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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2011.gada 16.februārī                            Nr.5 

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: Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Viesturs Teicāns, 

Valentīns Pastars, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs 

Zemnieks ( no plkst.15:20, sākot ar darba kārtības 3.punktu). 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa, juriskonsulte Liāna Čodore.  

 
Sēdē nepiedalās deputāti: Laimons Bicāns nezināma iemesla dēļ, Irēna Dmitročenko sakarā ar 

aizņemtību pamatdarbā, Raivis Ūzuls slimības dēļ.  
 

 

Darba kārtība: 
1. Par finansiālu atbalstu. 

2. Par Finansiālu atbalstu. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
5. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Par zemes nomu. 

8. Par zemes nomu. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

10. Par vienreizēju pabalstu izmaksu. 

11. Par vienreizēju pabalstu izmaksu. 

12. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

13. Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam. 

14. Par telpu nomu. 

15. Par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata. 

16. Informatīvie jautājumi. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1.§ 

Par finansiālu atbalstu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Aigara Paegles, 2011.gada 31.janvāra  un Jāņa Priževoita, iesniegumi ar lūgumu 

finansiāli Ls 80,- apmērā atbalstīt piedalīšanos Igo Japiņa Aģentūras rīkotajā velomaratonā „SEB 

MTB maratons 2011”.    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka pašvaldība attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministru, 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” – 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

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

1. Piešķirt Aigaram Paeglem, finansiālu atbalstu Ls 50,- (piecdesmit latu) apmērā dalībai 

Igo Japiņa rīkotajā velomaritonā „SEB MTB maratons 2011”. 

2. Piešķirt Jānim Priževoitam, finansiālu atbalstu Ls 50,- (piecdesmit latu) apmērā  dalībai 

Igo Japiņa rīkotajā velomaritonā  „SEB MTB maratons 2011”.  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu A.Paeglem, J.Priževoitam un 

pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai. 

 

2.§ 

Par Finansiālu atbalstu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Naura Neimaņa,2011.gada 5.janvāra iesniegumus par finansiālu atbalstu dalībai 

pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā uz slēpēm, kas notiks Norvēģijā no 2011.gada 

31.janvāra līdz 7.februārim un Latvijas Orientēšanās Federācijas 2011.gada 3.janvāra iesniegums 

Nr. 1/2011 ar līgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt Naura Neimaņa dalību Pasaules junioru 

čempionātā orientēšanās sportā uz slēpēm 2011.gadā.   
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka pašvaldība attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministru, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

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

saskaņā ar Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikuma 9.punktu, ka uz 

motivēta iesnieguma pamata var sniegt organizatorisku un/vai finansiālu palīdzību Ķeguma 

novada administratīvajā teritorijā pastāvīgi dzīvojošiem jauniešiem (vecumā līdz 25 gadiem), 

kuriem ir labi un izcili sasniegumi mācībās un/vai interešu izglītībā (kori, dejas, sports u.c.), un 

kuri piedalās atbilstošās Latvijas valsts vai starptautiskajās mācību olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās;  

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

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

1. Piešķirt Naurim Neimanim, finansiālu atbalstu Ls 150,- (viens simts piecdesmit latu) 

apmērā dalībai Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā no pašvaldības budžeta 

sadaļas „Izglītības papildus pakalpojumi”. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu Naurim Neimanim un centralizētajai 

grāmatvedībai. 
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3.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Diānas Tarvidas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Valentīnas Berkmanes nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Zitas Zvirgzdiņas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokli. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atteikt Viktoram Grišānam veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 2010.gadam 

par nekustamo īpašumu Pakalnes ielā 11, Ķegumā, Ķeguma nov. 

2. Atteikt Viktoram Grišānam piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2011.gadam par nekustamo īpašumu Pakalnes ielā 11, Ķegumā, Ķeguma nov. 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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7.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Beates Adamenko, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalus SCO dārziņi, 
Ķegumā, 310 kv.m. platībā sakņu dārza vajadzībām, kuru iepriekš nomājis viņas vīrs Leonīds 

Adamenko. 

