
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2014.gada 19.martā                                                                                         Nr.7 

 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre Linda Saveļjeva 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze,  galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

Nepiedalās: deputāti   Andris Balodis, Kristaps Rūde pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par  nekustamā īpašuma”Mežirbes” nosaukuma noteikšanu 

2. Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa maiņu  nekustamajam īpašumam „Senliepas” 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zviedri” 

4. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Spīķeri” 

5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

6. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

7. Par ārstēšanās izdevumu apmaksu 

8. Par grozījumiem 2013.gada 2.oktobra noteikumos „Par Ķeguma novada sociālajiem 

dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām)” 

9. Par Ķeguma novada  Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

10. Par Ķeguma novada sociālā aprūpes centra „Senliepas” nolikuma apstiprināšanu 

11. Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., 2. izsoli 

13. Par pārdevuma līguma slēgšanu 

14. Par  Izglītības veicināšanas nolikuma apstiprināšanu 

15. Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2014.gada vasarā 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Meijas” 

17. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Odziņas” 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Avotiņi” 
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19. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu - „Vecozoli” un „Avotiņu meži” 

20. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu - ”Saulkalni” 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - „Bauderi” 

23. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „ZKG 

Vecbauderi” un „ZKG Bauderi” 

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Salenieki” 

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Podiņi” 

26. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

„Lormesteres” un „Alatas” 

27. Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” 

28. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmumā Nr.336 

29. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.99) 

Par  nekustamā īpašuma”Mežirbes” nosaukuma noteikšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7444 002 0048, kas atrodas Ķeguma 

novada Birzgales pagastā, nosaukumu „Mežirbes”.  

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.99 uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.100) 

Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa maiņu  nekustamajam īpašumam „Senliepas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7484 003 0106 nosaukumu 

„Senliepas”. 
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Mainīt nekustamā īpašuma „Senliepas” būvei (sociālās aprūpes centrs), kadastra 

apzīmējums 7484 003 0106 007, adresi no „Pamatskola”, Rēžas, Rembates pag., Ķeguma nov.” 

uz „Senliepas”, Rembates  pag.,  Ķeguma nov.”. 

Mainīt nekustamā īpašuma „Senliepas” būvei (skola), kadastra apzīmējums 7484 003 0106 

001, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām - pagrabs, kadastra apzīmējums 7484 003 0106 011, 

saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 7484 003 0106 012, šķūnis, kadastra apzīmējums 7484 

003 0106 013, adresi no „Pamatskola”, Rēžas, Rembates pag., Ķeguma nov.” uz adresi 

„Senliepas 1”, Rembates pag., Ķeguma nov.”.      

Mainīt nekustamā īpašuma „Senliepas” būvei (dzīvojamā māja), kadastra apzīmējums 

7484 003 0106 010, adresi no „Lejasrēžas”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov.”  uz  

„Lejasrēžas”, Rembates pag., Ķeguma nov.”  

Mainīt nekustamā īpašuma „Senliepas”, kadastra numurs 7484 003 0106,  lietošanas mērķi 

„izglītības un zinātnes iestāžu apbūve” (NĪLM kods 0901) uz „zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

Pielikumā: Lēmums Nr.100 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.101) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zviedri” 

R.Ozols 

 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Zviedri”, Berkava, 

Tomes pag., Ķeguma nov. sadalīšana divās daļās” (īpašums ar kadastra apzīmējums 7429 

001 0044).  

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.101 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.102) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Spīķeri” 

R.Ozols 

 
 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nekustamā īpašuma „Zviedri”, kadastra numurs 7429 001 0044: 

pirmajai zemes vienībai, platība 2,20 ha: 

saglabāt adresi „Zviedri”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 
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saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101);  

otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 001 0044, platība 10,20 ha: 

piešķirt nosaukumu „Spīķeri”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt 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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.102 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.103) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/09-48, noslēgtu 2009.gada 

5.maijā par zemes gabala Jasmīnu iela 14, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7444 005 0482, 0,25 platībā, nomu. 

