
ĶEGUMA
                          

     
tālr. 

______________________________________________

2016.gada 19.oktobrī Nr.
 
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklājplkst.15:00 
 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē: domes sekret
 
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis,
Rita Reinsone, Kristaps Rū
Ilmārs Zemnieks 
administrācijas darbinieki:
izpilddirektore Nelda Sniedze,
sabiedrisko attiecību speciā
galvenā grāmatvede Maija Priževoite
 
Sēdē nepiedalāsdeputāts Valdis Kalni
 

 
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par dzīvojamo telpu īri

2. Par īres tiesību piešķiršanu

3. Par zemes nomu 

4. Par deklarētās dzīvesvietas zi

5. Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas izgl

6. Par deklarētās dzīvesvietas zi

7. Par zemes nomu sakņu d

8. Par  naudas balvu 

9. Par veicināšanas balvu

10. Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu novadu” rezult

11. Par domes priekšsēdētā

12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
2016.gadam” 

GUMA  NOVADA DOME  
                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

Nr.29 

15:00 

priekšsēdētājs Roberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars,
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ū

cijas darbinieki:  
Nelda Sniedze, 

bu speciāliste Kintija Sparāne, 
matvede Maija Priževoite, 

Valdis Kalniņš, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ

 
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

vojamo telpu īri 

ķiršanu 

īvesvietas ziņu anulēšanu 

maksu noteikšanu pirmskolas izglītības programmas īstenošanai

īvesvietas ziņu anulēšanu 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

šanas balvu 

Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu novadu” rezultātiem 

ēdētāja atvaļinājumu 

jumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvald

5020,  

_________________________ 

 

ns Pastars, Jānis Priževoits, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 

atdarba dēļ 

bas programmas īstenošanai 

eguma novada pašvaldības budžetu 
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13. Par izmaiņām Ķeguma novada domes Administratīvās komisijas sastāvā 

14. Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.301) 

Par dzīvojamo telpu īri  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pardzīvokliĶeguma prospekts 6-13, kopējā platība 
27,6 m2, t.sk. dzīvojamā platība19,8 m2, nosakot īres maksu 0,07 EUR/m2, t.sk.īres maksas 
peļņas daļu 0,01 EUR/m2. 

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.301 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.302) 

Par īres tiesību piešķiršanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz viendzīvokļa dzīvojamo māju 
„Dzilnas”, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,07 EUR/m2. 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas nepieciešamos izdevumus (aukstā ūdens nodrošināšana, 
sadzīves atkritumu izvešana, tehniskā uzturēšana)sedz īrnieks.  

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.302 uz 1 lapas. 

 
 

3.§ (lēmums Nr.303) 
Par zemes nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piekrist, ka tiek slēgts zemes nomas līgums par zemes vienības daļas 0,06 ha platībā 
nomu no pašvaldībai piederošā un xxxxxxpiederošā zemes gabala „Vecķervāni”, kura kopējā 
platība 0,3 ha, nomu, palīgsaimniecības vajadzībām, nosakot pašvaldībai piederošās 
domājamās daļas 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.303 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.304) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.304 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.305) 

Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas izglītības programmas īstenošanai 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt, ka vienam bērnam vidējās izmaksas apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2016.gadā atbilst EUR 190,00 (viens 
simts deviņdesmit euro)mēnesī(skatīt pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.305 uz 1 lapas un tāme uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr.306) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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.306 uz 1 lapas.  

 
7.§ (lēmums Nr.307) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 14A, zemes vienības 
daļas 690 m2 platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu 
dārzamar 2016.gada 1.novembri līdz 2017.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.307 uz 1 lapas.  

 

8.§ (lēmums Nr.308) 
Par naudas balvu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt naudas balvu invalīdu grupas vadītājai Birzgalē Aismai Daudzei100 EUR 
apmērā.        

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.308 uz 1 lapas.  
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9.§ (lēmums Nr.309) 
Par veicināšanas balvu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt Aigaram Apinim veicināšanas balvu 1000 EURapmērā par sasniegumiem 
2016.gada RIO paraolimpiskajās spēlēs (izcīnīta zelta medaļa diska mešanā). 

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.309 uz 1 lapas.  

 
10.§ (lēmums Nr.310) 

Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu novadu” rezultātiem 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” rezultātus. 

