
             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 16.aprīlī                                                                                                       Nr.9 

 

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, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze,  galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite 

Nepiedalās Raivis Ūzuls- atvaļinājumā 

 

Darba kārtība: 

1. Par ciemu statusa atcelšanu un adrešu maiņu 

2. Par adrešu  maiņu Ķeguma novadā 

3. Par adrešu „Dindoņi -1” un „Dindoņi-2” dzēšanu 

4. Par vienotas adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

5. Par nekustamā īpašuma „Dimanti” lietošanas mērķa maiņu 

6. Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam un nekustamo īpašumu 

apvienošanu 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Putniņi” un „Jaunputniņi” 

8. Par zemes gabala „Individuālās kūtis” daļas nomu 

9. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

10. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

11. Par zvejas tiesību nomu 

12. Par zvejas tiesību nomu 

13. Par zvejas tiesību nomu 

14. Par atbrīvošanu no darba pienākumiem Ķeguma novada domes dzīvokļu jautājumu komisijā 

15. Par valsts  amatpersonas amata savienošanu 

16. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 15.janvāra lēmumā Nr.26 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2014.gadā” 

17. Par  saistošo noteikumu  „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai 

Ķeguma pilsētā” apstiprināšanu 
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18. Par noteikumu „Par kārtību, kādā Ķeguma pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārza 

vajadzībām” apstiprināšanu 

19. Par Ķeguma novada domes 2013. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

20. Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei ” apstiprināšanu 

21. Par  konkursa komisijas izveidošanu 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

26. Par darba dienu pārcelšanu 

27. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.152) 

Par ciemu statusa atcelšanu un adrešu maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt ciema statusu šādiem Ķeguma novada ciemiem: 

Ozolkalni, Rembates pagastā; 

Bekuciems, Tomes pagastā; 

Salas, Tomes pagastā; 

Latgaļi, Tomes pagastā.  

Veikt adreses statusa maiņu adrešu reģistrā saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.152 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.153) 

Par adrešu  maiņu Ķeguma novadā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Mainīt adreses: 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 007 0009 002, no  „Gāguļi”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov.- uz jaunu adresi „Glīzdi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 001 0026 001, no „Jaunlīči”, 

Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Pielīči”, Tomes pag., Ķeguma nov.,  



3 

 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 010 0003 006, no „Garkalni”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Garkalni 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 004 0008 008, no „Kārkliņi”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Kārkliņi 1”, Tomes pag., Ķeguma nov.,  

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 008 0030 001, no „Kārkliņi”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Kārkliņi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 001 0003 002, no „Jaunstakari”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Jaunstakari1”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 004 0078 001, no „Kaktiņi”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Kaktiņi 1”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 005 0029 002, no „Kalna Muguri”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Kalna Muguri1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

administratīvai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 004 0116 001, no „Ķieģeļceplis”, 

Tome, Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Ķieģeļnīca”, Tome, Tomes pag., Ķeguma 

nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 001 0047 013, no „Landavas”, 

Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Landavas 1”, Tomes pag., Ķeguma 

nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 006 0007 001, no „Bērzkalni”, Arāji, 

Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Bērzkalni 1”, Arāji, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 011 0022 001, no „Brīviņi”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Brīviņi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 007 0009 002, no „Cines”, Rembates 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Cines 1”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 002 0064 004, no „Dārznieki”, 

Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Dārznieki 1”, Glāžšķūnis, Rembates 

pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 004 0208 005, no „Līdumi”- uz jaunu 

adresi „Līdumi 1”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 003 0153 002, no „Mašklāvi”- uz jaunu 

adresi „Mašklāvi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 001 0071 016, no  „Mazoriņi”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Mazoriņi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 004 0021 011, no  „Mesteri”, Tome, 