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.103 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.104) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.104 uz 1 lapas. 
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7.§ (lēmums Nr.105) 

Par ārstēšanās izdevumu apmaksu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apmaksāt ārstēšanās izdevumus EUR 235,49 (divi simti trīsdesmit piecu euro un 49 euro 

centu) apmērā no pašvaldības budžeta 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 lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.105 uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.106) 

Par grozījumiem 2013.gada 2.oktobra noteikumos „Par Ķeguma novada sociālajiem 

dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām)” 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 2.oktobra noteikumos „Par 

Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām): 

 izsakot  noteikumu  8.punktu šādā redakcijā:  

„Ne vēlāk kā mēneša laikā  pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par sociālā 

dzīvokļa izīrēšanu, pašvaldība, kuras vārdā rīkojas Ķeguma novada sociālā dienesta vadītājs, un 

dzīvojamās mājas apsaimniekotājs (pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”) slēdz ar sociālā dzīvokļa 

īrnieku (turpmāk- Īrnieks) trīspusēju sociālā dzīvokļa īres līgumu (turpmāk-Īres līgums)”; 

1.2. izsakot noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).    

 

Pielikumā: Lēmums Nr.106 un īres līguma paraugs uz 5 lapām. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.107) 

Par Ķeguma novada  Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu 

R.Ozols, V.Kalniņš 

 

Balsojot „par” – 12 (Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt Ķeguma novada domes Sociālā dienesta nolikumu (pielikumā uz 4 lapām). 

Pielikumā: Lēmums Nr.107 un nolikums uz 5 lapām. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.108) 

Par Ķeguma novada sociālā aprūpes centra „Senliepas” nolikuma apstiprināšanu 

R.Ozols, V.Kalniņš 

 

Balsojot „par” – 12 (Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Ķeguma novada sociālās aprūpes centra „Senliepas” nolikumu. 

Pielikumā: Lēmums Nr.108 un nolikums uz 5 lapām. 

 

11.§ (lēmums Nr.109) 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Precizēt Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošos noteikumus Nr.4/2014 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2014.gada 3.marta atzinumam Nr.18-6/1941 (saistošie noteikumi- pielikumā). 

Pielikumā: Lēmums Nr.109 un nolikums uz 9 lapām. 

 

D.Vanaga iziet no sēžu zāles. 

 

12.§ (lēmums Nr.110) 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., 2. izsoli 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 8-16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 

nov., kadastra numurs 7484 900 0150, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 51 m2, 

kopīpašuma 490/13457 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 74840040302001 

(daudzdzīvokļu māja) un 490/13457 domājamo daļu no zemes (kopējā platība 0,48 ha) ar kadastra 

apzīmējumu 74840040302, pirmo izsoli par nenotikušu.  

Uzdot ar Ķeguma novada domes 2013.gada 18.decembra lēmumu Nr.480 izveidotajai 

Nekustamā īpašuma izsoles komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 8-
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16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsolāmās 

mantas sākumcenu EUR 2280,- (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro). 

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 8-16, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov., otrās izsoles noteikumus (pielikums).  

 

Pielikumā: Lēmums Nr.110 un izsoles noteikumi  uz 5 lapām. 

D.Vanaga atgriežas sēžu zālē. 

 

13.§ (lēmums Nr.111) 

Par pārdevuma līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt līgumu ar SIA „Eco Agro”, reģ. nr.40103578447, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 

10-18, Rīga, LV-1010, par nekustamā īpašuma –„Jauncekuļi”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

kadastra numurs 7484 002 0123, platība 3,21 ha, pārdošanu par nosacīto cenu EUR 4410,90 (četri 

tūkstoši četri simti desmit komats deviņdesmit  euro un 90 centi). 

Pielikumā: Lēmums Nr.111 uz 1 lapām. 

 

14.§ (lēmums Nr.112) 

Par  Izglītības veicināšanas nolikuma apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Izglītības veicināšanas nolikumu.   

 

Pielikumā: Lēmums Nr.112 un nolikums uz 5lapām. 

