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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 24.augustā                     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: Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde. 

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, ekonomiste Aija Liepiņa, 

Ķeguma KNV direktors Edgars Viņķis. 

 
Sēdē nepiedalās deputāti: Pāvels Kotāns nezināmu iemeslu dēļ, Tadeušs Vaļevko slimības dēļ, 
Raivis Ūzuls atvaļinājumā, Ilmārs zemnieks un Viesturs Teicāns sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā. 
 
 
 
Darba kārtība: 

1. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
4. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

5. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

6. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

7. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

8. Par pabalsta izmaksu. 

9. Par pabalsta izmaksu. 

10. Par pabalsta izmaksu. 

11. Par ēdināšanas apmaksu. 

12. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

13. Par sadzīves atkritumu savākšanas maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā. 
14. Par zemes nomu. 

15. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

16. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas nolikumā. 
17. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

18. Par grozījumiem Ķeguma novada domes  2011.gada 18.maija lēmumā Nr.232 (protokols 

Nr.12, 8.§) „Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un algu sarakstā” 
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19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ārītes”. 

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem. 

21. Par diennakts grupiņas izveidošanu VPII „Birztaliņa”. 

22. Par vienošanos par koncesijas procedūras organizēšanu “Atkritumu apsaimniekošana un 

šķirošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās”. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
24. Informatīvie jautājumi. 

 
 

 

1.§ (lēmums Nr.334) 

Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

     Ņemot vērā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora Edgara Vinķa, Birzgales 

pamatskolas direktora Valentīna Pastara, Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes (VPII) 

„Gaismiņa” vadītājas Sanitas Tošenas, Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Anitas 

Skosas priekšlikumus; 

     pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, kas 

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

noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes ; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt sekojošu ēdināšanas maksu 2011./2012.mācību gadam, sākot ar 2011.gada 

1.septembri. 

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā - Ls 0,80  

1.2. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomes filiāle - Ls 0,60 

1.3. Birzgales pamatskola- Ls 0,60 

1.3. Ķeguma komercnovirziena vbidusskolas Rembates filiāle: 

                   1.3.1. brokastis ( internātā dzīvojošiem ) - Ls 0,40 

                   1.3.2. pusdienas - Ls 0,60 

                   1.3.3. launags - Ls 0,30 

                   1.3.4. vakariņas( internātā dzīvojošiem) - Ls 0,50 

                   1.3.5. kopīgā dienas uzturmaksa ( internātā dzīvojošiem) - Ls 1,80 

       1.4. VPII „Gaismiņa” - Ls 1,20 

 1.4.1.brokastis - Ls 0,25 

                   1.4.2. pusdienas - Ls 0,70 

                   1.4.3. launags - Ls 0,25 

 1.5. VPII „Birztaliņa”- Ls 0.85+0,35= 1,20 

1.5.1.brokastis - Ls 0,23 

                   1.5.2. pusdienas - Ls 0,40 

                   1.5.3. launags - Ls 0,22 

  1.5.4. vakariņas – Ls 0,35 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt noteikumu publicēšanu laikrakstos „Ķeguma novada 

ziņas”, „Birzgales avīze”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības iestādēm uz 

kurām tie attiecas. 
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2.§ (lēmums Nr.335) 

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

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Inas Šarajevas nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

3.§ (lēmums Nr.336) 

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

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Oļega Šarajeva  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.§ (lēmums Nr.337) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns 

 

Izskatīts zemnieku saimniecības „Kalnkraučas”, reģ.nr.47404005646, juridiskā adrese 

„Kalnakraučas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5052, īpašnieces Anitas Kušķes 

iesniegums (reģistrēts ar nr.1-18.1/jur202) ar lūgumu pagarināt 2008.gada 21.oktobra Telpu 

nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2012.gada 30.jūnijam.  

Telpu nomas līgums ar z/s „Kalnakraučas” tika noslēgts 2008.gada 21.oktobrī ar mērķi – 

kafejnīcas darbības vajadzībām. Nomas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav. Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas direktors Edgars Viņķis akceptējis minētā līguma termiņa 

pagarinājumu.  

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 un domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Pagarināt Telpu nomas līgumu, noslēgtu ar z/s „Kalnakraučas”, reģ.nr.47404005646, 

juridiskā adrese „Kalnakraučas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5052, termiņu 
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līdz 2012.gada 30.jūnijam, nosakot, ka nomas maksa tiek aprēķināta ar 2011.gada 

01.septembri un nemainot pārējos līguma noteikumus. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu z/s „Kalnakraučas”, domes 

Centralizētai grāmatvedībai (G.Tamane), Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

direktoram (E.Viņķis). 

