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Darba kārtība: 

 

1. Pagasta pārvalžu vadītāju darbības prezentācija 

2. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, 

speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā 

3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

4. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

5. Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē 

„Gaismiņa” 

6. Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

7. Par Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

8. Par Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” telpu rekonstrukcijas 

īstenošanai papildus nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

9. Informatīvie jautājumi 

 

 

 

 

 

mailto:dome@kegums.lv


2 

 

 

Valdis Kalniņš lūdz iekļaut domes sēdes kārtībā jautājumu par Ķeguma novada Iepirkumu 

komisijas lēmumu apstiprināšanu domes sēdēs. Roberts Ozols paskaidro, ka Iepirkumu 

komisija ir patstāvīga institūcija un deputātiem nav tiesību iejaukties tās darbībā, vien lemt, 

turpināt vai izbeigt iepirkuma procedūru.  

 

1.§ 

Pagasta pārvalžu vadītāju darbības prezentācija 

M.Artihoviča, J.Pūpols, I.Ofmane 

 

Pēc deputātu pieprasījuma Ķeguma novada pagastu pārvalžu vadītāji prezentē savu 

ikdienas darbu un iepazīstina ar esošajām problēmām pagastos. 

Mārīte Artihoviča informē par saviem ikdienas pienākumiem, kā problēmu min to, ka 

pagastā nav sava pašvaldības policista, bieži vērojami sabiedriskās kārtības traucējumi. 

Informē, ka Birzgalē jāatjauno siltumtrase, vajadzīga artēziskā aka, nepieciešami finanšu 

līdzekļi dzīvojamo māju remontiem. Aktuāls pagasta pārvaldes ēkas kosmētiskais remonts, 

skolas rekonstrukcija. Uzskata, ka jārisina pagasta apzaļumošanas jautājums, VPII 

„Birztaliņa” nākamgad nepieciešams komunikāciju remonts. Risina jautājumus par parādu 

piedziņu, ar to nodarbojas domes jurists. 

Daina Vanaga rosina izveidot Birzgalē sociālo dzīvokli, kur iemitināt pagasta iedzīvotājus 

nepieciešamības gadījumā, Līga Strauss uzskata, ka jaunajā budžetā jāparedz krīzes dzīvokļa 

izveide. 

Juris Pūpols iepazīstina ar savu un pārvaldes darbu. Informē, ka pagastā ir maz pašvaldībai 

piederoša zeme, ļoti jācīnās ar privātīpašniekiem par īpašumu sakopšanu. Informē, ka pagastā 

ļoti slikta ceļu segumu kvalitāte, ceļi nepienācīgi greiderēti un ziemās slikti tīrīti. Aptuveni 8 

km garumā ceļi ir katastrofālā stāvoklī. Uzskata, ka jāceļ pašvaldības saimnieciskās nodaļas 

kapacitāte, vairāk saimnieciskie darbi jāveic pašu spēkiem. Informē, ka jāsakārto bijušā 

Rembates pasta ēkas dārzu. Tāpat informē, ka ļoti slikts stāvoklis Rembates daudzdzīvokļu 

mājās, novecojušas siltumtrases, kurās parādās lūzumi un skalo iekšā smiltis. Juris Pūpols 

uzskata, ka tukšie pašvaldības dzīvokļi ir jāpārdod. Informē par telekomunikāciju 

traucējumiem pagastā. Kā vēl vienu problēmu min to, ka pagastam nav sava autotransporta, 

Ķeguma transports bieži ir nepieejams.  

Ilona Ofmane informē, ka strādā šajā amatā nepilnu mēnesi un vēl nav pilnībā iepazinusies 

ar visiem veicamajiem pienākumiem. Daudz braukā pie iedzīvotājiem, runā ar viņiem par 

sasāpējušiem jautājumiem. Atzīmē, ka aizkavējusies Tomes dienas centra izveide. Vēlas 

sakopt pludmali Tomes salā. 

 

 

2.§ (lēmums Nr. 283) 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, 

speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības 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 izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 24.jūlija atzinumu 

(sēdes protokols Nr.12), 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga, Valentīns Pastars, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks, Dace Māliņa, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome nolemj: 
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1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, 

speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā (apstiprināts ar Ķeguma novada 

domes 2012. gada 17.oktobra sēdes lēmumu Nr.427, protokols Nr.23, 13§), izsakot 

nolikuma 4. pielikumu jaunā redakcijā  (pielikums). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Kultūras un sporta pārvaldei. 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 284) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga, Valentīns Pastars, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks, Dace Māliņa, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome nolemj: 

      

Anulēt ziņas par 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 protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr. 285) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga, Valentīns Pastars, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks, Dace Māliņa, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome nolemj: 

                 

Anulēt ziņas par 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 protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr. 286) 

Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē 

„Gaismiņa” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga, Valentīns Pastars, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks, Dace Māliņa, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome nolemj: 
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Uzņemt VPII „Gaismiņa” Rebeku Prohorovu. 

