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. 

17. Par pabalstu medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. 

18. Par grozījumiem „Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas" nolikumā. 

19. Par noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības 

iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem" apstiprināšanu. 

20. Par saistošajiem noteikumiem „Par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to 

piešķiršanas kārtību". 

21. Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu. 



22. Par piedalīšanos Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā. 

23. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11,14.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

24. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11,15.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

25. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11,16.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā". 

26. Informatīvie jautājumi. 

  

  

1.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

Anulēt ziņas par Andreja Ivahnenko deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

2.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 21.jūlija lēmumā (protokols Nr.16,7.§) „Par 

zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu un 

lietošanas mērķa noteikšanu" 



 R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 21.07.2010. (protokols Nr.16, 7.§) lēmumā „Par 

zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu un 

lietošanas mērķa noteikšanu" lemjošajā daļā, izsakot sekojošā redakcijā punktus: 

„2.1. piešķirt nosaukumu „Pievedceļš Ķeguma HES", 

            3.1. piešķirt nosaukumu Ķeguma prospekts 5D,   

            4.1. piešķirt nosaukumu Ķeguma prospekts 2E."  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

  

3.§ 

Par Ķeguma novada Pašvaldības policijas nolikumu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Ķeguma novada Pašvaldības policijas nolikuma projekts.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības iestādes nolikumu.   

  



Ņemot vērā iepriekš minēto un domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Apstiprināt Ķeguma novada Pašvaldības policijas nolikumu (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

4.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Grīviņi", Ķeguma novada Birzgales pagastā. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Grīviņi", kas atrodas Ķeguma 

novada Birzgales pagastā un sastāv no zemes gabala 3,8619 ha (trīs komats astoņi tūkstoši seši 

simti deviņpadsmit hektāri) kopplatībā, par pirkuma līguma 3.punktā noteikto pirkuma 

maksu  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

5.§ 

Par Ķeguma novada Būvvaldes nolikumu. 

R.Ozols 



  

Izskatīts Ķeguma novada Būvvaldes nolikuma projekts.  

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības iestādes nolikumu.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Apstiprināt Ķeguma novada Būvvaldes nolikumu (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

  

6.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols nr.11, 9.§)  

„Par līdzfinansējumu projektā". 

R.Ozols 

  

Izskatīts Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora 2010.gada 23.augusta iesniegums Nr. 

1-45/179 (reģ.ar nr. 1-9/983) ar lūgumu izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 

26.maija lēmumā (protokols nr.11, 9.§) „Par līdzfinansējumu projektā", precizējot lēmuma 

lemjošās daļas 1.punktu. 

  



Ņemot vērā iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmuma (protokols nr.11, 9.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā" 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: „Piedalīties ELFLA atklātajā 

projektu konkursā rīcībā 1.1.„Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskai 

izaugsmei un jaunu iemaņu gūšanai" aktivitātē „Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas, 

tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem", darba telpu izveidošanai sociālajam 

pedagogam un logopēdam Ķeguma komercnovirziena vidusskolā par kopējo projekta izmaksu 

summu LVL 6044,41 (seši tūkstoši četrdesmit četri komats četrdesmit viens lati), tai skaitā 

ietilpst pievienotās vērtības nodoklis LVL 1049,03 (viens tūkstotis četrdesmit deviņi komats 

nulle trīs lati), garantējot pašvaldības līdzfinansējumu 1250,00 (viens tūkstotis divi simti 

piecdesmit lati) apmērā un neattiecināmo izmaksu segšanu LVL 1049,03 (viens tūkstotis 

četrdesmit deviņi komats nulle trīs lati) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

7.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par Ķeguma novada pašvaldības nodevām". 

R.Ozols, S.Čivča 

  

Likuma „Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi; 

14.panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un 

atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas; 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt  saistošus  noteikumus  par  pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos 

gadījumos noteikt nodokļu apmērus. 



Likuma „Par nodokļiem un nodevām " 12.panta pirmā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības 

domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā 

uzlikt pašvaldības nodevas, minot konkrēto nodevu veidus. 

Ministru kabineta noteikumi nr.480 no 28.06.2005."Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas" nosaka minēto nodevu uzlikšanas kārtību. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas 2010.gada 25.augusta lēmumu 

(protokols nr.34, 1§), 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, 

Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps 

Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Sandra Čivča), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr.13 „Par Ķeguma novada pašvaldības nodevām" 

(pielikumā). 

2. Domes izpilddirektoram organizēt saistošo noteikumu izvietošanu Ķeguma novada domes, 

Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī to 

publicēšanu pašvaldības izdevumos „Ķeguma Novada Ziņas" un „Birzgales Avīze" pēc to 

pieņemšanas un pozitīva atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas. 

3. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to 

nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

  

  

8.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Smiltnieki", Tomes pagastā, Ķeguma novadā. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Zitas Ozolas,  dzīvojoša Gaismas ielā 4B-8, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 

2010.gada 27.augusta iesniegums ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu „Smiltnieki", kas atrodas Ķeguma novada Tomes pagastā, un kas, pamatojoties uz 

27.08.2010. noslēgto pirkuma līgumu starp Zitu Ozolu un Daci Sīmansoni, dzīvojošu 

Smiltniekos, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, sastāv no zemes gabala 0,498 ha (nulle komats 



četri simti deviņdesmit astoņi hektāri) platībā,  un uz tā esošās dzīvojamās mājas un trīs 

palīgceltnēm, par pirkuma līguma 4.punktā noteikto pirkuma maksu.  

Likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 18.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības 

lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz tās administratīvajā teritorijā pārdodamo 

nekustamo īpašumu.  

Ministru kabineta noteikumu nr.110 no 07.06.1994."Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu 

pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" 3.punkts nosaka, ka ne vēlāk kā 

divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj 

jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Smiltnieki", kas atrodas Ķeguma 

novada Tomes pagastā, un kas sastāv no zemes gabala 0,498 ha (nulle komats četri simti 

deviņdesmit astoņi hektāri) platībā,  uz tā esošās dzīvojamās mājas un trīs palīgceltnēm, par 

pirkuma līguma 4.punktā noteikto pirkuma maksu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

9.§ 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Elksnīši VV". 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

no nekustamā īpašuma "Elksnīši", kopplatība 12,3643 ha atdalāmajam zemes gabalam: 



1.  Otrajai zemes vienībai,  

            1.1.  piešķirt nosaukumu "Elksnīši VV", Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

1.2.  noteikt zemes gabala platību 11,20 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 

1.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

10.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elksnīši VV", Ķeguma novada  

Birzgales pagastā. 

R.Ozols 

Izskatīts Jāņa Pavlova,  dzīvojoša Egļu ielā 2, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2010.gada 24.augusta 

iesniegums (reģistrēts ar nr.1-6.7.3/P289) ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu „Elksnīši VV", kas atrodas Ķeguma novada Birzgales pagastā, un kas, 

pamatojoties uz 2010.gada 24.augustā noslēgto pirkuma līgumu starp Jāni Pavlovu un Vairi 

Veinbergu, dzīvojošu „Vīnkalnos", Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, sastāv no zemes gabala 

11,2 ha (vienpadsmit komats divi hektāri) kopplatībā  par pirkuma līguma 2.1.punktā 

noteikto pirkuma maksu.  

Likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 18.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības 

lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz tās administratīvajā teritorijā pārdodamo 

nekustamo īpašumu.  

Ministru kabineta noteikumu nr.110 no 07.06.1994."Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu 

pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" 3.punkts nosaka, ka ne vēlāk kā 

divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj 

jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.  

  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu,  



atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elksnīši VV", kas atrodas 

Ķeguma novada Birzgales pagastā un sastāv no zemes gabala 11,2 ha (vienpadsmit komats divi 

hektāri) kopplatībā, par pirkuma līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

11.§ 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Ievas Lāces,  juridiskā adrese Estrādes iela 11, Ķegums, Ķeguma nov., 2010.gada 

24.augusta iesniegums (reģistrēts ar nr.1-18.2/L290) ar lūgumu pagarināt noslēgtā Telpu nomas 

līguma nr.8/2009tn termiņu uz laiku līdz 2011.gada 01.jūlijam, nemainot pārējos līguma 

noteikumus.   

Telpu nomas līgums nr.8/2009tn ar I.Lāci tika noslēgts 2009.gada 23.novembrī ar mērķi 

organizēt maksas ārpusskolas mākslas nodarbības - gleznošanu, veidošanu un tēlotājmākslu 

Ķeguma novada pirmsskolas un skolas vecuma bērniem katras kalendārās nedēļas pirmdienās un 

trešdienās no plkst.15.00 līdz 19.00. Nomas maksas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav.  

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības pienākumu racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14(a).punktu, kas 

paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu).  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī to, ka atbalstot šādas mākslas nodarbības, tiek 

nodrošināts likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktā noteiktais, t.i., tiek 

sekmēta kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība,  



            Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Pagarināt Telpu nomas līguma nr.8/2009tn , noslēgta ar Ievas Lāces,  juridiskā adrese 

Estrādes iela 11, Ķegums, Ķeguma nov., termiņu līdz 2011.gada 01.jūlijam, nemainot pārējos 

līguma noteikumus. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

12.§ 

Par pabalstu medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. 

R.Ozols, I.Zemnieks, L.Bicāns 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

Piešķirt vienai personai pabalstu daļējai medicīnas pakalpojumu segšanai.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

13.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecvītoli-1",  

Ķeguma novada Rembates pagastā. 