Atzīt par 2016.gada konkursa tēmas „Ziedu pasaule manās mājās” uzvarētājiem: 

1.vietas ieguvējs – mājīpašums ”Mežvijas”, Tomes pagastā, saimnieks Aldis Ozoliņš; 

2.vietas ieguvējs – mājīpašums „Sviķi”, Birzgales pagastā, saimniece Inta  Engelberga; 

3.vietas ieguvējs- mājīpašums „Gudiņi”, Tomes pagastā, saimniece Skaidrīte Jonikāne. 

Pielikumā: lēmums Nr.310 uz 1 lapas.  

 
 

11.§ (lēmums Nr.311) 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, balsojumā nepiedalās 
Roberts Ozols, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt 2016.gada 
neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas, ar 2016.gada 20.oktobri līdz 
2.novembrim ieskaitot.  

Pielikumā: lēmums Nr.311uz 1 lapas.  
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12.§ (lēmums Nr.312) 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam” 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 15/2016„Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.312 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 4 lapām. 

 
13.§ (lēmums Nr.313) 

Par izmaiņām Ķeguma novada domes Administratīvās komisijas sastāvā 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

IevēlētSandru KampāniĶeguma novada domes Administratīvās komisijas sastāvā kā 
komisijas priekšsēdētāju ar 2016.gada 24.oktobri. 

Pielikumā: lēmums Nr.313 uz 1 lapas. 

 
14.§  

Informat īvie jautājumi  
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā laika posmā no 6.oktobra. 
 
Par iepirkumiem 

1. Iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2016./2017. 
gada ziemas periodā- attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 10.10.2016. tika saņemti piedāvājumi no četriem pretendentiem astoņās 
iepirkuma daļās no desmit. Ir veikta piedāvājumu izvērtēšanaun pieņemts lēmums atzīt par 
iepirkuma uzvarētājiem: 

Daļā nr. 1. Ķeguma pilsētas ielu attīrīšana no sniega – SIA “Ceļdaris” ar piedāvāto cenu 
(bez PVN) 3888,55 eiro; 

Daļā nr. 2. Tomes un tai pieguļošo lauku teritorijas ceļu attīrīšana no sniega – SIA “VIA 
MEŽS” ar piedāvāto cenu (bez PVN) 3948,20 eiro; 

Daļā nr. 5. un Daļā nr. 6. Birzgales pagasta ceļu attīrīšana no sniega - „Vecumnieki” R. 
Bindes zemnieku saimniecība un SIA „Granīts-2” ar piedāvāto cenu (bez PVN) attiecīgi 
6496,35 eiro un 5916,41eiro; 

Daļā nr. 7. Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu apstrāde ar pretslīdes materiālu - SIA 
“VIA MEŽS” ar piedāvāto cenu (bez PVN) 5882,25 eiro; 

Daļā nr. 8. Sniega izvešana no Ķeguma novada ielām - SIA “VIA MEŽS” ar piedāvāto 
cenu (bez PVN) 1800,00 eiro; 
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Daļa Nr. 9. Ķeguma pilsētas gājēju celiņu, kuri atrodas gar valsts autoceļiem un 
pašvaldības ielām attīrīšana no sniega - SIA “VIA MEŽS” ar piedāvāto cenu (bez PVN) 
1332,80 eiro; 

 Daļa Nr. 10. Ķeguma pilsētas gājēju celiņu, kuri atrodas gar valsts autoceļiem un 
pašvaldības ielām apstrāde ar pretslīdes materiālu - SIA “VIA MEŽS” ar piedāvāto cenu (bez 
PVN) 1250,00 eiro. 
Iepirkuma Daļā nr. 3. Rembates ielu un tai pieguļošo ceļu attīrīšana no sniega un Daļā nr. 4. 
Glāžšķūnim pieguļošo lauku teritorijas ceļu attīrīšana no sniega, netika saņemti piedāvājumi 
ne no viena pretendenta. 
Šajās daļās nav jāsludina jauns iepirkums, jo paredzamā līguma cena katrā daļā nepārsniedz 
Publisko iepirkumu likumā noteikto slieksni. Jāveic vien tirgus izpēte, piedāvājot šos darbus 
iespējamiem pretendentiem.  

2. Iepirkuma komisija ir sagatavojusi tirgus izpētes dokumentus ceļa zīmju un norāžu 
iegādei, atbilstoši sagatavotajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkumu komisija ir nosūtījusi 
uzaicinājumu 4 firmām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.oktobris. Kopumā ir 
nepieciešams atjaunot Ķeguma pilsētā ielu nosaukumus (31 zīme), norādes uz objektiem 
(pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām) kopā 18 zīmes (ieskaitot Ķeguma pilsētu, Tomes 
un Rembates pagastu). Kā rāda provizoriskie aprēķini, tas pašvaldībai varētu izmaksāt ap 2000 
EUR. 