Starp Ķeguma novada domi un Leonīdu Adamenko 2007.gada 26.martā noslēgts Zemes 

nomas līgums. par zemes gabala Staru ielas masīvs/ mežs, Ķegumā, 310 kv.m. platībā, nomu. 

2011.gada 9.janvārī Leonīds Adamenko miris (Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas 2011.gada 

11.janvāra miršanas reģistrs Nr.2). 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas noteic, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu; 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas paredz domei tiesību noteikt,  ja tas nav aizliegts 

vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes, cita 

nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu); 

ievērojot 30.07.2007. Ministru kabineta noteikumu nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

     ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Izbeigt Zemes nomas līgumus, kas 2007.gada 26.martā noslēgts ar Leonīdu Adamenko, 

kurš līdz miršanas dienai 2011.gada 9.janvārim Ķegumā. 
2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Beati Adamenko, par zemes gabala 310 kv.m platībā, kas 

ir zemes gabala SCO dārziņi, Ķegumā, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu 

lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās 

vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā 
nomnieks. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu B.Adamenko un centralizētajai 

grāmatvedībai. 

 

8.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Veras Geitneres, iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu sakņu 

dārzam.  

Izskatīts Jeļenas Zagorecas, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu Komunālā ielā 
3A, Ķegumā, 120 m² platībā, kas ir zemesgabala, sakņu dārza ierīkošanai; 

Zemes vienība ir pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma astotais zemes gabals  

5568 m² platībā. Īpašuma tiesības nostiprinātas Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas.  

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas noteic, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu; 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas paredz domei tiesību noteikt,  ja tas nav aizliegts 

vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes, cita 

nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu); 

ievērojot 30.07.2007. Ministru kabineta noteikumu nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

     ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Izbeigt Zemes nomas līgumu, noslēgtu 2007.gada 17.aprīlī ar Veru Geitneri, par 

zemes gabala Komunālā ielā 3A, Ķegumā, nomu. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Zagorecu, par zemes vienības 120 m² platībā, 
kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, astotā zemes gabala nomu bez 

apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2011.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma 

nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

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

un pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
1. Noteikt Maijai Griezei, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam.  

2. Noteikt Līvijai Matrosovai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 2011.gadam. 

3. Noteikt Dainai Lazdiņai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam.  

4. Noteikt Aijai Bērziņai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam. 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

10.§ 

Par vienreizēju pabalstu izmaksu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
Izmaksāt Raimondam Vērītim dzīvokļa pabalstu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

11.§ 

Par vienreizēju pabalstu izmaksu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 
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Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Izmaksāt Sarmītei Tarvidai vienreizēju pabalstu dēla bēru izdevumu segšanai.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

12.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks, S.Čivča, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
  

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Kristīnei Kairei.  

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Genovefai Barkovskai. 

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Annai Sergejevai. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

13.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam. 

R.Ozols, S.Čivča, A.Balodis, L.Strauss 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 

38. pantu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam ” (pielikumā). 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai. 

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram A.Balbārzdim nodrošināt, lai saistošie 

noteikumi būtu brīvi pieejami novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un 

Birzgales pagasta pārvaldē. 
 

14.§ 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA „Golden Grain”, reģ.Nr.40103227575, juridiskā adrese: Lubānas iela 56-

103, Rīga, LV-1009, valdes locekles Elīnas Kučinskas 07.02.2011. iesniegums (reģ.Nr.1-6/12, 

07.02.2011.) ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pašvaldības ēkā – Nākotnes 

ielā 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., lietotu un jaunu apģērbu un apavu 

mazumtirdzniecībai sešas dienas nedēļā līdz 2011.gada 31.decembrim.  
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    Ar SIA „Golden Grain”, 2010.gada 29.aprīlī noslēgts Nomas līgums par telpas Nr.14  