R.Ozols 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu,  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecvītoli-1", kas atrodas 

Ķeguma novada Rembates pagastā un sastāv no zemes gabala 5,4 ha (pieci komats četri 

hektāri) kopplatībā, par pirkuma līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

  

14.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no vienas personasnekustamā īpašuma nodokļa parādu. piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no vienas personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

  



Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

15.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

16.§ 

Par pabalstu medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  



Piešķirt vienai personai pabalstu daļējai medicīnas pakalpojumu segšanai.  

  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

  

17.§ 

Par pabalstu medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

Piešķirt vienai personai pabalstu daļējai medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai.  

  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

18.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas nolikumā. 

R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns 



  

Saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos" (projekta identifikācijas Nr.  2009/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, līguma nr.01-

07.2-5/10) projekta vadītājas E.Papules vēstuli ( reģ.16.08.2010 Nr.1-8.2/951); 

ievērojot Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas nosacījumus;  

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas priekšlikumus; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Izteikt jaunā redakcijā Ķeguma novada pedagogu atlases komisijas nolikuma (19.11.2009., 

protokols Nr.14.12.§) 10.2.punkta 1.pielikumu „Stipendijas/Mērķstipendijas pretendentu atlases 

un vērtēšanas kārtība" (1.pielikums uz 5 lapām) Eiropas Sociālā fonda programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekta īstenošanai. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

19.§ 

Par noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības 

iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem" apstiprināšanu.  

R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns 

  

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no  pašvaldības 

kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 

finansējamas no budžeta; 

http://kegums.lv/upload/saistosie_not/kartiba_merkd_sadalei2010.-2011.m.pdf
http://kegums.lv/upload/saistosie_not/kartiba_merkd_sadalei2010.-2011.m.pdf


            ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un   

pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai", kas stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī, 11.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldības 

sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem izstrādā  un apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību un 

atbilstoši šai kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm; 

            ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas noteikumi", kas 

nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagoga 

darba slodzes lielumu; 

            ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju un arodbiedrības pārstāvju priekšlikumus; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības Noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā Ķeguma novada 

pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem 

un iestāžu vadītājiem" (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

20.§ 

Par saistošajiem noteikumiem  

„Par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību". 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Izskatīts Sociālā dienesta vadītājas V.Kļavas iesniegtais saistošo noteikumu „Par Ķeguma 

novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību" projekts. 



Likuma „Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešā daļa paredz to, ka kārtību, kādā 

saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos, 

35.pants paredz sociālās palīdzības pabalstu veidus, kā arī pašvaldības tiesības no pašvaldības 

pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai, 

izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ar nosacījumu, ka ir apmierināts pamatots pašvaldības 

iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

dzīvokļa pabalsta. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas lēmumu 

(protokols nr.9, 1.§), 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr.14 „Par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem 

pabalstiem un to piešķiršanas kārtību" (pielikumā). 

2. Domes izpilddirektoram organizēt saistošo noteikumu izvietošanu Ķeguma novada domes, 

Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī to 

publicēšanu laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas" un „Birzgales Avīze" pēc to pieņemšanas un 

pozitīva atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas. 

3. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to 

nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

  

21.§ 

Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu. 

  

Izskatot domes izpilddirektora  priekšlikumu,  

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 14.(g) punktu; 



pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām"15.panta pirmās daļas 5) un 6) apakšpunktiem, kas 

nosaka pašvaldības pienākumu rūpēties par kultūru un tautas jaunrades attīstību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

    Noteikt šādus domes autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu tarifus:  

Par autobusa Ford Transit HH 3520 izmantošanu: 

a) Ls/km 0,15 t.sk. PVN; 

b) plus Ls/h 2,50 t.sk. PVN, par visu lietošanas laiku. 

2. Par autobusa MERCEDES BENZ 0405, valsts Nr. HJ 2116 izmantošanu; 

a) Ls /km 0,45 t.sk. PVN; 

b) plus Ls/h 2,50 t.sk. PVN, par visu lietošanas laiku. 

3. Šī lēmuma 1., 2.p minēto autobusu izmantošanai pašvaldības iestāžu vai Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju rīkotiem pasākumiem, kuru mērķis ir sabiedriski kultūras, sporta vai 

tautas jaunrades pasākumi, ar Finanšu komitejas lēmumu var tikt piemērota maksas atlaide 50% 

apmērā. 

4. Par traktora Belarus 82 MK-01 izmantošanu- Ls/h 11,00 t.sk. PVN; 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2010.gada 7.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.14, 4.§) „Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu"; 

6. Maksa par pakalpojumiem samaksājama Ķeguma novada domes kasē pirms pakalpojuma 

saņemšanas. 

