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2012.gada 6.jūnijā                                                                         Nr.12 

Sēde sasaukta plkst.15.00 
Sēdi atklāj plkst.15.00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 
Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks  
Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektore Nelda Sniedze, 
izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors 
E.Viņķis 

 Sēdē nepiedalās deputāti:  Irēna Dmitročenko- pamatdarba dēļ, Raivis Ūzuls- slimības dēļ 
 

Darba kārtība: 

1. Par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli 
2. Par līdzfinansējumu projektā un telpu nomu 

3. Par 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
5. Par grozījumiem  03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums” 

6. Par ziņām par deklarēto dzīves vietu 

7. Par zemes nomu 

8. Par zemes nomu 

9. Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas filiālēm 

10. Par zemes nomu 

11. Par darbinieku apbalvošanu 

12. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 

13. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 

14. Par pabalstu medicīnas izdevumiem 

15. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 

16. Par  pabalsta piešķiršanu 

17. Par zemes nomu 

18. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

19. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 
20. Par Ķeguma novada pašvaldības 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
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21. Par projektu „Resursu punktu jauniešiem izveide Ķegumā un Birzgalē” 

22. Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-
Ķegums” un zemes patapinājuma līgumu 

23. Par  zemes nomas līgumu 

24. Par saistošajiem noteikumiem 

25. Informatīvie jautājumi 
 

1.§(lēmums Nr.253) 

Par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Ievēlēt par Ķeguma novada Bāriņtiesas locekli Arti Munduru, no 2012.gada 1.jūnija 

uz pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2017.gada 31.maijam.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

2.§(lēmums Nr.254) 

Par līdzfinansējumu projektā un telpu nomu  

R.Ozols, L.Bicāns 

Izskatot biedrības „Sporta klubs „Rembate”” 2012.gada 21.maija iesniegumu (reģ. 
22.05.2012. Nr. ADM/1-18.1/12/1114 ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu un 
noslēgt telpu nomas līgumu sakarā ar piedalīšanos PPP biedrības „Zied zeme” projektu 
konkursā rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”  aktivitātē 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas, tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” ar mērķi iegādāties inventāru- pauerliftinga, svara bumbu celšanas sporta 
attīstībai. 

sakarā ar PPP biedrības „Zied zeme” izsludināto 2012.gada projektu konkursu rīcībā 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”; 

ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0365, ir pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000201407);  

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” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,- (viens tūkstotis latu) apmērā 

biedrībai „Sporta klubs „Rembate””, reģ. Nr. 40008194363, juridiskā adrese 
Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., PPP biedrības „Zied zeme” 
izsludinātā projektu konkursa aktivitātē „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, iegādājoties biedrības vajadzībām pauerliftinga, svara bumbu celšanas 
sporta attīstībai.  

2. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Rembate””, reģ. Nr. 
40008194363, juridiskā adrese Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 
nov., par telpas Nr. 1 49,6 kv.m. platībā nomu pauerliftinga inventāra novietošanai un 
uzglabāšanai, ar 2012.gada 1.septembri līdz 2019.gada 31.augustam, nosakot 
nomas maksu Ls 1,- (viens lats) mēnesi (+ PVN). 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Sporta klubs 
„Rembate””, centralizētajai grāmatvedībai, juriskonsultei. 

 
 

3.§(lēmums Nr.255) 

Par 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu 
R.Ozols, S.Čivča, I.Zemnieks 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

pamatojoties uz Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikuma 1.puntu, kurš 
paredz apbalvot labākos Ķeguma pašvaldībā dzīvojošus Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas un Birzgales pamatskolas  9.klašu un  Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
12.klašu absolventus, kuru vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm, bet gada atzīme nevienā 
priekšmetā nav zemāka par 6 ballēm; 

pamatojoties uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora E. Viņķa un Birzgales  
pamatskolas direktora V.Pastara iesniegto informāciju; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izdalīt LVL 580 (pieci simti astoņdesmit lati) no budžeta sadaļas „Izglītības  papildus 
pakalpojumi” paredzētajiem līdzekļiem Birzgales pamatskolas, Ķeguma KNV 9. un 12. klašu 
absolventu apbalvošanai, kuru vidējā atzīme ir augstāka par 7 ballēm (pielikumā saraksts). 
 
