
ĶE
                          

     
tālr. 

________________________________________________________________________________

DOMES S

2017.gada 3.maijā  
 
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklājplkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē:lietvedības sekret
Sēdē piedalās 
deputāti: Valdis Kalniņš, Pā
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teic
Priževoits, Tadeušs Vaļevko
 
administrācijas darbinieki:
izpilddirektore Nelda Sniedze
Nepiedalās deputāti: 
Andris Balodis, Daina Vanaga
 

 
Darba kārt ība: 
 

1. Par ievēlēšanu bāriņ
2. Par Birzgales pamatskolas nolikuma apstiprin
3. Par Ķeguma novada domes Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprin
4. Par Ķeguma novada Visp

2017.gada vasarā 
5. Par brīvpusdienu nodrošin
6. Par izdevumu segšanu izgl

reģionālajās, republikas un starptautiskaj
7. Par domes lēmuma atce
8. Par zemes nomu  
9. Par zemes nomu  
10. Par zemes nomu 
11. Par zemes nomu 
12. Par zemes nomas lī
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprin
14. Par telpu nomas līguma pagarin
15. Par deklarētās dzīvesvietas zi
16. Par Ķeguma novada pašvald
17. Par līdzfinansējuma pieš
18. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlas

projektam „Robotikas att
19.  Par līdzfinansējuma pieš
20.  Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlas

projektam „Ķeguma dabas taka” 
21.  Par zemes nomas lī

ĶEGUMA NOVADA DOME  
                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

1.§ (lēmums Nr.137) 
Par ievēlēšanu bāri ņtiesas priekšsēdētājas amatā 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 9 (Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks, Jānis Priževoits, Rita Reinsone), „pret”– 
nav, „atturas”– 4 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt par Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Natāliju Apr āni, slēdzot 
sadarbības līgumu uz pieciem gadiem. 

Natālija Aprāne Bāriņtiesas likumā noteiktos bāriņtiesas priekšsēdētājas amata 
pienākumus uzsāk pildīt pēc Bāriņtiesas likuma 10.panta ceturtajā daļā minētās mācību 
programmas apguves. 

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.137 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.138) 

Par Birzgales pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 Birzgales pamatskolas nolikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.138 uz 1 lapas un nolikums uz 7 lapām. 

 
3.§ (lēmums Nr.139) 

Par Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprin āšanu  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijasnolikumu . 

Atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2014.gada 3.decembra lēmumu 
Nr.436 „Par Ķeguma novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikumu” (protokols Nr.32, 
9.§) 

Pielikumā: lēmums Nr.139 uz 1 lapas un nolikums uz 4 lapām. 
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4.§ (lēmums Nr.140) 
Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu 

2017.gada vasarā 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu„Gaismiņa” un „Birztali ņa”  
darba režīmu 2017.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.140 uz 1 lapas un darba režīms uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.141) 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.- 12.klašu skolēniem visās Ķeguma 
novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam. 

Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 
31.maijam. 

Pielikumā: lēmums Nr.141 uz 1 lapas. 

 
 

6.§ (lēmums Nr.142) 
Par izdevumu segšanu izglītības iestāžu skolēniem, kuri piedalās novadu, 
reģionālajās, republikas un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Segt ēdināšanas izdevumusĶeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, 
kuri piedalās novadu mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Segt ceļa izdevumus Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, 
kuri saistīti ar piedalīšanos novadu, reģionālajās, republikas un starptautiskajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs. 

Noteikt dienas naudu 7 EUR (septiņi euro) katram Ķeguma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu skolēnam, kuri piedalās reģionālajās, republikas mācību priekšmetu 
olimpiādēs. 
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Noteikt, ka dienas naudakatram Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēnam, kurš piedalās starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē, ir puse no MK 
noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 
izdevumi”1.pielikumā noteiktās summas attiecīgajai valstij. 

Ar lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku 2014.gada 21.maija domes lēmums Nr.210 
(protokols Nr.11,14.§) „Par izdevumu segšanu izglītības iestāžu skolēniem, kuri piedalās 
starpnovadu, reģionālajās un republikas mācību priekšmetu olimpiādēs”. 

Pielikumā: lēmums Nr.142 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.143) 

Par domes lēmuma atcelšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.93 (protokols 
Nr.8,7.§) „Par zemes nomas līgumu”. 

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.143 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.144) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 2,daļas 1600 m2 
platībā, nomu kafejnīcas darbības nodrošināšanai līdz 2022. gada 31.decembrim. 

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.144 uz 1 lapas. 

 
 
 

9.§ (lēmums Nr.145) 
Par zemes nomu 

R.Ozols 
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Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 zemes gabala Liepu aleja 12, daļas 100 kv.m platībā 
nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 
2017.gada 1.maijulīdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši 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.145 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.146) 
Par zemes nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 zemes gabala Ogres iela 10, daļas 316 kv.m platībā, 
nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 
2017.gada 1.maijulīdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši 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.146 uz 1 lapas. 

