
 

 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 5.jūnijā                                                                                                   Nr.11 

 

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, Irēna Dmitročenko, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs, Rembates pārvaldes vadītājs 

Juris Pūpols 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu 

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 5C 

3. Par zemes vienību platību precizēšanu Pils ielā 9 un Uzvaras ielā 3B 

4. Par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskajās sacensībās „Baltās naktis 2013” 

5. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas apstiprināšanu 

6. Par Ķeguma novada pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

7. Par projekta „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide” (ID Nr.11-04-

L32100-000257) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē 

8. Par Ķeguma novada vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 

stundu tarifa likmes apstiprināšanu  Ķeguma novada domes 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu 

organizēšanai 

9. Par Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

10. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

11. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

12. Par nekustamā īpašuma „Jaunā muiža” dzīvokļa Nr.2, Birzgales pagastā, Ķeguma 

novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

13. Par galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 

14. Par galvojumu SIA „Ķeguma stars” 

15. Par galvojumu SIA „Ķeguma stars” 
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16. Par galvojuma sniegšanu SIA „Ķeguma stars” 

17. Par galvojuma sniegšanu SIA „Ķeguma stars” 

18. Par galvojuma sniegšanu SIA „Ķeguma stars” 

19. Noteikumu par  kārtību atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm apstiprināšanu 

20. Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

21. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.183) 

Par 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu 

R.Ozols 

 

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 9.klašu un  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 Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izdalīt LVL 860  (astoņi simti sešdesmit lati) no budžeta sadaļas „Izglītības  papildus 

pakalpojumi” paredzētajiem līdzekļiem Ķeguma KNV 9. un 12. klašu absolventu 

apbalvošanai, kuru vidējā atzīme ir augstāka par 7 ballēm. 

 

Absolventu saraksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.184) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 5C  

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 

5C, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 0096, platība 1597 m2, atdalot 160 m2 lielu 

zemes gabalu. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 
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Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Lēmuma pilns teksts un Nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.185) 

Par zemes vienību platību precizēšanu Pils ielā 9 un Uzvaras ielā 3B  

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt precizēto zemes vienības Pils iela 9, Ķegums, Ķeguma nov.,  kadastra 

apzīmējums 7409 004 0085, platību 1285 m2. 

Apstiprināt zemes vienības Uzvaras iela 3B, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7409 004 0089, platību 4800 m2, precizējot pie uzmērīšanas. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.186) 

Par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskajās sacensībās „Baltās naktis 2013” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atbalstīt dalību starptautiskajās sacensībās „Baltās Naktis 2013” (Pasaules Kausa 

posms), kas notiks Krievijā, Sanktpēterburgā laikā no 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 

03.jūnijam, piešķirot LVL 120,00 (viens simts divdesmit latus) , pārskaitot to biedrības 

„Latvijas Kamanu suņu sporta federācija” norēķinu kontā. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.187) 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācijas apstiprināšanu  

R.Ozols, A.Balodis 

Pēc Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk tekstā - KF) projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (identifikācijas 

Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) (turpmāk tekstā - projekts) apstiprināšanas ir 

izveidojies projektam paredzētā KF finansējuma atlikums 238 313,61 LVL apmērā.  
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Saskaņā ar 2012.gada janvārī izstrādāto TEP, viena no Ķeguma novada domes un SIA 

„Ķeguma Stars” prioritātēm ir centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana tiem iedzīvotājiem, kuriem šie pakalpojumi nav 

pieejami, piem., privātmāju apbūves rajonā Ķeguma pilsētas austrumu daļā. 