 

4.§(lēmums Nr.256) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Meža iela 7C, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra numuru 7409 003 0074, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 
5.§(lēmums Nr.257) 

Par grozījumiem  03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada 

pašvaldības nolikums” 
R.Ozols 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.punktu, 
ņemot vērā domes  Finanšu  komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 

„Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā uz 2 lapām). 

2. Pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Ķeguma novada domes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē un Rembates pagasta 
pārvaldē. 

 

6.§(lēmums Nr.258) 

Par ziņām par deklarēto dzīves vietu 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
             

Anulēt ziņas par Maksima Mosendza deklarēto dzīvesvietu.  
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
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7.§(lēmums Nr.259) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala 
Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 0423, 
platība 0,2393 ha, nomu ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem, nosakot maksu 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

8.§(lēmums Nr.260) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.5/2007, kas noslēgts 

2007.gada 20.martā par nomājamās zemes Liepu alejā 12, Ķegumā, kas ir zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 7409 002 0078 daļa, platības no 694 kv.m samazināšanu uz 570 kv.m. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

9.§(lēmums Nr.261) 

Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas filiālēm 

R.Ozols, S.Čivča, L.Strauss 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldība 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas idejas ikvienā jautājumā, 14.panta 2.daļas 
3.punktu, kas nosaka racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu, 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir atbilstoši apstiprinātajam 
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus un 15.panta 
4.punktu, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 
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21.panta 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības 
iestādes; 

ņemot vērā “Izglītības likuma” 17.panta 1.punktu, kas nosaka, ka katrai pašvaldībai ir 
pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt 
pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē; 23.panta 2.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar 
Izglītības un zinātnes ministriju, un 5.punktu par izglītības iestādes likvidāciju vai 
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus 
iepriekš; 24.panta 6.punkts nosaka, ka lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju vai 
likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams izglītības iestāžu reģistram; 

ņemot vērā „Vispārējās izglītības likuma” 7.panta 2.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādi reorganizē un likvidē tās dibinātājs, saskaņojot ar 
Izglītības un zinātnes ministriju; 

ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 26.04.2012. sniegto skaidrojumu 
(reģ. ADM/1-8.5/12/916) par skolu reorganizāciju, kurā norādīts, ka Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas filiāļu reorganizācija nav jāsaskaņo ar IZM; 

izvērtējot Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora 21.05.2012. sniegto 
informāciju (reģ. ADM/1-8.5/12/1112) par faktisko stāvokli iestādes filiālēs Tomē un 
Rembatē, kā arī filiāļu reorganizācijas sekām; 

ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas lēmumu  par  
Ķeguma komemercnovirziena vidusskolas reorganizāciju; 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Viesturs 
Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Reorganizēt Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādi Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolu. 

2. Ar 2012.gada 1.augustu pārtraukt darbu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
Rembates filiālē un Tomes filiālē. 

3.  Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram nodrošināt darbinieku un 
skolēnu vecāku informēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 2012.gada 
20.jūnijam. 

4.  Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram līdz 2012.gada 1.septembrim 
veikt izmaiņas izglītības iestādes nolikumā. 

5.  Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram un pašvaldības izpilddirektoram 
izstrādāt rīcības plānu par iestādes darbības maiņu līdz 2012.gada 1.jūlijam.   

6.  Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu  personām, uz kurām tas attiecas, tai skaitā 
Izglītības iestāžu reģistram. 

 

10.§(lēmums Nr.262) 

Par zemes nomu 

R.Ozols, L.Bicāns 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Veikt samaksu saskaņā ar  noslēgtajiem zemes nomas līgumiem par laika periodu no 
01.11.2002. līdz 31.05.2012.  