  

  

22.§ 



Par piedalīšanos Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā 

R.Ozols 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldība attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

saskaņā ar 2010. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 542 „Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums", konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda 

emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību 

sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.  

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

       

1. Piedalīties Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā vadoties pēc MK noteikumiem 

Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums". 

2. Iesniegt projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma 

novada pašvaldības ēkās" ar kopējām projekta izmaksām 641791,17 Ls, nosakot pašvaldības 

līdzfinansējuma apmēru 25,01% no projekta attiecināmajām izmaksām (160511,97 Ls). 

3. Pilnvarot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku Raivi Ūzulu sagatavot, parakstīt un 

iesniegt projektus „Ierobežotai projektu atlasei" Vides ministrijā.  

  

  

23.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 14.§)  

„Par līdzfinansējumu projektā". 



R.Ūzuls 

  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 

Latvijā  ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā 

projektu konkursā rīcībā „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai",   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija domes lēmumā (protokols Nr.11, 

14.§) „Par līdzfinansējumu projektā", izsakot 1. punktu sekojošā redakcijā: 

  

1. „Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu 

konkursā rīcībā „Atbalsts teritorijas labiekārtošanai", Ķeguma pludmales labiekārtošanai par 

kopējo projekta summu Ls 12098,79, no tiem Ls 9999,00 attiecināmās izmaksas, kas sastāv no 

Publiskais finansējums Ls 7499,25 EZF fonda finansējums un garantēt pašvaldības 

līdzfinansējumu Ls 2499,75 - (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi lati 75 santīmi) un 

neattiecināmo izmaksu segšanu Ls 2099,79 - (divi tūkstoši deviņdesmit deviņu latu 79 santīmu ) 

apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

24.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā (protokols Nr.11, 15.§)  

„Par līdzfinansējumu projektā". 



R.Ozols 

  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 

Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā 

projektu konkursā rīcībā „Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanai, sporta un kultūras 

objektu izveidei vai atjaunošanai",   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija domes lēmumā (protokols Nr.11, 

15.§) „Par līdzfinansējumu projektā", izsakot 1. punktu sekojošā redakcijā: 

1.„Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu 

konkursā rīcībā „Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanai, sporta un kultūras objektu 

izveidei vai atjaunošanai", rotaļu laukuma Ķeguma pilsētas parkā izveidošanai par kopējo 

projekta summu Ls 9750,79, no tiem Ls 8058,50 attiecināmās izmaksas, kas sastāv no Publiskais 

finansējums Ls 6043,87 EZF fonda finansējums un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu  Ls 

2014,63 - (divi tūkstoši četrpadsmit lati 63 santīmi) un neattiecināmo izmaksu segšanu Ls 

1692,29 - (viens  tūkstotis seši simti  deviņdesmit divu   latu 29 santīmu ) apmērā no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

  

25.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija  lēmumā (protokols Nr.11, 16.§)  

„Par līdzfinansējumu projektā". 

R.Ozols 



  

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 

Latvijā ietvaros Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) „Zied zeme" izsludinātajā 

projektu konkursā rīcībā „Atbalsts vietējo pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai",   

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ:       

  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija domes lēmumā (protokols Nr.11, 

16.§) „Par līdzfinansējumu projektā", izsakot 1. punktu sekojošā redakcijā: 

1.„Piedalīties EZF atbalsta ieviešanai Latvijā ietvaros PPPB „Zied zeme" atklātajā projektu 

konkursā rīcībā „Atbalsts vietējo pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai", Lāčplēša 

ielas vienkāršotā rekonstrukcija par kopējo projekta summu Ls 12098,79, no tiem Ls 8058,50 

attiecināmās izmaksas, kas sastāv no Publiskais finansējums Ls 6043,87 EZF fonda finansējums 

un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu  Ls 2014,63 - (divi tūkstoši četrpadsmit lati 63 santīmi) 

un neattiecināmo izmaksu segšanu Ls 1692,29 - (viens  tūkstotis seši simti  deviņdesmit 

divu   latu 29 santīmu ) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem". 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

  

  

26.§ 

Informatīvie jautājumi. 

  

Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  



Turpinās ēkas siltināšanas darbi Ķeguma tautas namā. Saskaņošanas procesā līgums par Ķeguma 

KNV un VPII  „Gaismiņa" ēku siltināšanu. 

Uzsākti darbi pie gājēju celiņa izbūves Celtnieku ielā, bet būs nepieciešamas korekcijas projektā.  

Tiek gatavota iepirkuma procedūra autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai. 

S.Čivča īsumā informē par mācību gada uzsākšanu pašvaldības izglītības iestādēs. 

  

  

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ozols 

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