Plānotās papildu aktivitātes ir kompleksa infrastruktūras izbūve - jaunu kanalizācijas un 

ūdensapgādes tīklu izbūve Austrumu sistēmas privātmāju rajonā (skatīt pielikumā pievienoto 

kartogrāfisko materiālu). Tīklus paredzēts izbūvēt Saules, Aizvēja un Pakalnes ielās, 

pieslēdzoties pie Priežu un Celtnieku ielā plānotajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, 

kuri tiks izbūvēti apstiprinātā projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka Ķegumā ir bieži 

elektroenerģijas padeves traucējumi, kas būtiski apgrūtina ūdenssaimniecības infrastruktūras 

darbību, kā arī projekta ietvaros tiek uzstādītas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kuru 

darbībai nepieciešama elektroenerģija, tad papildus aktivitātēm tiek pievienota pārvietojama 

dīzeļģeneratora (24 kW) iegāde (ilgtermiņa investīciju programmas komponente U11). 

Pārvietojamais dīzeļģenerators paredzēts esošo un projektā plānoto KSS darbības 

nodrošināšanai, tādēļ dīzeļģeneratora jauda ir izvēlēta atbilstoši lielākajai no plānoto KSS 

jaudām (30 m3/h), kā arī ņemot vērā apstākli, ka sākotnējai KSS  iedarbināšanai ir 

nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš nekā normālai darbībai. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

1(Andris Balodis),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 10.01.2012. sēdes lēmumā Nr.1 (protokols 

Nr.1,1§) „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu”: 

1.1. Izsakot lēmuma 1. punktu šādā redakcijā. 

„1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2012.gada martā precizēto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” un 

2012. gada. novembrī tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju  

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā””. 

 

1.2. Izsakot lēmuma 3. punktu šādā redakcijā. 

„3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai): 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 1 679 814,75 

 

Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai), 

t.sk. 

1 166 055,80 

   SIA „Ķeguma Stars” finansējums 

(pašvaldības galvojums) 
63 818,80 

   KF finansējums 1 102 237,00 

Neattiecināmām izmaksām, t.sk., 513 758,95 

   SIA „Ķeguma Stars” ieguldījums  

finansējuma deficīta segšanā (pašvaldības 

galvojums) 

222 196,14 

PVN 291 562,81 

1.3. Izsakot lēmuma 4. punktu šādā redakcijā. 
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„4. Apstiprināt šādus prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes) 

Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

U1. Ūdens 

efektīva 

izmantošana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību atbilstoši 

Dzeramā ūdens direktīvas 

(DzŪD) 98/83/EC 4.1 un 

6.1a panta prasībām. 

Samazināt ūdens resursu 

piesārņošanas risku. 

 Ūdensvada rekonstrukcija 

(Austrumu sistēmā) 

 

1120 m,  

d=50-100mm 

 

K1. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam un 

novērst grunts, gruntsūdeņu 

un virszemes ūdeņu 

piesārņošanu ar neattīrītiem 

notekūdeņiem no tiešajām 

izplūdēm, septiķiem un 

izvedamajām bedrēm 

atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 

pamatnostādnēm. 

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (Austrumu 

sistēmā) 

1500 m,  

d=150-250mm 

K2. Kanalizācijas 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas  

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

pantam. 

Jauna kanalizācijas tīkla 

būvniecība Stacijas rajona 

pieslēgšanai, t.sk. 

caurdūrums zem valsts 

autoceļa Rīga-Daugavpils 

un jaunas KSS būvniecība 

pieslēgumam pie esošā 

kanalizācijas tīkla. 

258m, t.sk. 

spiedvads 10m  

d=150mm 

 

KSS jauda 3 l/s 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 38 iedzīvotāji 

U2. 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Jauna ūdensvada 

būvniecība Stacijas rajona 

pieslēgšanai, t.sk. 

caurdūrums zem valsts 

autoceļa Rīga-Daugavpils 

 

253 m, d=50mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 38 iedzīvotāji 

K3. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam  

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija posmā zem 

dzelzceļa un valsts autoceļa 

Rīga-Daugavpils 

Jauna KSS būvniecība pie 

dzelsceļa  

200 m 

spiedvads, 

d=200mm 

 

KSS jauda 30 

m3/h 

U3. Ūdens Nodrošināt ūdensapgādes Ūdensvada rekonstrukcija 1800 m, 
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Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

efektīva 

izmantošana 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

(Rietumu sistēmā) d=100-150mm 

 

K4. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam  

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (Rietumu 

sistēmā) 

1505 m,  

d=150-250 

K5. Kanalizācijas 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana 

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas  

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

pantam. 