Domes priekšsēdētājam organizēt zemes nomas līgumattiecību nodibināšanu starp 
zemes īpašnieci  un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, starp pusēm saskaņotā veidā 
izbeidzot pašvaldības saistības zemes nomas jautājumā. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

       
11.§(lēmums Nr.263) 

Par darbinieku apbalvošanu 

R.Ozols, S.Čivča, P.Kotāns 

Pamatojoties uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Rembates filiāles pārstāvja 
priekšlikumu par skolas darbinieku apbalvošanu sakarā ar Rembates filiāles 140 gadu 
jubilejas pasākumu 2012.gada 9.jūnijā; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas nosaka, ka 
atzinības rakstu var piešķirt fiziskām un juridiskām personām par priekšzīmīgu amata 
pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu darba jubileju; atsevišķos gadījumos dome var lemt 
arī par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu; 

ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Sakarā ar skolas 140 gadu darba jubileju, apbalvot ar Ķeguma novada domes 
Atzinības rakstiem un naudas balvām Ls 75,- (septiņdesmit piecu latu) apmērā katrai,  
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Rembates filiāles darbinieces: 

1) Lilitu Loss ; 
2) Ritu Leimani; 
3) Ritu Drikšņu; 
4) Austru Grecku. 
 

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvotajām 
personām. 

 

12.§(lēmums Nr.264) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem 

R.Ozols, I.Zemnieks 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 100 (viens 

simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
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Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 
ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

13.§(lēmums Nr.265) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem 

R.Ozols, I.Zemnieks 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 100 (viens 

simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14.§(lēmums Nr.266) 

Par pabalstu medicīnas izdevumiem 

R.Ozols, I.Zemnieks 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 50 

(piecdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

15.§(lēmums Nr.267) 

Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 30,- (trīsdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta 
sociālo pabalstu līdzekļiem, pārskaitot to uz Birzgales pārvaldes komunālās saimniecības 
apsaimniekošanas izdevumiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka  katram 
ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

16.§(lēmums Nr.268) 

Par  pabalsta piešķiršanu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā ratiņkrēsla nobrauktuves izbūvei  Ls 100 (viens 

simts latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 
sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

17.§(lēmums Nr.269) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.122/2007.  
Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala 300 kv.m platībā, kas ir zemes gabala 

Smilšu ielā 1, Ķegumā, ar kadastra numuru 7409 001 0093 daļa, nomu bez apbūves tiesībām, 
ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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18.§(lēmums Nr.270) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
No nekustamā īpašuma “Irbītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 003 

0014, atdalīt otro zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 003 0171, platība 1,70 ha. 
Atdalītajai zemes vienībai:   

piešķirt adresi “Brūnaļas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 
saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

19.§(lēmums Nr.271) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

Izskatīts zemnieku saimniecības „Kalnakraučas”, vien.reģ.Nr.47404005646, juridiskā 
adrese „Kalnakraučas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, īpašnieces Anitas Kušķes 
2012.gada 28.maija iesniegums ar lūgumu pagarināt Telpu nomas līgumu 2012./2013.mācību 
gadam. 

Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas direktors E.Viņķis akceptējis minētā līguma 
termiņa pagarinājumu nākošajam mācību gadam.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 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 domes  Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt 2008.gada 21.oktobra Telpu nomas līguma nr.3/2008 termiņu, kas noslēgts ar 

zemnieku saimniecību „Kalnakraučas”, vien. reģ. Nr.47404005646, juridiskā adrese 
„Kalnakraučas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, uz laiku līdz 2013.gada 

30.jūnijam, nemainot pārējos līguma noteikumus. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu zemnieku saimniecībai 

„Kalnakraučas”, centralizētajai grāmatvedībai un juriskonsultei. 
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20.§(lēmums Nr.272) 

Par Ķeguma novada pašvaldības 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

R.Ozols 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 72. panta 2. daļu, 82.1 

panta 1. daļas 2. punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010. gada 5. maija 
noteikumu Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16. punktu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2011. gada publisko pārskatu. 
 