Tomes pag., Ķeguma nov.  - uz jaunu adresi „Mesteri 1”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 002 0036 002, no „Skujenieki”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Skujenieki 1”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 005 0037 002, no „Neimaņi”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Neimaņi 1”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 001 0051 001, no „Trijupi”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Trijupi 1”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., 
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dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 009 0008 001, no „Valdkrasti”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Valdkrasti 1”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 002 0015 008, no „Vecpīrāgi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Vecpīrāgi 1”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 006 0045 011, no „Smilgas”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Smilgas 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 001 0067 001, no „Smiltiņi”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Smiltiņi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 011 0004 001, no „Stērpeles”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Stērpeles 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 011 0002 002, no „Vīnkalni”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Daugavas Vīnkalni”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 004 0134 001, no „Zarukalni”, Tome, 

Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Zarukalni1”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7429 004 0058 001, no „Saulītes”, Tome, 

Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Saulītes 1”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7444 001 0022 001, no „Sildedzes”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Sildedzes 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 004 0012 005, no „Rožkalni”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Rožkalni 1”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 7484 004 0044 001, no „Rozetes”, Rembates 

pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Rozetes 1”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.  

dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 7429 001 0032 006, no „Zvejbukas”, Bekuciems, 

Tomes pag., Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Zvejbukas 1”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 7429 007 0039 001, no „Zvīņupe”, Tomes pag., 

Ķeguma nov. - uz jaunu adresi „Zvīņupe 1”, Tomes pag., Ķeguma nov.  

Pielikumā: lēmums Nr.153 uz 2 lapām. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.154) 

Par adrešu „Dindoņi -1” un „Dindoņi-2” dzēšanu 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Sakarā ar to, ka dzīvoklis ar būves kadastra Nr. 7484 900 0022 un dzīvoklis ar būves 

kadastra Nr. 7484 900 0046 apvienoti vienā nekustamā īpašumā, no Valsts adrešu reģistra dzēst 

adreses: 

„Dindoņi-1”, Rembates pag., Ķeguma nov. un 

„Dindoņi-2”, Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.154 uz 1 lapas. 
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4.§ (lēmums Nr.155) 

Par vienotas adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

   

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt adresi nekustamajam īpašumam „Mārtiņi”, Tomes pag., Ķeguma nov. kadastra Nr. 

7429 009 0077, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7429 009 0077 un jaunbūves, 

piešķirot zemei un ēkām vienotu adresi „Gurķi”, Tomes pag., Ķeguma nov. 

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.155 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.156) 

Par nekustamā īpašuma „Dimanti” lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Dimanti”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 

007 0066, platība 1,51 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve – uz 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.156 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.157) 

Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam un nekustamo īpašumu 

apvienošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt nekustamā īpašuma „P85”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 010 

0090, ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 

7444 010 0090, 7444 010 0106, 7444 010 0107, 7444 010 0108, 7444 011 0098, 7444 011 

0100, 7444 011 0101, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 
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Apvienot nekustamos īpašumus „P85” un „Autoceļš P85” vienā nekustamā īpašumā 

„Autoceļš P85”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem: 

7444 010 0090, 7444 010 0106, 7444 010 0107, 7444 010 0108, 7444 0110098, 7444 011 

0100, 7444 011 0101, 7444 011 0102, 74440010180, 74440060152, 74440060172, 74440060173. 

Pielikumā: lēmums Nr.157  uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.158) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Putniņi” un 

„Jaunputniņi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Putniņi”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7444 004 0073, platība 9,30 ha un 

nekustamā īpašuma „Jaunputniņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7444 004 0073. Jaunizveidoto zemes vienību  platības tiks precizētas pēc robežu 

uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

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.158  uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.159) 

Par zemes gabala „Individuālās kūtis” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2014.gada 1.maiju slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala 

„Individuālās kūtis” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0227, daļas 0,17 ha 

platībā nomu bez apbūves tiesībām personiskās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2015.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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.159  uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.160) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt Telpu nomas līguma Nr.KNP/2.2.-6/14/4, noslēgta ar SIA „Eirobūvmetāls”, 

reģistrācijas numurs 40003720715, juridiskā adrese Čiekurkalna 5.šķērslīnija 3, Rīga, LV-1026, 

termiņu uz laiku līdz 2014.gada 30.aprīlim, iekļaujot līgumā noteikumu, ka nomas maksa tiek 

parēķināta un iekasēta par faktisko telpas izmantošanas laiku, un nemainot pārējos līguma 

noteikumus.  