Jauna pašteces sadzīves 

kanalizācijas posma 

būvniecība Austrumu 

sistēmā privātmāju rajonā 

 

1040 m, d=150-

200mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 136 iedzīvotāji 

U4. 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Jauna ūdensvada 

būvniecība 

Austrumu sistēmā 

privātmāju rajonā 

 

980 m,  

d=80-100mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 136 iedzīvotāji 

 

Apstiprināt šādus papildus prioritārās investīciju programmas pasākumus 

(komponentes): 

 

Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

U 5.1, U5.2 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām 

 Jauna ūdensvada izbūve 

Saules, Aizvēja un Pakalnes 

ielās 

 

670 m,  

d=63-110mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 63 iedzīvotāji 

K6.1, K7.1, K6.2, 

K7.2 

Kanalizācijas 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas  

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

Jauna kanalizācijas tīkla 

būvniecība Saules, Aizvēja 

un Pakalnes ielās 

 

1235m, t.sk. 

spiedvads 535m,  

d=200mm 

 

2 KSS ar jaudu 

10,8 un 18,0 3 
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Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

pantam. m3/h 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 63 iedzīvotāji 

U11.1 

Pārvietojamā 

dīzeļģeneratora 

iegāde  

Nodrošināt kanalizācijas 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību. 

Jauna pārvietojamā 

dīzeļģeneratora iegāde 

 

1 gab. ar jaudu 

24kW 

 

1.4. Izsakot lēmuma 5. punktu šādā redakcijā. 

„4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma novada domes galvojumu SIA „Ķeguma 

Stars” ieguldījuma daļai 63 818,80 LVL (sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

astoņpadsmit lati un 80 santīmi) un SIA „Ķeguma Stars” ieguldījumam finansējuma 

deficīta segšanā 222 196,14 LVL (divi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts 

deviņdesmit seši lati un 14 santīmi), kas kopā sastāda 20,60% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām.  

 

1.5. Izsakot lēmuma 7. punktu šādā redakcijā. 

„7. Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma 

apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas plānam (projekta 

iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (projekta 

iesnieguma 3.papilddokuments) Kohēzijas fonda finansējuma 1 102 237,00 LVL 

(viens miljons simts divi tūkstoši divsimts trīsdesmit septiņi lati, 00 santīmi) 

saņemšanai. 

 

1.6. Izsakot lēmuma 8. punktu šādā redakcijā. 

„8. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars””. 

 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku: 

2.1. 15.06.2011. domes lēmums Nr. 14 (protokols Nr.14,17§) „Par tehniski 

ekonomisko pamatojumu”, 

2.2. 21.12.2011. domes lēmums Nr. 551 (protokols Nr.29,18§) „Par tehniski 

ekonomisko pamatojuma apstiprināšanu”, 

2.3. 07.03.2012. domes lēmums Nr.131 (protokols Nr.6,36§) „Par grozījumiem 

Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.551. „Par tehniski 

ekonomisko pamatojuma apstiprināšanu””, 

2.4. 07.03.2012. domes lēmums Nr.146 (protokols Nr.7,13§) „Par grozījumiem 

Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.551. „Par tehniski 

ekonomisko pamatojuma apstiprināšanu””. 
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6.§ (lēmums Nr.188) 

Par Ķeguma novada pašvaldības 2012. 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,  

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu. 

 

Publiskais pārskats sēdes protokola pielikumā. 