 
21.§(lēmums Nr.273) 

Par projektu „Resursu punktu jauniešiem izveide Ķegumā un Birzgalē” 

R.Ozols 

Pamatojoties uz 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; 

Izglītības uz zinātnes ministrijas izsludināto atklāto projektu konkursu „Resursu punktu 
jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic 
darbu ar jaunatni” Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam  1.3.apakšsadaļas 
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai 
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” ietvaros; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Izglītības uz zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai 
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”; 

2. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Resursu punktu jauniešiem izveide Ķegumā 
un Birzgalē” Izglītības uz zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā 
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai 
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”. 
 
 

22.§(lēmums Nr.274) 

Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-

Ķegums” un zemes patapinājuma līgumu 

R.Ozols 

Izskatot biedrības „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”, reģ. Nr. 
40008105365 2012.gada 15.maija projekta ierosinājumu (saņemts Ķeguma novada domē 
16.05.2012., reģ. Nr. ADM/5-0-1/12/1079), kurā izteikts lūgums noslēgt patapinājuma līgumu 
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uz zemi sakarā ar piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - 
PPPB) „Zied zeme” projektu konkursā, lai izveidotu jaunu skeitparku Ķeguma bērniem un 
jauniešiem, sakarā ar PPPB „Zied zeme" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, 

ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Skolas ielā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā ir 
pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.653, kadastra Nr.7409 001 0049); 

ņemot vērā, ka biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums”” ir 
sabiedriskā labuma organizācija; 

pamatojoties uz 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; 

saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu" 5. panta piekto daļu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Sandra Čivča),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,- (viens tūkstotis latu) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre-
Ķegums””, reģ.Nr.40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, dalībai 
PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, izveidojot jaunu skeitparku Ķegumā pie 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas. 

2. Izbeigt 2011.gada 21.jūlija patapinājuma līgumu Nr. 31/2011 ar 2012.gada 12.jūliju. 
3. Slēgt zemes patapinājuma līgumu ar biedrību „Starptautiskais Soroptimistu klubs 

„Ogre-Ķegums””, reģ.Nr.40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, par 
zemes gabala kadastra nr.7409 001 0049 daļu 510 kv.m. platībā, ar 2012.gada 

13.jūliju līdz 2019.gada 31.decembrim. 
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 
 
 

23.§(lēmums Nr.275) 

Par  zemes nomas līgumu 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 
Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Noteikt, ka zemes vienība „Oši”, Birzgales pag., Ķeguma nov., ar kadastra apzīmējumu 
7444 007 0062, platība 3,3 ha, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, piekrīt pašvaldībai 
un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda (pielikumā izkopējums no 
kadastra kartes). 
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Slēgt Zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības „Oši”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.,   kadastra apzīmējums 7444 007 0062, platība 3,3 ha, nomu, no 2012.gada 
1.jūnija uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp. 

 
24.§(lēmums Nr.276) 

Par saistošajiem noteikumiem 

R.Ozols 

Izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 31.maija 
atzinums Nr.17-1e/8549 par Ķeguma novada domes 2012.gada 9.maija saistošajiem 
noteikumiem Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” (turpmāk-
Saistošie noteikumi). 

Saistošajos noteikumos tiesiskajā pamatojumā norādīta atsauce uz likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas noteic, ka pašvaldība ir tiesīga izdot 
saistošos noteikumus, paredzot atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos par 
citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem. Atbildība par 
Saistošo noteikumu pārkāpumiem izteikta 19.punktā, nosakot, ka par pārkāpumiem sakņu 
dārza lietošanā vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Ķeguma 
novada domes saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā”.   Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra saistošo noteikumu 
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.2.punktā noteikts, ka zemei 
pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai – 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, 
izdodot saistošos noteikumus. Tiesību normas neparedz, ka zemes nomas maksa 
paaugstināma tikai kā % no kadastrālās vērtības. 

