
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 21.oktobrī                                                                                               Nr.23 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, 

Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
izpilddirektore Nelda Sniedze,  

galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

ekonomiste Evita Rubaža,  

izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs 

 

Nepiedalās deputāti: Kristaps Rūde, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Pie bērnudārza” lietošanas mērķa maiņu 

2. Par nekustamā īpašuma „Lielduklāvi” lietošanas mērķa maiņu 

3. Par adreses  maiņu nekustamajam īpašumam 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 1A 

5. Par dzīvojamās telpas īri 

6. Par dzīvojamās telpas īri 

7. Par zemes gabala nomu 

8. Par zemes nomu sakņu dārzam 

9. Par dalības maksu 

10. Par noteikumu „Par valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Ķeguma novada 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

12. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu slēgšanu 
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13. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

14. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.363 „Par Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas maksas pakalpojumiem” 

16. Par galvojumu projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana 

Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” papildus aktivitāšu realizācijai 

17. Informatīvie jautājumi 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr.364) 

Par nekustamā īpašuma „Pie bērnudārza” lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Pie bērnudārza”, platība 1,5806 ha,  nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, uz zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.364 uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.365) 

Par nekustamā īpašuma „Lielduklāvi” lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Lielduklāvi”, platība 2,95 ha,  lietošanas mērķi – uz zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.365 uz 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.366) 

Par adreses  maiņu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

 
 Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Mainīt adresi  nekustamajam īpašumam „Zvaigznītes”, platība 0,93 ha, uz jaunu 

vienotu adresi „Buras” zemei un uz tās esošajām ēkām. 

Pielikumā: lēmums Nr.366 uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.367) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 1A 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Celtnieku iela 1A zemes 

vienībai.. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 340 m
2
: noteikt adresi Celtnieku iela 1M, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 

1001). 

Otrajai zemes vienībai, platība 5447 m
2
:saglabāt adresi Celtnieku iela 1A, saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 

1001). 

Pielikumā: lēmums Nr.367 uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.368) 

Par dzīvojamās telpas īri 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa  Nākotnes ielā 7-15, 

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 41,3 m
2
 platībā īri uz  laiku līdz 2016.gada 

31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu EUR 0,11/m
2
 mēnesī. Īrnieks papildus maksā 

likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, maksu par komunālajiem 

pakalpojumiem un elektroenerģiju. 

Īrnieks par saviem līdzekļiem veic telpu kosmētisko remontu. Atbilstoši ar Birzgales 

pagasta pārvaldi saskaņotiem, izdevumus apliecinošiem dokumentiem, tiek samazināta 

aprēķinātā  īres maksa. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.368 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.369) 

Par dzīvojamās telpas īri 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa  Kalna ielā 1-6, 55,8 m
2
 

platībā īri uz  laiku līdz 2016.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu EUR 

0,11/m
2
 mēnesī. Īrnieks papildus maksā likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus, maksu par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju. 

Īrnieks par saviem līdzekļiem veic telpu kosmētisko remontu. Atbilstoši ar Birzgales 

pagasta pārvaldi saskaņotiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, attiecīgi tiek 

samazināta aprēķinātā  īres maksa. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.369 uz 1 lapas. 

 

    

7.§ (lēmums Nr.370) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu Nr.41/2010, noslēgtu 2010.gada 

20.decembrī par zemes gabala „Individuālās kūtis”, daļas 0,14 ha platībā, nomu. 

Ar 2016.gada 1.janvāri slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala „Individuālās 

kūtis”, daļas 0,14 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām, līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.370 uz 1 lapas. 
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8.§ (lēmums Nr.371) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 310 kv.m. platībā, kas ir 

nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada 

domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas 

noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.371 uz 1 lapas. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.372) 

Par dalības maksu 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt dalības maksas  un dalībnieku reģistrācijas kārtību skrējienam “Rembates 

aplis - 2015”, kurš notiks 2015.gada 18.novembrī Rembatē: 

  dalībniekiem līdz 12 gadu vecumam ieskaitot bez maksas, pārējiem dalībniekiem 4 

EUR (četri euro) - ja dalībnieki reģistrējas un dalības maksu līdz 16.novembra plkst.10.00 

ieskaita Ķeguma novada domes norēķinu kontā: 

AS Swedbank, HABALV22, konts LV80 HABA 0551 0153 7007 0 vai 

AS “Citadele banka”, PARXLV22, konts LV16 PARX 0004 7697 0000 1, vai 

DNB banka, RIKOLV2X, konts LV31 RIKO 0002 0132 6607 2.  