 

15.§ (lēmums Nr.113) 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2014.gada 

vasarā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” un 

Ķeguma novada Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” darba režīmu 

2014.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” un Ķeguma novada 

Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” vadītājām informēt minēto 

iestāžu bērnu vecākus par iestādes darba laiku vasarā, nodrošināt informācijas izvietošanu iestādē 

redzamā vietā. 

Pielikumā: Lēmums Nr.113un darba režīms uz 2 lapām. 

 

16.§ (lēmums Nr.114) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Meijas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Meijas”, Tome, Tomes 

pagasts, Ķeguma novads robežu sadalīšana” (īpašums ar kadastra apzīmējums 7429 004 

0098).  

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.114 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.115) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Odziņas” 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma „Meijas”, Tomes pag., Ķeguma nov.: 

atdalītajai pirmajai zemes vienībai, platība 1,5074 ha: 

piešķirt nosaukumu „Odziņas”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101).  

zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 004 0098, platība 3,7926 ha: 

saglabāt adresi „Meijas”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

1.2.2.noteikt dalītos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus –zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) ar platību 0,8734 ha un  
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) ar platību 

2,9192 ha.     

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.115 uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.116) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Avotiņi” 

R.Ozols 

  

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Avotiņi”, Tome, Tomes 

pagasts, Ķeguma novads robežu sadalīšana” (īpašums ar kadastra apzīmējums 7429 004 

0002).  

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.116 uz 1 lapas. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.117) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu - „Vecozoli” un „Avotiņu meži” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nekustamā īpašuma „Avotiņi”, kadastra numurs 7429 004 0002: 

pirmajai zemes vienībai, platība 2,4931 ha: 

saglabāt adresi „Avotiņi”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 004 0002, platība 1,5869 ha: 

piešķirt nosaukumu „Vecozoli”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101) . 
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trešajai zemes vienībai, platība 1,7200 ha: 

piešķirt nosaukumu „Avotiņu meži”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.117 uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.118) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu - ”Saulkalni” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma “Nomaļnieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 008 

0006: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 008 0007, platība 5,00ha; 

nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Saulkalni”, 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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.118 uz 1 lapas. 

 

21.§ (lēmums Nr.119) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Kubs E”, reģistrācijas numurs 50003368531, juridiskā 

adrese „Stirnas”, Mārupes novads, LV-2167, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1,06 (viens 

komats nulle seši euro) par nekustamo īpašumu „Jaunbirznieki”, Rembates pagastā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7484 006 0114, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Pielikumā: Lēmums Nr.119 uz 1 lapas. 
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22.§ (lēmums Nr.120) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - „Bauderi” 

R.Ozols 

  

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Bauderi”, Birzgales 

pagasts, Ķeguma novads robežu sadalīšana” (īpašums ar kadastra apzīmējums 7444 006 

0035).  

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.120 uz 1 lapas. 

 

 

23.§ (lēmums Nr.121) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „ZKG 

Vecbauderi” un „ZKG Bauderi” 

 
Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nekustamā īpašuma „Bauderi”, kadastra numurs 7444 006 0035; 

pirmajai zemes vienībai, platība 4,45 ha: 

piešķirt nosaukumu „ZKG Vecbauderi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101).  

otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 006 0035, platība 2,94 ha: 

saglabāt adresi „Bauderi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101) . 

trešajai zemes vienībai, platība 2,56 ha: 

piešķirt nosaukumu „ZKG Bauderi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma 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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.121 uz 1 lapas. 
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24.§ (lēmums Nr.122) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Salenieki” 

 

Balsojot „par” – 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Salenieki”, Tomes pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 006 0050, platība 1,37 ha. Sadalītās platības tiks precizētas pēc 

robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.122 un nosacījumi uz 2 lapām. 

 

R.Ūzuls iziet no sēžu zāles. 

 

25.§ (lēmums Nr.123) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Podiņi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Podiņi”, Tomes pagasts, 

Ķeguma novads trešās zemes vienības sadalīšana” (projektējamās zemes vienības kadastra 

apzīmējums 7429 006 0068).  

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.123 uz 1 lapas. 