Ķeguma pilsētā kadastrālā vērtība zemes gabaliem, kurus iznomā pagaidu sakņu 
dārziem par vienu kvadrātmetru ir pāris santīmu, līdz ar to nav lietderīgi noteikt augstu nomas 
maksas procentu no kadastrālās vērtības. Faktiskās izmaksas normas tiesību piešķiršanai un 
fiksācijai ir augstākas par ieņēmumiem no nomas, tāpēc ir loģiski noteikt fiksētu minimālo 
maksu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 4.daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt 
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī 
publicē saistošos noteikumus.  

Ņemot vērā domes finanšu  komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ķeguma novada domes 2012.gada 9.maija saistošos noteikumus Nr.6 „Par kārtību, kādā 
iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” atstāt negrozītus. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu   laikrakstā „Ķeguma 
novada ziņas” un mājaslapā  www.kegums.lv 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.   
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25. Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 23.05.2012. 
1. 05.06.2012. notika darbinieku konference, kuras laikā tika parakstīts Koplīgums. 
2. Šobrīd esam uzsākuši darbu pie budžeta grozījumu sagatavošanas. 
3. Ir panākta vienošanās ar SIA „Lattelecom” par lielākas atlaides piešķiršanu sniegtajiem 

komunikāciju pakalpojumiem. Līdz šim saņēmām tikai 5 % atlaidi par sarunām, turpmāk 
par visiem pakalpojumiem saņemsim 15 % atlaidi, kas varētu samazināt kopējo rēķinu no 
1100 Ls uz 900 Ls, tādējādi ietaupot ap 200 Ls mēnesī. 

4. Ir uzsākti Misiņu ceļa rekonstrukcijas darbi. CBF SIA „Binders” ir veikuši sagatavošanās 
darbus un rīt tiks sākti asfalta frēzēšanas darbi. 

5. Iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra renovācija, atbilstoši 
augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai 
Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros” ir veikta atkārtota piedāvājumu un saņemtās 
papildus informācijas izvērtēšana. Ir pieņemts lēmums par uzvarētāju un tas ir SIA 
„ULRE” par piedāvāto cenu LVL 29771,03 (bez PVN). 

6. Iepirkumam „Apmācību pakalpojumi Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 
kolektīvajām apmācībām ES struktūrfondu un citu ārvalsts finanšu instrumentu projektu 
vadīšanā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 11.05.2012 ir saņemti piedāvājumi no sešiem 
pretendentiem. Ir veikta piedāvājumu un saņemtās papildus informācijas izvērtēšana. Ir 
pieņemts lēmums par uzvarētāju un tas ir SIA „Baltijas datoru Akadēmija” par piedāvāto 
cenu iepirkuma Daļā Nr.1 (Apmācību vadīšana kursam „ES struktūrfondu un citu ārvalsts 

finanšu instrumentu projektu vadīšanā”) LVL 6000,00 (bez PVN) un Daļā Nr.2 (Apmācību 

vadīšana kursam „MS Project 2007”) LVL 2250,00 (bez PVN). 
7. 21.05.2012 izsludinātajam iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības Tomes tautas nama 

renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 
samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros” piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš ir pagarināts līdz 11.06.2012. 

8. 07.05.2012 izsludinātajam atklātajam konkursam „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķegumā” 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 11.06.2012. 

9.   SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus. 
10. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 

garāžās un ambulancē un turpinās darbi  Rembates skolas internāta ēkā. 
11. Ir noskaidrota situācija ar piegādāto nekvalitatīvo malku Tomes TN. Noteikta vainīgā 

atbildīgā persona, sastādīts akts ar piegādātāju SIA „Latsin” un aprēķināta kompensējamā 
summa. 5.jūnijā tika atvesta atlikusī malka atbilstoši līgumam, kā arī 8 m3 kompensējošā 
malka. Jaunatvestā malka atbilst līguma nosacījumiem un ir labā kvalitātē. 

 

Sēdi slēdz 17.00 

Sēdes vadītājs                                                                                       R.Ozols 
 

Protokolēja                                                                                           I.Koluža 

 