Pēc 16.novembra plkst.10.00 iepriekšējā reģistrācija un dalības maksas iemaksa netiek 

pieņemta; 

  visiem dalībniekiem, t.sk. bērniem līdz 12 gadu vecumam 5 EUR (pieci euro) - ja 

dalības maksa tiek maksāta pasākuma dienā sacensību vietā (laikā no plkst.10.00 līdz 

plkst.11.45). 

Pielikumā: lēmums Nr.372 uz 1 lapas. 
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10.§ (lēmums Nr.373) 

Par noteikumu „Par valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Ķeguma novada 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt noteikumus „Par valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanu Ķeguma 

novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.373 uz 1 lapas un noteikumi uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.374) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2014.gada 12.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr.5 termiņu, noslēgts par 

dzīvokli Ķeguma ielā 6-15, uz laiku līdz 2016.gada 7.aprīlim. 

Pagarināt 2011.gada 1.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts 

par dzīvokli Ķeguma ielā 8-17, uz laiku līdz 2016.gada 28.aprīlim. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.374 uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.375) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu slēgšanu 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī: 

Ķeguma ielā 6 dz. 15, uz laiku no 2015.gada 8.oktobra līdz 2015.gada 1.novembrim; 

Ķeguma ielā 8 dz. 2, uz laiku no 2015.gada 2.novembra līdz 2016.gada 7.aprīlim; 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.375 uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.376) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.376 uz 1 lapas. 

 

 

14.§ (lēmums Nr.377) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.377 uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.378) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.363 „Par Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas maksas pakalpojumiem” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



  8 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 07.10.2015. lēmumā Nr.363 „Par Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas maksas pakalpojumiem”, izsakot lēmuma 1.1.punktu šādā 

redakcijā: 

„1.1. dalības maksa konferencē LatSTE 2015: 

          29.oktobrī – 20 EUR (t.sk.PVN) no cilvēka; 

          29.-30.oktobrī – 20 EUR (t.sk.PVN) no cilvēka; 

          30.oktobrī - 7 EUR (t.sk.PVN) no cilvēka.” 

Pielikumā: lēmums Nr.378 uz 1 lapas. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.379) 

Par galvojumu projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” papildus aktivitāšu 

realizācijai 

R.Ozols, V.Kalniņš, J.Priževoits 

 

Balsojot „par”– 9 (Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1 

(Andris Balodis), „atturas” – 3 (Rita Reinsone, Pāvels Kotāns, Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma Stars” 2015.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 

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

Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” papildus aktivitātēm un 

saistībām centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju 

projekta īstenošanai” ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 īstenošanai – EUR 143 669 (viens 

simts četrdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi eiro 00 centu) apmērā. 

Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

Pielikumā: lēmums Nr.379 uz 1 lapas. 

 

17.§  

Informatīvie jautājumi 

 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par darbiem 

1. SIA „Ceļinieks 01” ir pabeidzis visus grants ceļu remontdarbus Ķeguma novadā. 

Saskaņā ar būvuzrauga sniegto informāciju, visi darbi ir veikti atbilstošā kvalitātē un 

noteiktajā termiņā. 

2. SIA „Garlic” turpina telpu remontdarbus Tomes skolā. Kopā ar būvuzraugu esam 

secinājuši, ka darbi tiek veikti kvalitatīvi un atbilstoši prasībām, taču ne pietiekošā 

tempā, tāpēc norādījām, ka tie ir jāpasteidzina, jo termiņš tuvojas beigām. Ja kādam ir 

vēlme, var apskatīt fotofiksāciju pie manis vai nelielu filmu fakti.lv 
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KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI ĶEGUMA NOVADĀ 

23.oktobrī plkst. 19.00 Ķeguma tautas namā tiks sumināti Ķeguma novada 2015. gada 

labākie sportisti un pasniegta balva „Gada sportists Ķegumā”. Jūs arī esat laipni gaidīti 

apmeklēt šo pasākumu. 

Šīs nedēļas nogalē Birzgales tautas namā norisināsies Starptautiskās teātra dienas 

Birzgalē.  

Līdz 2015. gada 15. oktobrim varēja pieteikt kandidātus apbalvojumam „Ķeguma novada 

lepnums 2015”. Kultūras un sporta pārvalde ir apkopojusi saņemtos pieteikumus un 

nākamnedēļ varētu izskatīt tos Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Šai nominācijai ir 

izvirzīti 9 kandidāti. 