 

 

5.§ (lēmums Nr.338) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. No nekustamā īpašuma “Zirnītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt pirmo zemes 

vienību:    

        1.1. atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Lielzirnītes”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov.; 

        1.2. noteikt zemes gabala platību 6,80 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). 

2. Paliekošajai otrajai zemes vienībai, platība 2,17 ha saglabāt esošo nosaukumu „Zirnītes” 

un esošo lietošanas mērķi. 
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

6.§ (lēmums Nr.339) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. No nekustamā īpašuma “Rasas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt piekto zemes 

vienību ar:    

         1.1. atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mežarasa”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov.; 

         1.2. noteikt zemes gabala platību 4,20 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 mežsaimniecība (kods 0201). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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7.§ (lēmums Nr.340) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. No nekustamā īpašuma “Rūpes”, Tomes pag., Ķeguma nov., atdalīt trešo zemes vienību:    

       1.1. atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Čiekuriņi”, Tomes pag., Ķeguma 

nov.; 

       1.2. noteikt zemes gabala platību 8,40 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 mežsaimniecība (kods 0201). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

8.§ (lēmums Nr.341) 

Par pabalsta izmaksu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Atteikt Annai Reiterei medikamentu apmaksu. 

2. Apmaksāt Annai Reiterei malkas piegādi.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.342) 

Par pabalsta izmaksu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

Izmaksāt Ilgai Liepiņai ārkārtas pabalstu par medicīniskajiem pakalpojumiem.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.343) 

Par pabalsta izmaksu. 

R.Ozols 

 

Ātklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Apmaksāt Ļubovai Adamsonei malkas piegādi.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

11.§ (lēmums Nr.344) 

Par ēdināšanas apmaksu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” 
– nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Apmaksāt Diānai Ložkinai un  Jekaterinai Levinai ēdināšanas izdevumus Lielvārdes 

pamatskolā.  
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.345) 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde), „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 Valdim Sergejevam.  
4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Ainai Petuhovai. 
5. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Jānim Čačkam.  
6. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Pelagejai Ostrovskai.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

13.§ (lēmums Nr.346) 

Par sadzīves atkritumu savākšanas maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā. 
R.Ozols 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punkta e) apakšpunktu, LR 

likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5., 6. pantu un  2011.gada  reālo izdevumu tāmi,  

      ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

ar 2011.gada 1.novembri noteikt Birzgales pagasta pārvaldes komunālās saimniecības 

pakalpojuma tarifu par sadzīves atkritumu savākšanu  Birzgalē: 
1. Vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam mēnesī Ls 0,95 + PVN. 
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2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu  2003.gada 25.septembra Birzgales pagasta padomes lēmumu 

Nr.9, 2.§ „Par komunālo pakalpojumu tarifiem ”. 

 

 

 

14.§ (lēmums Nr.347) 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Aslēras Rasnaces, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu sakņu dārza 

vajadzībām, kuru iepriekš nomāja Edīte Paio. 

Starp Ķeguma novada domi un Edīti Paio 2007.gada 10.aprīlī noslēgts Zemes nomas 

līgums par zemes vienības, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, zemes 

vienības daļa 338 kv.m platībā, nomu sakņu dārza ierīkošanai.   

2011.gada 19.aprīlī Edīte Paio mirusi (Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas 

20.04.2011. miršanas reģistrs Nr.13).    

Zemesgabala Komunālā ielā 9A, Ķegumā, īpašuma tiesības nostiprinātas Ogres 

zemesgrāmatu nodaļas Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā. 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, domei tiesības 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” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Izbeigt ar Edīti Paio 10.04.2007. noslēgto Zemes nomas līgumu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Aslēru Rasnaci, par zemes vienības daļas 338 kv.m  

platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez 

apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, 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 Aslērai Rasnacei, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un juriskonsultei. 

 

 

 

15.§ (lēmums Nr.348) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 6 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
Anulēt ziņas par Margota Dreimaņa deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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16.§ (lēmums Nr.349) 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas nolikumā. 
R.Ozols, S.Čivča 

 

 Saskaņā Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadības 

grupas ieteikumiem sadarbības partneriem (vienošanās Nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001;  līguma nr. 01-07.2-5/10); 

ievērojot projekta vadītājas E.Papules vēstuli (reģ. 12.08.2011. Nr.7-/1097) par Pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas papildnosacījumiem;  

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas priekšlikumus; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde), „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 6 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. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.350) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

R.Ozols 

 

         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 

Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi Nr.12. 
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18.§ (lēmums Nr.351) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes  2011.gada 18.maija lēmumā Nr.232 (protokols 

Nr.12,8§) „Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatā vietu un algu sarakstā”. 