Pielikumā: lēmums Nr.160  uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.161) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 
 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, 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.161  uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.162) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols, V.Teicāns 

 

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

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2 (Andris Balodis, Viesturs Teicāns), „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju 

murdu ar sētu līdz 30 m 2014.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu EUR 9,96 (deviņi 

komats deviņdesmit seši euro)). 

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 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.162  uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.163) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols 

 

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

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2 (Andris Balodis, Viesturs Teicāns), „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju 

murdu ar sētu līdz 30 m 2014.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu EUR 9,96 (deviņi 

komats deviņdesmit seši euro)). 

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.163  uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.164) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols 

 

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

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2 (Andris Balodis, Viesturs Teicāns), „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju 

murdu ar sētu līdz 30 m 2014.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu EUR 9,96 (deviņi 

komats deviņdesmit seši euro)). 

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.164  uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.165) 

Par atbrīvošanu no darba pienākumiem Ķeguma novada domes dzīvokļu jautājumu 

komisijā 

R.Ozols 

 

 

balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atbrīvot Lolitu Liepu no darba pienākumiem Ķeguma novada dzīvokļu jautājumu 

komisijā. 

Atbrīvot Aleksandru Fiļipovu no darba pienākumiem Ķeguma novada dzīvokļu jautājumu 

komisijā. 

Pielikumā: lēmums Nr.165  uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.166) 

Par valsts  amatpersonas amata savienošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut Dacei Pavlovskai valsts amatpersonas - Ķeguma novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas locekles - amatu savienot ar PPP biedrības „Zied Zeme” finanšu vadītājas darba 

pienākumiem un SIA „Eiroplasts” valdes priekšsēdētāja asistenta amatu. 

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.166  uz 1 lapas. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.167) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 15.janvāra lēmumā Nr.26 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2014.gadā” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 9 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Roberts Ozols, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga,), „pret”- nav, „atturas” – 

5 (Ilmārs Zemnieks, Rita Reinsone, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 15.janvāra lēmuma Nr.26 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2014.gadā” 1.pielikumā, 

izsakot 7.14.rindu šādā redakcijā:  

 

 Amats Saime 

(apakšs

aime), 

līmenis 

Mēne

šalgas grupa 

Amat

a likme 

Amat

alga 

EUR 

mēnes

ī 2014.g. 

7

.14. 

Ēdnīcas 

vadītājs (kasiere) 

13., V 7 1 560 

 

Pielikumā: lēmums Nr.167  uz 1 lapas. 
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17.§ (lēmums Nr.168) 

Par  saistošo noteikumu  „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai 

Ķeguma pilsētā” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada domes saistošos noteikumus Nr. 7/2014  „Par zemes nomas 

maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.168  un saistošie noteikumi Nr.7/2014 uz 2 lapām. 

 

18.§ (lēmums Nr.169) 

Par noteikumu „Par kārtību, kādā Ķeguma pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārza 

vajadzībām” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt noteikumus „Par kārtību, kādā Ķeguma pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu 

dārza vajadzībām”. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.169  un noteikumi uz 4 lapām. 

 

19.§ (lēmums Nr.170) 

Par Ķeguma novada domes 2013. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt 2013. gada Finanšu pārskatu (pielikumā). 

 

Pielikumā: lēmums Nr.170  uz 1 lapas un  pārskats  viens sējums. 