 

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 protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr. 287) 

Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Ņemot vērā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora E.Vinķa, Birzgales 

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

„Gaismiņa” vadītājas S.Tošenas, VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumus; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

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

turklāt tikai dome var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes ; 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga, Valentīns Pastars, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks, Dace Māliņa, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sekojošu ēdināšanas maksu 2013./2014.mācību gadam, sākot ar 2013.gada 

2.septembri. 

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā - Ls 0,80  

       1.2. Birzgales pamatskolā- Ls 0,60 

       1.3. VPII „Gaismiņa” - Ls 1,20 

 1.3.1.brokastis - Ls 0,25 

                   1.3.2. pusdienas - Ls 0,70 

                   1.3.3. launags - Ls 0,25 

 1.4. VPII „Birztaliņa”- Ls 1,20 

1.4.1.brokastis - Ls 0,23 

                   1.4.2. pusdienas - Ls 0,40 

                   1.4.3. launags - Ls 0,22 

  1.4.4. vakariņas – Ls 0,35 

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Ķeguma novada ziņas”, 

pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pašvaldības 

izglītības speciālistei un galvenajai grāmatvedei. 

 

 

7.§ (lēmums Nr. 288) 

Par Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” funkciju 

nodrošināšanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

R.Ozols 

 

Sakarā ar to, ka Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” (turpmāk – 

VPII „Birztaliņa”) teritorijā esošās ietves, stāvlaukumi un labiekārtojuma elementi ir fiziski 
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nolietojušies, apdraud bērnu drošību un veselību, un neatbilst mūsdienu praktiskajām un 

estētiskajām prasībām, Ķeguma novada dome ir uzsākusi nepieciešamās procedūras iepriekš 

minēto teritoriju sakārtošanai. Ir izstrādāts tehniskais projekts „Vispārējās pirmskolas 

izglītības iestādes „Birztaliņa” teritorijas labiekārtošana”.  

Atbilstoši tehniskā projekta koptāmei, kas izstrādāta saskaņā ar 2013.gada 25.marta līgumu 

NR.46/2013, noslēgtu ar SIA „AT projekti”, VPII „Birztaliņa” labiekārtošanai nepieciešamais 

finansējums ir 130202,91 Ls, t. sk. 21% PVN 22597,20 Ls.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.). 

Lai nodrošinātu VPII „Birztaliņa” optimālu darbību, 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 Ministru kabineta 

noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka 

kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par”-9 (Roberts Ozols, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

1 (Valdis Kalniņš), „atturas”-2 (Līga Strauss, Daina Vanaga), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt aizņēmumu valsts kasē 130202,00 LVL (viens simts trīsdesmit tūkstoši divi simti 

divi Latvijas lati 00 sant.) 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 izpilddirektorei kontrolēt lēmuma izpildi. 

6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada domes 

izpilddirektorei N.Sniedzei, projektu koordinatorei D.Soboļevai, Centralizētajai 

grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

 

8.§ (lēmums Nr. 289) 

Par Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” telpu rekonstrukcijas 

īstenošanai papildus nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

R.Ozols 

 

Sakarā ar to, ka Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 

rekonstrukcijas darbu laikā ir atklāti slēptie defekti un nepieciešami vairāki, sākotnēji darbu 

apjomā neiekļauti darbi, saskaņā ar 2013.gada 20.augustā SIA „BK māja” sagatavoto 

būvniecības tāmi, ir jāveic papildus būvdarbi par kopējo summu 24174,17 Ls, t. sk. 21% PVN 

4195,52 Ls.  

Ņemot vērā, ka pēc VPII „Gaismiņa” rekonstrukcijas darbu pabeigšanas ir nepieciešams 

iegādāties mēbeles virtuves un sanitārajām telpām, 2013.gada 28.jūlijā tika izsludināts 

iepirkums „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Ķeguma PII „Gaismiņa” grupu 
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virtuvēm un tualetēm”, identifikācijas Nr. ĶND 2013/15. Atbilstoši Ķeguma novada domes 

Iepirkumu komisijas lēmumam, par pretendentu līguma slēgšanai izvēlēta SIA „SilverSan”, 

līguma summa ir  4672,05 Ls, t. sk. 21% PVN 801,85 Ls. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.). 