 

7.§ (lēmums Nr.189) 

Par projekta „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide” (ID Nr.11-04-

L32100-000257) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu valsts kasē 

R.Ozols, A.Balodis 

 

Ar 2011.gada 09.novembra Ķeguma novada domes lēmumu Nr.472 „Par 

līdzfinansējumu projektā” (protokols Nr.25, 1.§) Ķeguma novada dome nolēma piedalīties 

Latvijas lauku attīstības programmas (2007.-2013.) pasākumā „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā saskaņā ar 2008.gada 

07.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” un guva atbalstu projekta īstenošanai. 

20.02.2012.  

Tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

13.02.2012. lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu Nr.04.3/2-11/336, ar kopējām 

izmaksām 254 100,00 Ls apmērā.  

Atbilstoši tehniskā projekta būvniecības koptāmēm, kuras izstrādājusi SIA „Artidea”, 

ēku rekonstrukcijai nepieciešamais finansējums ir 417 900,51 Ls, t. sk. 21% PVN 81900,09 

Ls. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturtais un piektais punkts nosaka, 

ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par 

kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 12.pants paredz, 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. 

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles 

izveide” (ID Nr.11-04-L32100-000257) īstenošanu, ņemot vērā visu iepriekš minēto, 

pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību 

budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz 

pašvaldības tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem 

aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot 2008.gada 25.marta 

Ministru kabineta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
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galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, saskaņā ar 

2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam 

"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, kas paredz investīciju piešķiršanu 

publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības 

saglabāšanos; ievērojot, ka minētā projekta īstenošanai ir saņemts avansa maksājums par 

summu 25 200,00 Ls;  

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

1(Laimons Bicāns),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 392 700,00 Ls (trīs simti deviņdesmit divi tūkstoši septiņi 

simti Latvijas lati) apmērā. 

2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases 

noteiktajiem procentiem. 

3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā 

izpildi ar pašvaldības budžetu. 

4. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un 

iesniegšanu LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un 

pārraudzības padomei. 

5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi. 

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

 

 

8.§ (lēmums Nr.190) 

Par Ķeguma novada vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 

stundu tarifa likmes apstiprināšanu  Ķeguma novada domes 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu 

organizēšanai 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas 

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta otro daļu, 

ievērojot Centrālās vēlēšanu komisijas 2012.gada 27.novembra vēstulē Nr.02-01.7/154 

izteikto ierosinājumu, atbilstoši Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2013 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” noteiktajam, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ķeguma novada domes vēlēšanu komisijai noteikt šādas stundu tarifa likmes: 

1.1.komisijas priekšsēdētājs – LVL 4.00 

1.2.komisijas sekretāre – LVL 3.15 
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1.3.komisijas loceklis – LVL 2.85 

2. Ķeguma novada vēlēšanu iecirkņu komisijām noteikt šādas stundu tarifa likmes: 

2.1.vēlēšanu iecirkņos, kuros ir 1000 un vairāk vēlētāju: 

2.1.1. komisijas priekšsēdētājs – LVL 3.50 

2.1.2. komisijas sekretāre – LVL 3.00 

2.1.3. komisijas loceklis – LVL 2.20 

2.2.vēlēšanu iecirkņos, kuros ir mazāk par 1000  vēlētājiem: 

2.2.1. komisijas priekšsēdētājs – LVL 3.00 

2.2.2. komisijas sekretāre – LVL 2.50 

2.2.3. komisijas loceklis – LVL 2.00 

3. Darba laika uzskaiti veikt saskaņā ar: 

3.1.komisiju sēžu protokoliem, kuros norādīti sēdes norises laiki, iecirkņu 

komisiju vēlēšanu gaitas protokola un vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

rīkojumiem; 

3.2.atbildīgie par darba laika uzskaiti ir komisiju priekšsēdētāji.  

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā noteiktās darba stundas tarifa likmes tiek 

piemērotas, aprēķinot darba samaksu Ķeguma novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju locekļiem par visu darba laiku, organizējot Ķeguma novada domes 

vēlēšanas, kas notiek 2013.gada 1.jūnijā. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.191) 

Par Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa nolikumu (Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija sēdes lēmums Nr. 247 

protokols Nr.11,11§) un 2013.gada 26.aprīlī izsludināto Ķeguma novada pašvaldības 

Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu (Ķeguma novada domes 2013.gada 

20.marta sēdes lēmums Nr. 95 protokols Nr.6,10§) projektu konkursa vērtēšanas komisijai 

iesniegti 33 projekti par kopējo summu Ls 16045,77. 