 

 

20.§ (lēmums Nr.171) 

Par saistošo noteikumu „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas 

izglītības programmas apguvei ” apstiprināšanu 

R.Ozols 
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Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei”. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.171 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 8 lapām. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.172) 

Par  konkursa komisijas izveidošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izveidot konkursa komisiju Ķeguma komercnovirziena vidusskolas (turpmāk – KNV) 

direktora amata kandidātu izvērtēšanai sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja: Līga Strauss - Ķeguma novada domes deputāte,                        

izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja; 

komisijas locekļi: Roberts Ozols  -  Ķeguma novada domes priekšsēdētājs; 

Pāvels Kotāns   -  Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

Nelda Sniedze    -   pašvaldības izpilddirektore;  

Sandra Čivča  - pašvaldības speciāliste izglītības  jautājumos; 

Valentīns Pastars - Ķeguma novada domes deputāts, Birzgales 

pamatskolas direktors; 

Gundars Vērītis - Ķeguma KNV skolas padomes priekšsēdētājs; 

Sandra Bērziņa  -  Ķeguma KNV direktora vietniece.  

 

Uzdot komisijai: 

līdz 2014.gada 7.maijam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē konkursa nolikuma 

projektu;   

organizēt konkursa norisi atbilstoši domes apstiprinātam nolikumam; 

līdz 2014.gada 14.jūlijam izvērtēt  kandidātus un sagatavot priekšlikumu domei par 

direktora amata kandidāta apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.172 uz 1 lapas. 

 

22.§ (lēmums Nr.173) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 67,42 (sešdesmit 

septiņi komats četrdesmit divi euro) par nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 11-6A, Birzgalē, 
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Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0211, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.173 uz 1 lapas. 

 

23.§ (lēmums Nr.174) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 8,74 (astoņi komats 

septiņdesmit četri euro) par nekustamo īpašumu „Zaļozoli”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, 

ar kadastra numuru 7484 002 0173, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.174 uz 1 lapas. 

 

24.§ (lēmums Nr.175) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 41,73 (četrdesmit 

viens komats septiņdesmit trīs euro) par nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7-5, Birzgalē, 

Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0040, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.175 uz 1 lapas. 

 

25.§ (lēmums Nr.176) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 
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Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 14,71 (četrpadsmit 

komats septiņdesmit viens euro) par nekustamo īpašumu „Pārceltuves”, Birzgales pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 010 0035, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.176 uz 1 lapas. 

 

26.§ (lēmums Nr.177) 

Par darba dienu pārcelšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās:  

pārcelt 2014.gada 2.maija 5 darba stundas uz citām darba dienām, nosakot darba  laikus: 

2014.gada 6.maijā no 8.00-18.00, pusdienas pārtraukums 11.45-12.30; 

2014.gada 7.maijā no 8.00-18.00, pusdienas pārtraukums 11.45-12.30; 

2014.gada 9.maijā no 8.00- 16.45, pusdienas pārtraukums 11.45-12.30; 

pārcelt 2014.gada 17.novembra darba dienu, nosakot darba laikus: 

2014.gada 21.novembrī no 8.00 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums 11.45-12.30 (darba laiks 

kā pirmdienās un pirmssvētku dienā); 

2014.gada 22. novembrī  no 8.00- 13.00 (darba laiks kā piektdienās). 

 

Pašvaldības iestāžu vadītājiem organizēt darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un konkrētās 

iestādes nosacījumiem, ņemot vērā  Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.278 „Par 

darba dienu pārcelšanu 2014.gadā” un šo lēmumu. 

   

Pielikumā: lēmums Nr.177 uz 1 lapas. 

 

27.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 02.04.2014. 

Par iepirkumiem 

 

1. 03.04.2014. atkārtoti izsludinātajā iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi” piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 14.04.2014. tika saņemts viena pretendenta piedāvājumi divās 
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iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums iepirkumā par 

uzvarētāju noteikt uzņēmumu „BTA Insurance Company” SE abās iepirkuma daļās. 

2. 24.03.2014. izsludinātajā atkārtotā iepirkumā „Sadzīves tehnikas un televīzijas 

aprīkojuma piegāde Ķeguma novada dienas centram un tā Tomes filiālei” 

piedāvājumu iesniegšanas termiņā 04.04.2014. tika saņemts viena pretendenta 

piedāvājums. Ir veikta piedāvājuma vērtēšana un pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu, 

neizvēloties iesniegto piedāvājumu, jo tas neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām 

prasībām attiecībā uz tehnisko piedāvājumu. 