 

 

26.§ (lēmums Nr.124) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

„Lormesteres” un „Alatas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Nekustamā īpašuma „Podiņi”, kadastra numurs 7429 004 0125: 

pirmajai zemes vienībai, platība 1,00 ha: 

piešķirt nosaukumu „Lormesteres”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201).  

otrajai zemes vienībai, platība 2,90 ha: 

saglabāt nosaukumu „Podiņi”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101) . 

trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 006 0068, platība 9,60 ha: 

piešķirt nosaukumu „Alatas”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: Lēmums Nr.124 uz 1 lapas. 

 

 

27.§ (lēmums Nr.125) 

Par piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedalīties Izglītības uz zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra 

iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 

Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Ķeguma novada 

vispārējās pirmskolas izglītības iestādēm” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu EUR 

1944,14 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit četru euro  14 euro centu) apmērā. 

Pielikumā: Lēmums Nr.125 uz 1 lapas. 

 

28.§ (lēmums Nr.126) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmumā Nr.336 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas” - nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Grozīt Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmuma Nr.336 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju  mēneša darba algas likmes noteikšanu” (protokols 

Nr.22, 20.§)   

1.1.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram 838 EUR (762 EUR + 76 EUR (10%)); 

1.5.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: 

Birzgales mūzikas skolas direktoram 771 EUR (701 EUR+70 EUR (10%)). 

Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli. 

 

Pielikumā: Lēmums Nr.126 uz 1 lapas. 

 

29.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 05.03.2014. 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

  Uz šodienu IIN ieņēmumi ir 618 873,29 euro, līdz plānotajiem ieņēmumiem pietrūkst tikai 

6200 euro. Arī pārējie nodokļu ieņēmumi pamazām izpildās, kā plānots. NĪN ir izpildījies 

apmēram 1/3. 

Par iepirkumiem 

 

1. Atklāta konkursa procedūrā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 

2014./2015.g. apkures sezonai”, piedāvājumu iesniegšanas termiņā 10.03.2014. tika 

saņemti divu pretendentu piedāvājumi astoņās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu 

vērtēšana un pieņemts lēmums iepirkumā par uzvarētāju noteikt SIA „Kordada”:  

Daļā Nr. 1 – Malkas piegāde Tomes tautas namam 100 m³ ar piedāvājuma cenu 2395,00 

EUR (bez PVN); 23.95 Ls/m3 

Daļā Nr. 2 – Malkas piegāde Tomes skolai 40 m³ ar piedāvājuma cenu 958,00 EUR (bez 

PVN); 23.95 Ls/m3 

Daļā Nr. 3 – Malkas piegāde Ķeguma pilsētas iestādēm 40 m³ ar piedāvājuma cenu 958,00 

EUR (bez PVN);  

Daļā Nr. 4 – Malkas piegāde Birzgales pamatskolai 100 m³ ar piedāvājuma cenu 2395,00 

EUR (bez PVN);  

Daļā Nr. 5 – Malkas piegāde Birzgales Bibliotēkai 100 m³ ar piedāvājuma cenu 2395,00 

EUR (bez PVN);  

Daļā Nr. 6 – Malkas piegāde Birzgales pagasta pārvaldei 100 m³ ar piedāvājuma cenu 

2395,00 EUR (bez PVN);  

Daļā Nr. 7 – Malkas piegāde Rembates SAC 400 m³ ar piedāvājuma cenu 9980,00 EUR 

(bez PVN)24.95 Ls/m3 

 un par uzvarētāju noteikt SIA „BILLERUDKORSNAS LATVIA” Daļā Nr. 8 – Malkas 

piegāde Birzgales Katlu mājai 2500 m³ ar piedāvājuma cenu 57425,00 EUR (bez 

PVN).22.97 Ls/m3 
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2. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas pakalpojumi”, piedāvājumu iesniegšanas termiņā 05.03.2014. bija 

saņemts piedāvājums no viena pretendenta. Tika veikta piedāvājuma vērtēšana un 

pieprasīta papildus informācija. Pēc papildus informācijas saņemšanas atkārtoti izvērtējot 

piedāvājumu, ir pieņemts lēmums iepirkumā par uzvarētāju noteikt „Compensa Life 

Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” ar piedāvājumu Gada apdrošinājuma 

summa vienam darbiniekam 1420 EUR un cenu Gada prēmija vienam darbiniekam 

120 EUR. 
 

3. 23.02.2014. izsludinātajam iepirkumam „Tehnisko projektu izstrāde un 

autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības objektiem” sakarā ar izmaiņām 

iepirkuma dokumentos piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 20.03.2014. 