 

 

Izskatot Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītājas Vinetas Kļavas 2011.gada 30.maija 

iesniegumu ar lūgumu mainīt amatu nosaukumus, kas ļautu sakārtot amatu aprakstus atbilstoši 

veiktajiem darbiem; 

izskatot pašvaldības speciālistes priekšlikumus par izmaiņām Vispārējās pirmskolas 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku (VPII) atalgojumā un amatos;  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 13.punktu noteikt citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var 

lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 18.maija lēmumā Nr.232 

(protokols Nr.12,8§) „Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu 

sarakstā” pielikumā „Ķeguma novada pašvaldības iestāžu amata vietu saraksts” 

1.1. Aizstājot iestādes Sociālais dienests amatu sarakstā amatu „Sociālās palīdzības 
organizators” ar amatu „Sociālais darbinieks”.  

1.2. Izteikt sadaļu VPII Gaismiņa „Pedagoģiskie darbinieki”: 

Pedagoģiskie darbinieki 10,5 (1slodze 280*) un 2% 2999 

 

1.3 Izteikt sadaļu VPII Birztaliņa „Pedagoģiskie darbinieki”: 

Pedagoģiskie darbinieki 6 (1slodze 280) un 2% 1714 

 

1.4 Izteikt sadaļu VPII Birztaliņa „Tehniskie darbinieki”: 

Pavārs 247  

Virtuves strādnieks 237  

Skolotāja palīgs 220  

Skolotāja palīgs 220  

Skolotāja palīgs 220  

Skolotāja palīgs 220  

Skolotāja palīgs 220  

Sētnieks (8 mēneši) 200  

Sētnieks (4 mēneši) 0,5 100  

Kopā 1884  

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada sociālajam 

dienestam, centralizētajai grāmatvedībai, VPII vadītājiem un personāla speciālistei. 
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19.§ (lēmums Nr.352) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ārītes”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ārītes”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., pirmajai zemes vienībai, platība 5,63 ha, kas tiks precizēta pēc 

robežu uzmērīšanas. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

 

20.§ (lēmums Nr.353) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

     1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunjumuči”, 

Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov., un nekustamajam īpašumam „Jumuči”, Bekuciems, 

Tomes pag., Ķeguma nov. No nekustamā īpašuma „Jaunjumuči”, platība 1,16 ha atdalīt zemes 

gabalu ar aptuvenu platību 0,0478 ha un atdalīto platību pievienot nekustamajam īpašumam 

„Jumuči”, platība 0,2032 ha. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

     2.  Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

21.§ (lēmums Nr.354) 

Par diennakts grupiņas izveidošanu VPII „Birztaliņa”. 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 12.panta, kas nosaka, ka pašvaldība 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas idejas ikvienā jautājumā, 15.panta 4.punktu, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 

noteikto tiesību nodrošināšana pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs); 21.panta pirmās daļas 23.punktu kas nosaka, ka Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā,  turklāt tikai Dome var lemt par 

kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi; 

 ņemot vērā LR “Izglītības likuma” 17.panta 1.punktu, kas nosaka, ka katras pašvaldības 

pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 
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teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā 
izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā;  

ņemot vērā LR „Vispārējās izglītības likuma” 20.1 pants nosaka, ka  

bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta un  

pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei. 

 izvērtējot Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītājas Vinetas Kļavas iesniegumu 

(reģ.18..07.2011. nr,1-9/987), vecāku iesniegumus un analizējot kopējo situāciju pašvaldībā; 
 pamatojoties uz pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu 

komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē (VPII) „Birztaliņa” atvērt diennakts grupu.  

2. VPII vadītājai Anitai Skosai veikt  izmaiņas izglītības iestādes nolikumā un citos 

normatīvajos aktos paredzētajos dokumentos līdz 2011.gada 31.oktobrim. 

3. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām, uz kurām tas attiecas”. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.355) 

Par vienošanos par koncesijas procedūras organizēšanu “Atkritumu apsaimniekošana un 

šķirošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību  

administratīvajās teritorijās”. 

