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SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

  

2010.gada 18.janvārī                                           Ārkārtas                       Nr.2 

Sēde sasaukta plkst.17.00 

Sēdi atklāj plkst.17.00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, 

Laimons Bicāns, Paulis Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja Kristaps 

Rūde,  Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, finansiste Aija Liepiņa, juriskonsulte 

Liāna Čodore,  izpilddirektors Alis Balbārzdis. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis slimības dēļ. 

  

Darba kārtība: 

1. Par iestāžu reorganizāciju. 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze" izsoli. 

3. Par Ķeguma novada pašvaldības darbinieku amatu vietām, amatu atalgojumu. 

  

mailto:dome@kegums.lv


  

1.§ 

Par iestāžu reorganizāciju. 

R.Ozols, L.Bicāns, A.Balodis, L.Strauss 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var lemt par citu 

domes algotu amatu noteikšanu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas noteic, ka tikai dome var 

noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu 

likmes; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 42.panta pirmo daļu, kas noteic, ka domes lēmumiem, kuru 

izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības finanšu resursiem, 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumus, 

atklāti balsojot: „par" - 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko,  Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Reorganizēt Ķeguma tautas namu, Rembates tautas namu un Tomes tautas namu, izveidojot 

Kultūras un sporta nodaļu. 

2. Reorganizēt Ķeguma pilsētas bibliotēku, Rembates bibliotēku un Tomes bibliotēku, izveidojot 

Ķeguma novada bibliotēku. 

3. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 19.08.2009. lēmumā (protokols Nr.7,20.§) „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un 

atalgojumu": 

3.1. izslēgt no pielikuma „Ķeguma novada domes un pašvaldību iestāžu amatu vietu un  algu 

saraksts": 

3.1.1. no sadaļas „Dome"- amatu „Sporta metodiķis"; 

3.1.2. sadaļas Ķeguma tautas nams, Rembates tautas nams, Tomes tautas nams; 

3.1.3. sadaļas Rembates bibliotēka, Tomes bibliotēka. 



3.2. pielikumā „Ķeguma novada domes un pašvaldību iestāžu amatu vietu un algu saraksts": 

3.2.1  iekļaut sadaļu „Kultūras un sporta nodaļa";  

3.2.2. izteikt sadaļu „Ķeguma bibliotēka" jaunā redakcijā. 

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

  

  

2.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze" izsoli. 

R.Ozols, A.Balodis, L.Bicāns 

  

Atklāti balsojot: „par" - 14 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko,  Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" 

- nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

  

1. Atzīt pašvaldības nekustamās mantas „Kraukļu atpūtas bāze", Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra nr. 7444 002 0100, kas sastāv no zemesgabala 0,8 ha platībā un uz tā atrodošos ēku 

(atpūtas bāze), ar kadastra apzīmējumu 7444 002 0100 001, izsoli par nenotikušu.  

2. Nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze, Birzgales pag., Ķeguma  nov., mantas izsoles 

komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze", Birzgales pag., 

Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsolāmās mantas sākumcenu Ls 5600,- 

(pieci tūkstoši seši simti lati). 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze", Birzgales pag., Ķeguma 

nov., otrās izsoles noteikumus (pielikums).  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

3.§ 



Par Ķeguma novada pašvaldības darbinieku amatu vietām, amatu atalgojumu. 

R.Ozols 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var lemt par citu 

domes algotu amatu noteikšanu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas noteic, ka tikai dome var 

noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu 

likmes; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 42.panta pirmo daļu, kas noteic, ka domes lēmumiem, kuru 

izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības finanšu resursiem, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 10 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko,  Andris Balodis, Edgars Skuja,  Raivis Ūzuls, Ilmārs 

Zemnieks), „pret" - 2 (Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns), „atturas" - 2 (Līga Strauss, Sandra 

Čivča), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Reorganizēt Ķeguma novada pašvaldības administrācijas centrālo grāmatvedību un Birzgales 

pagasta pārvaldes grāmatvedību. 

2. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 19.08.2009. lēmumā (protokols Nr.7,20.§) „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un 

atalgojumu": 

2.1. izslēgt no pielikuma „Ķeguma novada domes un pašvaldību iestāžu amatu vietu un  algu 

saraksts": 

2.1.1. sadaļu „Centrālā grāmatvedība"; 

2.1.2. sadaļas „Sociālais dienests" amatu „Sociālais aprūpētājs". 

2.1.3. no Birzgales pagasta pārvaldes un pašvaldības iestāžu amatu vietu un algu saraksta sadaļu 

„Grāmatvedība". 

2.2. iekļaut pielikumā sadaļu „Centralizētā grāmatvedība" (pielikums). 

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

  



Sēdi slēdz plkst. 17.30 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ozols 

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