 
Par darbiem 

1. 10.oktobrī bija problēmas ar AS “Latvenergo” vienoties par siltuma sezonas 
uzsākšanu. Lielā mērā pateicoties tieši iedzīvotāju (b/d vecāku) aktivitātēm sociālajos tīklos 
un plašsaziņas līdzekļos, siltuma ražotājs mainīja viedokli un uzsāka siltuma padevi jau 
10.oktobra vakarā. Mēdiju interese ir arī šobrīd, gatavoju atbildes un informāciju. 

2. SIA „DG Baltic” turpina darbu pie PII „Gaismiņa” piebūves tehniskā projekta 
izstrādes. Eksperta SIA "MMPB" slēdziena par būvprojekta kvalitāti un atbilstību 
normatīvajiem aktiem iesniegšanas termiņš ir beidzies, sazinoties ar ekspertu, noskaidrots, ka 
turpinās darbs ar projektētājiem, lai varētu veikt nepieciešamos labojumus un eksperts varētu 
dot pozitīvu slēdzienu, līdz ar to jautājums aizkavējas. Projektētāji tupina saskaņošanas 
procedūru. Atbilstoši līgumam TP iesniegšanas termiņš ir nedēļas laikā no eksperta atzinuma 
saņemšanas.  

3. SIA “AJOR” ir pabeidzis ūdens rezervuāra virsmas pārklāšanu ar speciālu materiālu 
Ķeguma pilsētas ūdenstornī Liepu alejā 1c.  Cita firma pagājušā nedēļā veica ūdens rezervuāra 
dezinfekciju un uzslavēja SIA “AJOR” izpildīto virsmas pārklāšanas darbu kā ļoti kvalitatīvu 
un paveiktu “no sirds”.  

4. Objektā SAC “Senliepas” darbi šobrīd notiek atbilstoši laika grafikam. SIA “ĢL 
Konsultants” ir izbūvējis visus maģistrālos kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadus, ir 
pabeigta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas montāža un notiek iekārtas palaišana, ir pabeigta 
dziļurbuma izbūve un urbuma aprīkošana. Turpinās atsevišķu kanalizācijas un ūdensvada 
pieslēgumu izbūve un paralēli notiek arī labiekārtošanas darbi. 

5. Rembates sociālo prasmju dzīvoklī ir uzstādīts un sekmīgi darbojas siltumsūknis.  

6. Lai varētu piedalīties konkursā un uzlabotu vides pieejamību Birzgales ambulancē un 
Ķeguma bibliotēkā, ir uzsākta tehniskais projekts lifta izbūvei, kas varētu tikt sagatavots līdz 
mēneša beigām.  

7. SIA “MNI” turpina gājēju celiņa remontdarbus Ogres ielas galā, pabeiguši bruģa 
remontdarbus pie Sociālā dienesta, kā arī sakārtojuši autobusa pieturu Rembates centrā. 
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8. SIA “Energo-2” ir pabeidzis avārijas rekonstrukcijas darbus ūdensvadam Tomē. Ūdens 
tiek piegādāts pa jauno sistēmu. Ir izbūvēti pieslēgumi (13 mājsaimniecības), noslēgti līgumi 
un viss darbojas. 

Par pasākumiem 
22.oktobrī plkst.11:00 Ķeguma tautas namā “Maizes svētki”. 
22. oktobrī plkst.18:00 Ķeguma tautas namā “Sporta laureāts 2016”. Ieeja ar ielūgumiem. 
22. oktobrī plkst. 21:00 Tomes tautas namā Balle, vēl ir iespēja rezervēt galdiņus. 
29. oktobrī plkst. 18:00 Birzgales tautas namā, ansambļa “Tikai tā” 10 gadu jubilejas koncerts. 
30. oktobrī plkst. 19:00 pie Ķeguma tautas nama īpašā gaisotnē notiks “Ķeguma helovīns”, 
tiks vērtēti spocīgi, jocīgie helovīnķirbīši, helovīntērpu parāde, izgatavosim laterniņas 
gaišākam mājupceļam.  
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 
20.10.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 
 
 
 