Komisija atbalstījusi 16 projektus par kopējo summu Ls 7037,37. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina,Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav, pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, jautājuma lemšanā par 1.10 punktu 

nepiedalās Benita Šteina,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursā iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus Ls 7037,37 (septiņi 

tūkstoši trīsdesmit septiņu latu 37 sant.) apmērā: 

1.1. Projektu „Tautas dziesmu pūra kamolu tinot.”, iesniedzējs biedrība "Studija Blitze", 

Ls 500,00 apmērā; 

1.2. Projektu „Radošā darbnīca”, iesniedzējs Ķeguma novada pensionāru biedrība, Ls 

499,00 apmērā; 
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1.3. Projektu „Aušanas apmācība”, iesniedzējs Ķeguma novada pensionāru biedrība, Ls 

499,00 apmērā; 

1.4. Projektu „Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana iekšpagalmā aiz mājas Staru ielā 10, 

Ķegumā”, iesniedzējs biedrība „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre-

Ķegums””, Ls 500,00 apmērā; 

1.5. Projektu „Aksesuāru un dekorāciju izejmateriālu iegāde Birzgales pagasta 

amatierteātrim”, iesniedzējs Alda Grašiņa, Ls 500,00 apmērā; 

1.6. Projektu „Birzgales jauniešu centra aktivitāšu dažādošana”, iesniedzējs biedrība 

"Birzgales attīstības centrs", Ls 98,19 apmērā; 

1.7. Projektu „Formu iegāde Ķeguma novada telpu volejbola vīriešu un sieviešu 

komandām”, iesniedzējs biedrība "Ķeguma volejbola klubs", Ls 500,00 apmērā; 

1.8. Projektu „Staru ielas 6. un 4.mājas pagalma rotaļu laukuma labiekārtošana”, 

iesniedzējs Elīna Tolpežņikova, Ls 431,00 apmērā; 

1.9. Projektu „Pulkā nāc un spēlēt sāc”, iesniedzējs Vaclavs Griņevičs, Ls 473,00 

apmērā; 

1.10. Projektu „Kas kustīgs, tas lustīgs un vesels!”, iesniedzējs Benita Šteina, Ls 485,00 

apmērā; 

1.11. Projektu „Atbalsts Tomes sportistiem”, iesniedzējs biedrība "Tomes attīstībai", Ls 

180,00 apmērā; 

1.12. Projektu „Bekuciema lauksaimniecības tirdziņš "Pilnais grozs"”, iesniedzējs Varis 

Zaumanis, Ls 500,00 apmērā; 

1.13. Projektu „Tautas mūzikas instrumenti Tomes folkloras kopas darbībai”, iesniedzējs 

Dace Priedoliņa, Ls 499,25 apmērā; 

1.14. Projektu „Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem”, iesniedzējs Sandra Pūpola, Ls 

496,05 apmērā; 

1.15. Projektu „Basketbola komandas "Ķegums" sporta formu iegāde”, iesniedzējs 

Aigars Caunītis, Ls 500,00 apmērā; 

1.16. Projektu „Seminārs "Savas dzīves kvalitāte" ar izaugsmes treneri Andžeju Reiteru”, 

iesniedzējs biedrība "JADARA", Ls 376,88 apmērā. 

 

2. Slēgt līgumus ar lēmuma 1.punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām par 

projektu īstenošanu. 

3. Pašvaldības izpilddirektorei sagatavot grozījumus budžetā. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmumā minētajām fiziskajām un 

juridiskajām personām, D.Soboļevai, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.192) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0284, daļas 0,0 8 ha 

platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.gada 31.decembrim, ar 

tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no 



 

12 

 

zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 

īpašuma nodokli. 