29.-30.oktobrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā notiks starptautiskā konference LatSTE 

2015.  

Cita aktuāla informācija: 

1. Esam uzsākuši darbu pie pašvaldības jaunā 2016.gada budžeta sastādīšanas. 

2. Ir uzsākta pamatlīdzekļu un inventāra gada inventarizācija. 

3. Esmu atgriezusies no komandējuma, kuru organizēja LPIA 10.10.- 19.10.2015. uz 

Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju un Austriju. Brauciena mērķis: 

 Diskusija par pašvaldību funkciju veikšanu un pieredzi citās valstīs Slovākijā, 

Ungārijā, Horvātijā un Austrijā. 

 Izzināt pašvaldību iespējas reāli atbalstīt uzņēmējdarbību. 

 Sadarbības stiprināšana ar LPIA partneri - Slovākijas pašvaldību 

izpilddirektoru asociāciju (STMOU) 

 Jaunu kontaktu dibināšana ar kolēģiem Slovākijā, Ungārijā, Horvātijā un 

Austrijā. 

Kopsavilkums un būtiskākie secinājumi: 

1) Apmeklēto valstu pašvaldībām ir lielākas tiesības, kādā veidā realizēt savas 

funkcijas, jo katrai ir tiesības izvēlēties ekonomiskāko un iedzīvotājiem 

efektīvāko risinājumu. 

2) Pašvaldības lielums nav izšķirošākais funkciju realizēšanai un kvalitātes 

nodrošināšanai, bet svarīgi sadarboties ar kaimiņiem, veidojot optimālus 

“funkciju reģionus” (izglītība, satiksmes organizēšana, atkritumu 

apsaimniekošana u.c.) 

3) Slovākijā un Ungārijā pašvaldības vadītāju ievēl tiešās vēlēšanās. Šai 

sistēmai ir gan plusi, gan mīnusi, jo sistēma vēl nav iestrādājusies, nav 

strikti nodalīta atbildība, pārklājas deputātu un mēra atbildība. 

4) Ungārijā veiksmīgi funkcionē kombinētā ievēlēšanas kārtība (piem., 

Budapeštas domi veido tautas ievēlēts mērs, katra pilsētas rajona vadītājs 

un atlikušie 9 deputāti no partiju sarakstiem. Kopā 33 deputāti) 

5) Sadzīves atkritumu apsaimniekošana no savākšanas līdz apglabāšanai 

(infrastruktūru izveido, uztur, konteinerus pēc nepieciešamības izvieto 

pašvaldība) ir pašvaldību atbildība. Slovākijā un Ungārijā ir pašvaldības 

nodeva. Līdz ar to ir vieglāk iesaistīt visus iedzīvotājus un uzņēmējus 

vienotā apsaimniekošanas sistēmā, pēc kolēģu teiktā – tā panākta 

ekonomiskāka un efektīvāka apsaimniekošana. 

6) Ļoti lielu nozīmi pašvaldības  pievērš degradēto teritoriju sakārtošanai, 

veidojot tās par sabiedrībai nepieciešamām, funkcionālām teritorijām. Tam 

paredzētas iespējas gan ar valsts, ES, gan pašas pašvaldības līdzekļiem 



  10 

 

7) Budapeštā izveidota velo infrastruktūra (veloceliņi, velosipēdu noma, ērta 

norēķināšanās kārtība). No sliktākās sistēmas reģionā Budapešta kļuvusi 

par modernāko. 

8) Pašvaldību atbalsts uzņēmējiem ir tiešs un konkrēts, lai teritorijā stabili 

justos mazie un vidējie uzņēmēji, kas ir teritorijas stabilitātes garants. 

Pašvaldība palīdz katram konkrēti atrast vajadzīgo projektu viņa darbības 

attīstībai, ir vidutājs sarunās ar banku u.c. finansētāju, dod aizņēmumu 

mazajiem, lai iespējas ātrāk “nostāties uz kājām”, veido nepieciešamo 

infrastruktūru, rīko mārketinga un izglītojošus pasākumus. 

9) Slovākijā lielā mērā pašvaldības budžets ir atkarīgs no uzņēmējdarbības 

aktivitātes teritorijā. Valsts kompensē no sava budžeta pašvaldībām 

budžeta nepietiekamību, nav izlīdzināšana starp pašvaldībām. 

10) Sabiedriskās organizācijas saņem dotācijas no pašvaldības budžeta 

konkrētiem mērķiem, kas aktuāli konkrētajā gadā teritorijā. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

22.10.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 

 

 