Lai nodrošinātu sekmīgu Ķeguma vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 

telpu rekonstrukcijas 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 Ministru kabineta noteikumus Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā 

pašvaldības var ņemt aizņēmumus, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par”-10 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”- 1 (Valdis Kalniņš), „atturas”-1 (Daina Vanaga), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemt papildus aizņēmumu valsts kasē 28846,00 LVL (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi 

simti četrdesmit seši Latvijas lati 00 sant.) 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 izpilddirektorei kontrolēt lēmuma izpildi. 

6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes izpilddirektorei N.Sniedzei, 

domes projektu koordinatorei D.Soboļevai, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

 

 

9.§ 

Informatīvie jautājumi 

N.Sniedze 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

Augustā IIN ieņēmumi ir 133 144 LVL un līdz plānotajam vēl trūkst 43 000 LVL, kas 

liecina, ka plāns arī augustā tiks izpildīts. Labi pildās arī nekustamā īpašuma nodokļa 

ieņēmumi.  

 
Par iepirkumiem 

1. 28.07.2013 tika izsludināts iepirkums „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža 

Ķeguma PII „Gaismiņa” grupu virtuvēm un tualetēm”. Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņā 08.08.2013 tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi. Ir veikta piedāvājumu un 

papildus no pretendenta saņemtās informācijas vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt par 

uzvarētāju SIA „SilverSan” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 3861,20. 

2. Atklātajā konkursā „Ķeguma novada dienas centra izveide” piedāvājumu iesniegšanas 

termiņā 12.08.2013 tika saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. Ir veikta piedāvājumu un 
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papildus no pretendenta saņemtās informācijas vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt par 

uzvarētāju SIA „Energy Expert” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 268728,58. 

 

Par darbiem 

1. SIA „VIDES TEHNIKA” gatavo nodošanai objektu Ķeguma tautas nama parka teritorijas 

labiekārtošana, ir problēma ar elektrības pieslēguma nodrošināšanu, ir sagatavoti visi 

nepieciešamie dokumenti un iesniegti Sadales tīkliem. 

2. SIA „BK Māja” turpina Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas 

un telpu renovācijas darbus. Ir pabeigti sienu krāsošanas un flīzēšanas darbi un sagatavotas 

grīdas pārklājumu montāžai ēkas otrajā stāvā. 

3. SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. Stadiona laukums ir apsēts 

ar sporta zālāju. Stadiona skrejceļš un hokeja laukums ir noklāts ar asfalta segumu. 

Būvnieks sola 08.augustā sākt ieklāt skrejceļa sintētisko segumu.  

4. Ir pabeigta Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes centra vajadzībām un 

pēc atbildīgo iestāžu atzinumu saņemšanas, veikta objekta pieņemšana ekspluatācijā 

kopumā. Ir pārcelti uz jauno aprūpes centru tā iemītnieki no Ķeguma SAC un nosvinēta 

atklāšanas ballīte. 

5. SIA „Gasteks” ir apturējis būvdarbu uzsākšu un plāno iesniegt termiņa pagarinājumu 

Birzgales kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas projektam, jo ir problēmas ar 

elektrības pieslēguma izveidi. 

6. SIA „Jards” ir uzsācis Tomes dienas centra rekonstrukciju, darbi ir uz brīdi apturēti, jo 

veicot demontāžas darbus un pamatu atrakšanu radušās virkne problēmas, kuras jāplāno kā 

novērst. Šobrīd notiek sarunas gan ar projektētāju, gan būvnieku, gan pašvaldību 

(būvinspektoru un atbildīgajiem), lai meklētu optimālāko risinājumu. Laika nav daudz. 

 

Par pasākumiem 

1. 23.augustā Koknesē, Likteņdārzā, tiks organizēts pasākums, kura laikā pašvaldībām 

būs iespēja iestādīt ozolu politiski represēto iedzīvotāju piemiņai. Mūsu pašvaldība 

atbalstīja ozola stādīšanu, piešķirot Ogres represēto biedrībai 200 Ls, kas ir 1/5 daļa no 

ozola izmaksām. Pasākums notiks Likteņdārzā, 23.augustā, plkst. 17.00. 

2. Ir doma organizēt 12.oktobrī Novada sporta dienu, kuras laikā iedzīvotājus varētu 

iesaistīt aktivitātēs, lai svinīgi un atraktīvi varētu iepazīstināt ar jaunajiem objektiem -  

stadionu, bērnu rotaļu laukumu, pludmali ar trenažieriem, parku ar strūklaku un saules 

pulksteni. 

3. Birzgales Rūķu muzeja vadītāja aicina deputātus un domes darbiniekus piedalīties 

ekskursijā uz Birzgali, par laiku būtu jāvienojas visiem kopīgi. Lūdz interesentus 

pieteikties pie izpilddirektores. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

21.08.2013. 

datums 

 

Protokolēja         L.Saveļjeva 