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. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.193) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2013.gada 1.jūniju izbeigt Zemes nomas līgumu Nr. BPP/6/-3/12/13, noslēgtu 

2012.gada 20.martā par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra N.7444 005 0331, 

daļas 0,1 ha platībā, nomu. 

Ar 2013.gada 1.jūniju slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0331, 

daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.gada 

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

0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 

maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

  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. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.194) 

Par nekustamā īpašuma „Jaunā muiža” dzīvokļa Nr.2, Birzgales pagastā, Ķeguma 

novadā, atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna priekšlikums 

par nekustamā īpašuma „Jaunā muiža” dzīvokļa Nr.2, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 

atsavināšanu sakarā ar to, ka minētais īpašums nav nepieciešamas pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

Pašvaldības nekustamais īpašums „Jaunā muiža” – dzīvoklis Nr.2, sastāv no divām 

istabām ar kopējo platību 44,1 m2 (441/4000 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

mājas), atrodas uz zemes gabala 0,4 hektāri platībā ar kadastra numuru 7444 001 0154, uz 

zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltnes. Dzīvoklis ilgstoši ir neapdzīvots, par to 
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nav noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums, dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī, dzīvoklī nav 

deklarētas fiziskās personas, dzīvoklī nav veikti neatdalāmie ieguldījumi, uz ko varētu 

pretendēt trešās personas, dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 8.panta otro daļu, likuma „Par valsts 

un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un 7.pantu, 

Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, Ķeguma novada domes Finanšu komitejas lēmumu,  

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Ķeguma novada pašvaldības nekustamam īpašumam 

„Jaunā muiža” dzīvoklim Nr.2, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, kas atrodas uz zemes 

gabala 0,4 hektāri platībā ar kadastra numuru 7444 001 0154: 

1.1. veikt inventarizāciju; 

1.2.  ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda; 

1.3. veikt īpašuma novērtēšanu. 

2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas un izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Artihoviča; 

      komisijas locekļi: juriste Sandra Biļinska; 

                                   galvenā grāmatvede Maija Priževoite; 

Birzgales komunālās saimniecības vadītājs Konstantīns Žoids. 

                                    

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai veicot pašvaldības mantas atsavināšanas 

procedūru, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus: 

3.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība; 

3.2. kadastra vērtība; 

3.3. bilances vērtība; 

3.4. ar mantas atsavināšanu saistītie izdevumi; 

3.5. ar mantas atsavināšanu plānotie izdevumi.  

4. Domes juristei S.Biļinskai sagatavot Izsoles noteikumus. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei. 

                                   

 

13.§ (lēmums Nr.195) 

Par galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 

 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” (turpmāk SIA „Ķeguma 

Stars”), reģ.nr. 40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., 2013.gada 

27.maija iesniegums Nr.1-3/104 par galvojuma sniegšanu kredīta ņemšanai projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā” ID 

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/ 12/APIA/CFLA/036/037 realizācijas nodrošināšanai. 

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 7.punkts nosaka, ka Ķeguma novada dome ir 

100% kapitāla daļu īpašnieks. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 
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pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars” 2013.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 

(divdesmit) gadiem Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada 

Rembates pagasta Rembates ciemā” ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/ 12/APIA/CFLA/036/037 

īstenošanai – Ls 100981,00 (viens simts tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens lats 00 

sant.) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā.  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. SIA „Ķeguma stars” 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējuma saņemšanas dzēst aizdevumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma 

apmērā. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

14.§ (lēmums Nr.196) 

Par galvojumu SIA „Ķeguma stars” 

 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” (turpmāk SIA „Ķeguma 

Stars”) 2013.gada 27.maija iesniegums Nr.1-3/104 par galvojuma sniegšanu kredīta ņemšanai 

projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 

Ķeguma pilsētā” ID Nr. L-PCS-13-0083 realizācijas nodrošināšanai. 