3. 03.04.2014. izsludinātajā atkārtotā iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras periodā” piedāvājumu iesniegšanas 

termiņā 14.04.2014. tika saņemti četru pretendentu piedāvājumi trijās iepirkuma daļās. Ir 

veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums iepirkumā par uzvarētāju noteikt SIA 

„VIA Mežs” Daļā Nr.1 par piedāvāto cenu (bez PVN) 27 230.00 eiro un Z/s 

„Vecumnieki” Daļā Nr.3 par piedāvāto cenu (bez PVN) 7 080.00 eiro. 

Iepirkuma Daļā Nr.2 lēmums nav pieņemts, jo ir pieprasīta papildus informācija. 

4. SIA „Wesemann” turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1. un 2. kārtas 

darbus Ķegumā. Objekta 1.kārtā ir pabeigti visi rakšanas darbi un tiek veiktas hidrauliskās 

un cita veida pārbaudes. Uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi. Objekta 2.kārtā turpinās 

tīklu montāžas un savienošanas  darbi Celtnieku ielā, Smilšu ielā un Liepu alejā. Notiek 

kanalizācijas sūkņu staciju pieslēgšana elektrotīklam un gatavošanās automātikas 

uzstādīšanai. 

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

dienas centru. Ir veikta ārsienu siltinājuma montāža no iekšpuses, visu iekšējo starpsienu 

karkasu montāža  un notiek visu šo virsmu pakāpeniska apšūšana ar riģipsi. Ir daļēji 

samontēta ēkas iekšējā elektroinstalācija un iebūvēti cauruļvadi grīdās un sienās. Ir uzsākta 

ventilācijas sistēmas montāža. Turpinās ēkas ārsienu apdares darbi.  

Par notikumiem 

Ir izsludināts konkurss uz vakanto ekonomista amatu, pieteikšanās termiņš – 9.maijs. Šodien jau ir 

saņemts viens pieteikums. 

 

Ķeguma tautas namā 12.aprīlī notika izglītības forums, kurā piedalījās 42 cilvēki, tai skaitā 11 

ĶKNV pārstāvji, 6 Birzgales pamatskolas, 13 skolēnu vecāki, 2 Birzgales mūzikas skolas 

pārstāvji, Birzgales TN, Gaismiņa, 7 pašvaldības pārstāvji un 1 skolēns. Foruma mērķis bija 

uzsākt diskusiju ar iedzīvotājiem un citiem interesentiem par izglītības sistēmas attīstību Ķeguma 

novadā, kā arī iepazīstināt foruma dalībniekus ar pašvaldības budžeta veidošanas principiem, tām 

lietām, ko dara pašvaldība izglītībā, kādi ir izglītības finansēšanas avoti un principi u.c. 

Paldies deputātiem: Ritai Reinsonei, Dacei Māliņai, Pavelam Kotānam, Valentīnam Pastaram, 

Robertam Ozolam par dalību forumā! 

16.martā Tomes folkloras kopa piedalījās skatē, kur ieguva II pakāpi un izcīnīja iespēju piedalīties 

starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2015”, kurš notiks Rēzeknē. 

26.aprīlī gatavojamies Lielās talkas pasākumam, kurā ir iesaistījušās pašvaldība, pārvaldnieki, 

dārznieces, NVO. 

Talka 26. aprīlī Ķeguma novadā! 

1. Ķegums: 

 Bibliotēka – Biedrība „Saulespuķes” (4 – 5 cilvēki) + Bibliotēkas darbinieki, 

 Apzaļumošana; 

 Pludmale – Biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”, 

 Laivas kastu apkopšana; 

 Strautiņa sakopšana; 
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 Apkārtnes sakopšana; 

 Puķu stādīšana; 

 Daugavas krasts (pie HES lejteces baseina) – Ķeguma makšķernieku biedrības, 

biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”, Ķeguma 

Pensionāru biedrība un Ķeguma jaunieši. 

 Šajā darbības vietā aicinām visus, kas nav pieteikušies kur citur. Darba 

pietiks visiem! 