 

4. Iepirkumam „Ambulances ēku labierīcības telpu pārbūve Ķeguma novadā” 

piedāvājumu iesniegšanas termiņā 10.03.2014. tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi 

divās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums iepirkumā par 

uzvarētāju noteikt SIA „Energy Expert”:  

Daļā Nr. 1 – Ambulances ēkas labierīcības telpu pārbūve 1.stāvā Komunālā ielā 5, 

Ķegumā ar piedāvājuma cenu 3197,78 EUR (bez PVN);  

Daļā Nr. 2 – Ambulances ēkas labierīcības telpu pārbūve 1.stāvā Nākotnes ielā 1, Birzgalē 

ar piedāvājuma cenu 3503,68 EUR (bez PVN);  

 

5. 13.03.2014. ir izsludināts iepirkums „Elektrotehniskā un televīzijas aprīkojuma 

piegāde Ķeguma novada dienas centram un tā Tomes filiālei”. Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš ir 24.03.2014. 

 

6. 13.03.2014. ir izsludināts iepirkums „Datorsistēmu ar programmnodrošinājumu un 

biroja aprīkojuma piegāde Ķeguma novada dienas centram un tā Tomes filiālei”. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 24.03.2014. 

 

7. 13.03.2014. ir izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras periodā”. Iepirkums ir sadalīts četrās daļās. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 24.03.2014. 

 

8. SIA „Energy Expert” turpina darbus Ķeguma vecās katlu mājas ēkas rekonstrukcijā par 

dienas centru. Ir pabeigta ēkas ārsienu izbūve otrā stāvā. Ir samontēts pārsegums virs ēkas 

otrā stāva. Ir veikta lielākās daļas logu montāža. Uzsākta ēkas ārsienu siltināšana ar 

akmens vati. 

Par notikumiem 

7.martā Ķegumā uzņēmām Latvijas pašvaldību izpilddirektorus. Pasākumā piedalījās 86 

dalībnieki. Pasākumu atzinīgi novērtēja. Paldies maniem palīgiem un atbalstītājiem. 

Par konkursiem uz amatiem. Uz dārznieka amata izsludinātajā konkursā bija pieteikušies tikai 2 

kandidāti, kuri pēc rūpīgām pārrunām tika atzinīgi novērtēti un abi tika pieņemti darbā. Agnese 

Auzāne (Ķegumā) un Diāna Arāja (Birzgalē). 

Uz dežurantu vietām ir pieteikušies 10 kandidāti, tuvākajā laikā tiks izsaukti uz pārrunām, izvērtēti 

un pieņemti darbā. 

Uz iepirkuma komisijas vakanto vietu šobrīd ir pieteicies 1 kandidāts. 
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Atgādinu, ka no 19. marta līdz 1. aprīlim Tomes tautas namā Dainas Vanagas foto izstāde 

DIEVIŠKAIS PIESKĀRIENS izstādes laikā  iespējams ziedot rotaļlietas Tomes bērniem. 

1.     aprīlī  plkst. 18:30 izstādes noslēgumā  tikšanās  ar autori un stāstījums  par iespaidiem 

Āfrikas ceļojumā. 

20.martā 18.30 ir plānota tikšanās ar jauniešiem Ķeguma tautas namā. 

22.martā 18.00 plānots pasākums „Ķeguma novada talants 2014”, šobrīd pieteikušies 11 talanti 

dažādās jomās (dziedāšanā, dejošanā, instrumentu spēlē). 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs          R.Ozols 

 

_____________ 

datums 

 

Protokolēja          L.Saveļjeva 