17,44 kv.m platībā, kas atrodas pašvaldības ambulances ēkā Nākotnes ielā 1, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., nomu, lietotu un jaunu apģērbu  un apavu mazumtirdzniecībai. Nomas 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. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī faktu, ka atbalstot šādas darbības, tiek 

nodrošināts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktais, t.i., tiek 

sekmēta saimnieciskā darbība attiecīgajā administratīvajā teritorijā un samazināts bezdarbs,  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Golden Grain”, juridiskā adrese: 

Lubānas iela 56-103, Rīga, LV-1009, par telpas nr.14 pašvaldības ēkā – Nākotnes ielā 1, 

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., lietotu un jaunu apģērbu un apavu 

mazumtirdzniecībai uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu LVL 

10,00 mēnesī plus PVN (t.sk. maksa par komunālajiem pakalpojumiem, 

elektroenerģiju, nekustamā īpašuma nodoklis). 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Golden Grain”, Birzgales 

pagasta pārvaldei, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

15.§ 

Par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata. 

R.Ozols, A.Balodis 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11) punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru; 

Pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu, kas nosaka, ka Darbinieks un Darba devējs var 

izbeigt darba tiesiskās attiecības,  savstarpēji vienojoties; 

 Saskaņā ar Darba likuma 128.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atlaižot Darbinieku no 

darba, visas naudas summas, kas viņam pienākas no Darba devēja, izmaksājamas atlaišanas 

dienā; 
 Ņemot vērā Darbinieka un Darba devēja 2011.gada 16.februāra Vienošanos Nr.3 pie 

2007.gada 1.oktobra Darba līguma; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 2 ( Līga Strauss, Sandra Čivča), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Akceptēt 2011.gada 16.februāra Vienošanos Nr.3 pie 2007.gada 1.oktobra Darba līguma.  

2. Atcelt no ieņemamā amata Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoru Ali Balbārzdi, ar 

2011.gada 14.martu  un izbeigt darba attiecības ar 2011.gada 31.martu. 

3. Uzdot Ķeguma novada pašvaldības Darbiniekam Alim Balbārzdim šī lēmuma 2.punktā 
norādītajā darba attiecību termiņā sadarboties ar izpilddirektora pienākumu izpildītāju vai 

domes iecelto jauno izpilddirektoru, nododot lietas un sniedzot informāciju par darba 

jautājumiem. 

4. Apmaksāt Ķeguma novada pašvaldības Darbiniekam Alim Balbārzdim šī lēmuma 

3.punktā noteikto pienākumu izpildi saskaņā ar darba līgumā noteikto darba samaksu. 

5. Izmaksāt Alim Balbārzdim visas naudas summas, kas viņam pienākas no Darba devēja 

saskaņā ar Darba likuma 128.panta pirmo daļu. 

6. Domes Centrālajai grāmatvedībai nodrošināt šī lēmuma 4., 5.punktu izpildi līdz 

2011.gada 30.martam (ieskaitot). 
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7. Domes priekšsēdētājam kontrolēt un nodrošināt izpilddirektora Aļa Balbārzda materiālā 
atbildībā esošo materiālo vērtību (inventāra, krājumi) un dokumentācijas nodošanas-

pieņemšanas procedūru izpildi līdz 2011.gada 30.martam. 

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

 

 

16.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Tiek gatavotas iepirkumu procedūras malkas iegādei, kurināmās degvielas iegādei, ceļu 

un ielu uzturēšanas darbiem Ķeguma novada teritorijā. 
Papildināts tehniskais projekts par Skolas ielas rekonstrukciju, plānojot ierīkot trīs 

stāvlaukumus, pie pilsētas bibliotēkas, pie Ķeguma KNV un pie ambulances Ķegumā. 
Rembates pagasta pārvaldes vadītājam uzdots apsekot pašvaldības dzīvokļus Rembatē 

(sociālos dzīvokļus, īres dzīvokļus). 

Pāvels Kotāns informē, ka ievērojamā aukstuma dēļ ir problēmas ar apkures sistēmām, 

sporta zālē un dzīvojamās mājās. Daļa dzīvokļu īpašnieku dzīvo citur, dzīvokļos aizsalst 

ūdensvadi. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