 Ķeguma KNV – Nedēļas garumā kops Ķeguma pilsētu; 

2. Birzgale: 

 Birzgales pamatskola – Savāks atkritumus ceļa posmā Birzgale - Krustakrogs un 

Birzgale - Silamiķeļi. Sakos 2. pasaules karā kritušo karavīru Brāļu kapus. 

 "Rūķu" parka ābeļdārzs – biedrība „JADARA”, 

 Teritorija aiz tautas nama "Ievulīcis" – Birzgales Attīstības centra jaunieši. 

3. Tome: 

 Karavīru kapi un stadions pie skolas –  biedrība „Ābeles” 

 Melnzemes darbi, apkārtnes sakopšana un eglīšu stādīšana; 

 Kaktu kapi pie Tomes zivjaudzētavas – Tomes jaunieši, 

 Melnzemes darbi, puķu stādīšana un apkārtnes sakopšana; 

4. Rembate: 

 SAC „Senliepas” – biedrība „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”, 

biedrība „Breneks”, Rembates pensionāri 

 Žāvētāja izveide, apkārtnes sakopšana, melnzemes darbi. 

 

Ķeguma tautas namā 

 17.04. plkst. 18:00 Tautas kustības „No sirds Latvijai” tikšanās ar Ingūnu Sudrabu 

 21.04. plkst. 11:00 „Lieldienu zaķu skola” pavadīsim otrās Lieldienas kopā ar Čučumuižas 

rūķiem. 

 21.04. plkst. 14:00 Sadancis „Sudraba rasa Lieldienu rītā” Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolā 

 29.04. plkst. 18:00 Viesosies Tālavs Jundzis ar lekciju „Par Latvijas drošību Krievijas –  

Ukrainas kontekstā”  

 29.04.plkst. 18:30 Tematiskais vakars (pēdējā tikšanās šajā sezonā). Lekcijas vadīs Līga 

Eizenberga un Solvita Kūna 

 

Birzgales tautas namā 

 19. aprīlī plkst. 11:00 Biedrība „JADARA „ organizē Lieldienu radošās darbnīcas. 

Mācīsimies darināt Lieldienu rotājumus, krāsosim olas u.c. Pasākumā aicināti bērni un 

pieaugušie. Pirmskolas vecuma bērniem ieteicams nākt kopā ar vecākiem. Līdzi jāņem labs 

garastāvoklis un jauks smaids. 

 plkst. 17:00 Birzgales amatierteātris aicina Andris Niedzviedzis „Dūdene zin”. 

 

 21. aprīlī plkst. 13:00 Radošā apvienība „Divi” aicina uz jauku Lieldienu izrādi „Pifa 

iedzīvojumi”. Lieldienu saimnieces uzruna un apsveikums svētkos. Dažādos Lieldienu 

ticējumos un stāstos līdzdarbosies Lieldienu zaķis. Rotaļas, mīklas, olu ripināšana, 

zīmējumu konkurss. Bērnu diskotēka „Par taureņiem, sauli un pavasari” kopā ar Lieldienu 

zaķi. 

 

Tomes tautas namā 

 21.04. plkst. 12:00 Lieldienu pasākums. Pasākumu ieskandinās folkloras kopa „GRAUDI” 

ar dziesmām, rotaļām un rituālu ciklu, kas saistās ar Lieldienu ticējumu un svinību 
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paražām. Šūpošanās un olu cīņas, skaistākās olas konkurss, olu ripināšana un vēl daudz 

dažādu atrakciju. 

 21.04. plkst. 14:00 Lielvārdes tautas teātris Monika Zīle „Trīs košas Dāmas”. Ieejas maksa 

EUR 2,- 

 

 

Rembates pakalpojuma centrā 

 21.04. plkst. 13:00 „Raibā diena”  Lieldienu lielo un mazo zaķu izstāde, olu ripināšana, 

šūpošanās! 

 25.04. plkst.17.00 viesosies LFFB. Neliela lekcija par fantāzijas un fantastikas žanru. Maza 

lomu spēle. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

17.04.2014. 

datums 

 

Protokolēja    (personiskais paraksts)    I.Koluža 

 