R.Ozols 

 

Noklausoties domes priekšsēdētāja Roberta Ozola ziņojumu par plānoto Atkritumu 

apsaimniekošanas koncesijas procedūru, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo un trešo daļu, 

Publiskās un privātās partnerības likuma 2., 5. un 6.pantu un ņemot vērā Ķeguma novada domes 

Finanšu komitejas 2011.gada 17.augusta atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

1. Slēgt vienošanos par koncesijas procedūras organizēšanu “Atkritumu apsaimniekošana 

un šķirošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās” ar Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, 

Lielvārdes novada pašvaldību un Baldones novada pašvaldību (Vienošanās projekts 

pielikumā uz 2 lapām).  

2. Pilnvarot Ogres novada pašvaldību veikt publisko  iepirkumu par Finanšu ekonomiskā 
aprēķina, turpmāk tekstā FEA, izstrādi un koncesijas procedūras dokumentācijas izstrādi 

par tiesībām nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Ogres, Ikšķiles, 

Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās un 

iesniegt FEA LR Finanšu ministrijai un Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai atzinumu 

saņemšanai. 

3. Deleģēt darbam koncesijas procedūras komisijā Ķeguma novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāju Robertu Ozolu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

Robertam Ozolam. 
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5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un 

Baldones novadu pašvaldībām. 

 

 

23.§ (lēmums Nr.356) 

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

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Andris Balodis,  Edgars Skuja, 

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

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Jāņa Rankas nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

24.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un 

plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā. Pieņemtas ekspluatācijā Ķeguma novada 

Birzgales pagasta Birzgales ciema attīrīšanas ietaises. Turpinās pludmales labiekārtošanas darbi. 

Ķeguma KNV direktors Edgars Viņķis informē par skolas gatavību jaunajam mācību 

gadam. Skola  uzsāks mācību gadu ar septiņām izglītības programmām. Sešas programmas 

licencētas un akreditētas, viena tiks licencēta ar 1.septembri.Divas programmas paredzētas 

vidusskolai, piecas pamatizglītības posma programmas. 

Ķeguma KNV Tomes filiālē jaunajā mācību gadā izveidotas 3 apvienotās klases: 3/4 klase – 3 

skolēni, 4/5 klase – 7 skolēni, 7/8 klase – 5 skolēni.  

Rembates filiālē divas apvienotās klases: 6/7 – 11 skolēni, 8/9 klase – 9 skolēni. Skolas internātā 
pieteikušies 9 bērni. Ķeguma KNV mācības uzsāks 354 skolēni, kopā ar filiālēm 390 skolēni. 

Sākumskolas un pamatizglītības skolēnu skaits ir stabils, samazinās vidusskolas skolēnu skaits. 

Skolā nobeigumam tuvojas kāpņu telpu un III stāva tualešu remontdarbi. Problēmas ar sporta 

zāles grīdas remontu. Uz 1.septembri sporta zāle nebūs gatava. Beidzot savus darbus, celtnieki 

nav sakārtojuši notekcaurules un zālāju.  

Pozitīvi, ka skolā ierīkots optiskais internets. Līdz 1.septembrim plānots pabeigt automašīnu 

stāvlaukumu pie skolas. 

L.Bicāns – jautājums, vai ar 1-2 skolēniem klasē var normāli realizēt mācību programmu (sports, 

mūzika)? 

E.Viņķis – diemžēl tāda ir realitāte filiālēs, skolēni neiegūt sociālās saskarsmes iemaņas šādā 
klasē. 
L.Bicāns – Ķeguma KNV ir vieta 500 skolēniem, dažu km attālumā turpina darboties filiāles ar 

dažiem desmitiem bērnu. Cik izmaksā skolēns Rembatē, Tomē un Ķegumā. Zaudētāji ir bērni. 

R.Ozols – mācību gads ir jāuzsāk, visi jautājumi par turpmāko filiāļu likteni pieņemami līdz 

gada beigām. 

Valentīns Pastars informē, ka Birzgales pamatskola gatava jaunajam mācību gadam. Klases 

nokomplektētas, mācības uzsāks 97 skolēni. Izremontēts un aprīkots mājturības kabinets. Darbu 

uzsāks e-klase. Realizēts projekts par pludmales volejbola laukuma iekārtošanu. Aktuāls 

transporta jautājums bērniem no tālākajām novada vietām. 

R.Ozols – transporta jautājums vispirms risināms pagasta pārvaldē, izvērtējot nepieciešamos 

maršrutus. 
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Sēdi slēdz plkst.17:00 

 

 

 

Sēdes vadītājs          R.Ozols 

__________________ 

       (datums) 

 

 

 

Sēdi protokolēja         G.Kozlova 

 