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 7.punkts nosaka, ka Ķeguma novada dome ir 

100% SIA „Ķeguma Stars” kapitāla daļu īpašnieks. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem.” 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars” 2013.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 

(divdesmit) gadiem LR Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas 

efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ID Nr. L-PCS-13-
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0083 īstenošanai – Ls 45 813,00 (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīspadsmit lati 

00 sant.) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā.  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. SIA „Ķeguma stars” 5 darba dienu laikā pēc Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanas 

dzēst aizdevumu Kohēzijas fonda finansējuma apmērā. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.197) 

Par galvojumu SIA „Ķeguma stars” 

 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” (turpmāk SIA „Ķeguma 

Stars”) 2013.gada 27.maija iesniegums Nr.1-3/104 par galvojuma sniegšanu kredīta ņemšanai 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/ 

12/IPIA/VARAM/013 realizācijas nodrošināšanai. 

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 7.punkts nosaka, ka Ķeguma novada dome ir 

100% SIA „Ķeguma Stars” kapitāla daļu īpašnieks. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem.” 

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars” 2013.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 

(divdesmit) gadiem Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma 

novada  Ķeguma pilsētā” ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 īstenošanai  – 

Ls 396239,00 (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi lati 00 

sant.) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā.  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. SIA „Ķeguma stars” 5 darba dienu laikā pēc Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanas 

dzēst aizdevumu Kohēzijas fonda finansējuma apmērā. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektoram. 
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16.§ (lēmums Nr.198) 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Ķeguma stars” 

R.Ozols, A.Balodis 

 

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars”, reģ.nr. 40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, 

Ķegums, Ķeguma nov., 2013.gada 13.maija iesniegums Nr.1-3/90 par galvojuma sniegšanu 

kredīta ņemšanai projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 4, Ķegumā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. L-DMS-13-0675 realizācijas 

nodrošināšanai. 

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 7.punkts nosaka, ka Ķeguma novada dome ir 

100%  kapitāla daļu īpašnieks. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 9 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, 

„atturas”-6 (Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Benita Šteina, 

Tadeušs Vaļevko),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars”, reģ.Nr. 40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 

5, Ķegums, Ķeguma nov., 2013.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 (divdesmit) gadiem 

Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 4, Ķegumā 

energoefektivitātes paaugstināšanas  pasākumi" ID Nr. L-DMS-13-0673  īstenošanai –  

Ls 160000,00 (viens simts sešdesmit tūkstoši lati 00 sant.) apmērā vai ekvivalentu citā 

valūtā.  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. SIA „Ķeguma stars” 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējuma saņemšanas dzēst aizdevumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma 

apmērā. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars” un domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektorei. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.199) 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Ķeguma stars” 

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars”, reģ.nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, 

Ķeguma, Ķeguma nov., 2013.gada 13.maija iesniegums Nr.1-3/90 par galvojuma sniegšanu 

kredīta ņemšanai projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 10, Ķegumā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. L-DMS-13-0673 realizācijas 

nodrošināšanai. 



 

17 

 

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 7.punkts nosaka, ka Ķeguma novada dome ir 

100%  kapitāla daļu īpašnieks. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 

pirmo, otro un trešo pantu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 9 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, 

„atturas”-6 (Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Benita Šteina, 

Tadeušs Vaļevko),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars”, reģ.nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 

5, Ķeguma, Ķeguma nov., aizņēmuma ņemšanai 2013.gadā uz 20 (divdesmit) gadiem 

Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 10, Ķegumā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. L-DMS-13-0673 īstenošanai – Ls 

250000,00 (divi simti piecdesmit tūkstoši lati 00 sant.) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā.  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. SIA „Ķeguma stars” 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējuma saņemšanas dzēst aizdevumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma 

apmērā. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektorei. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.200) 

Par galvojuma sniegšanu SIA „Ķeguma stars” 

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars”, reģ.nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, 

Ķegums, Ķeguma nov., 2013.gada 13.maija iesniegums Nr.1-3/90 par galvojuma sniegšanu 

kredīta ņemšanai projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 12, Ķegumā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. L-DMS-13-0674 realizācijas 

nodrošināšanai. 

SIA „Ķeguma Stars” Statūtu II sadaļas 7.punkts nosaka, ka Ķeguma novada dome ir 

100% kapitāla daļu īpašnieks. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 9 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, 

„atturas”-6 (Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Benita Šteina, 

Tadeušs Vaļevko),  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Sniegt galvojumu SIA „Ķeguma Stars”, reģ.nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu 

iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., 2013.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 (divdesmit) 

gadiem Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 12, Ķegumā 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. L-DMS-13-0674 īstenošanai – 

Ls 208000,00 (divi simti astoņi tūkstoši lati 00 sant.) apmērā vai ekvivalentu citā 

valūtā.  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. SIA „Ķeguma stars” 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējuma saņemšanas dzēst aizdevumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējuma apmērā. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektorei. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.201) 

Noteikumu par  kārtību atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 19. un 20.pantu, kas noteic domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, 40.panta ceturto daļu, kas noteic, ka par 

pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, 

izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka 

amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam 

izvirzītajiem kandidātiem, 

balsojot „par”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-1 

(Irēna Dmitročenko),   

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus par  kārtību atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm (pielikumā)  

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam un 

iepazīstināt no jauna ievēlētos domes deputātus . 

 

Noteikumi sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 

 

 

20.§ (lēmums Nr.202) 

Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

R.Ozols 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta (turpmāk- KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otro 

kārtu. Konkursa mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus 

paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. 

Vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 15000,00 latu un 

maksimālais – 1000000,00 latu. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā KPFI atbalsta 

intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Pašvaldībai ir 

jānodrošina 30% līdzfinansējums. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 03.07.2013. 

Projekts jāīsteno līdz 2013.gada 30.augustam. Projekta īstenošanas vieta: Ķeguma novada 

Birzgales pagasta Birzgales ciems. 

Likuma „Par pašvaldībām" 12.pants, paredz, 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; 15.panta pirmās daļas 

2.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t. sk. ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu. 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību 

budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz 

pašvaldības tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem 

aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus,  

Ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 „Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 

noteikto; ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 15 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, 

Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā”. 

2. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 

LVL 38279,08 (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi lati 08 sant.) 

apmērā. 

4. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 81571,00 

(astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit viena lata) apmērā. 

5. Noteikt Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieku Edgaru Kozlovu kā atbildīgo 

projekta iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā. 

6. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei kontrolēt lēmuma izpildi. 
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7. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei, izpilddirektora 

vietniekam, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

21.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par 

veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 22.05.2013. 

 

1. Iepirkumam „Birzgales ciema kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve” piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 27.05.2013. saņemti četru pretendentu piedāvājumi. Veikta 

piedāvājumu un pieprasītās papildus informācijas vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt 

par uzvarētāju SIA „GASTEX” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 20990,27. 

2. Iepirkumam „Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana” piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 23.05.2013. saņemti piedāvājumi no trim pretendentiem. Ir 

veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju SIA 

„VIDES TEHNIKA” par piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 54939,75. 

3. SIA „BK Māja” ir uzsākusi Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu 

rekonstrukcijas un telpu renovācijas darbus. 

4. SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. 

5. Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbi ir pieņemti. 

6. Būvnieki - Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” veic 

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. Darbi ir 

nobeiguma stadijā. Notiek telpu iekārtošana un mēbeļu izvietošana telpās. Nedaudz 

kavējas virtuves tehnikas piegādes. 

7. Ir notikušas pašvaldības domes vēlēšanas.  

8. 27.05.2013. Ogres novada iepirkumu nodaļa ir izsludinājusi koncesijas iepirkumu par 

atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz 10 gadiem Ogres, Ikšķiles, 

Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 

27.06.2013. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