 
11.§ (lēmums Nr.147) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 Komunālā ielā 9A, daļas 310 m2 
platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, 
ar 2017.gada 1.maiju līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 
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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.147 uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.148) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.202/2007, kas 2007.gada 24.maijā noslēgts par 
zemes vienības daļas Ogres ielā 10, Ķegums, Ķeguma nov., platība 316 m2, nomu, ar 2017. 
gada 1.maiju. 

Pielikumā: lēmums Nr.148 uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.149) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - "Silgaiļi"  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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 zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Silgai ļi” , Tomes pag., 
Ķeguma nov.,zemes vienībai.  

Pirmajai zemes vienībai, platība 4,00 ha, piešķirt nosaukumu “Saullēkti” , Tomes 
pag., Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1,00 ha, saglabāt adresi un nosaukumu “Silgai ļi” , 
Tomes pag., Ķeguma nov., saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.149 uz 1 lapas. 

14.§ (lēmums Nr.150) 
Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

R.Ozols 
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Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Infrastrukt ūras Serviss”, par 
pašvaldības ēkas Nākotnes ielā 1, Birzgale (telpa Nr.17), nomu kabeļtīkla televīzijas 
sistēmu ierīkošanai līdz 2019.gada 31.decembrim, nosakot nomas 
maksu.Nomniekspapildus maksā likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.150 uz 1 lapas. 

 

 
15.§ (lēmums Nr.151) 

Pardeklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priževoits,Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Kristaps Rūde) 

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.151 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.152) 
Par Ķeguma novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1(Kristaps Rūde) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības2016. gadafinanšu pārskatu. 
 

Pielikumā: lēmums Nr.152 uz 1 lapas un pārskats uz 82 lapām. 

 
 
 
 
 

17.§ (lēmums Nr.153) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma evaņģēliski luterisk ā 

draudze” 
R.Ozols 
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Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2150,00(divi tūkstoši viens simts 
piecdesmit euro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Ķeguma 
evaņģēliski luterisk ās baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai PPPB „Zied 
zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.1. 
„Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai,” Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivit ātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros biedrībai 
„Ķeguma evaņģēliski luterisk ā draudze”.  

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze” 
saskaņā ar NVO fonda nolikuma 5.1.punktu pēc projekta „Ķeguma evaņģēliski luteriskās 
baznīcas teritorijas labiekārtošana” apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Pielikumā: lēmums Nr.153 uz 1 lapas. 

 

18.§ (lēmums Nr.154) 
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

projektam „Robotikas att īstība Ķeguma novadā”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied 
zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ceturtajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. 
„Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivit ātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”ar projekta iesniegumu „Robotikas attīstība Ķeguma novadā”  par kopējo 
summu līdz EUR 19104,36(deviņpadsmit tūkstoši viens simtsčetrieiro36 centi) un iesniegt 
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē.  

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR1000,00 (viens tūkstotiseiro00 
centu) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
neattiecināmajām izmaksām EUR9104,36(deviņi tūkstošiviens simts četri eiro 36 centi) 
apmērā. 

Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 
administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace Soboļeva. 
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Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz EUR 
17300,00 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti eiro 00 centi) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 5 (piecus) gadus uz Valsts Kases 
noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2018.gadu un pabeigt 2022.gadā, garantējot tā 
izpildi ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā: lēmums Nr.154 uz 1 lapas. 

 

19.§ (lēmums Nr.155) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „JADARA”  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 333,48 (trīs simti trīsdesmit trīs euro 
48 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „B ērnu un jauniešu drošības 
uzlabošana Birzgales ciema aktīvās atpūtas vietās” realizācijai PPPB „Zied zeme” 
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. 
„Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivit ātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „JADARA”. 

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „JADARA”, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 
5.1.punktu pēc projekta „Bērnu un jauniešu drošības uzlabošana Birzgales ciema aktīvās 
atpūtas vietās” apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Pielikumā: lēmums Nr.155 uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.156) 
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma  

nodrošināšanu projektam „Ķeguma dabas taka”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priževoits,Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– 1 (Kristaps Rūde), „atturas”– 2 (Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied 
zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ceturtajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.1. 
„Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai,” Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivit ātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta 
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iesniegumu „Ķeguma dabas taka” par kopējo summu līdzEUR 89451,98 (astoņdesmit 
deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit vienseiro98 centi) un iesniegt projekta iesniegumu 
finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē.  
 Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta 
līdzfinansējumu 30% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR15000,00 
(piecpadsmit tūkstoši eiro00 centi) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām līdz EUR39451,98(trīsdesmit deviņi 
tūkstošičetri simti piecdesmit viens eiro98 centi) apmērā. 
 Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 
administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace Soboļeva. 
 Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz EUR 82450,00 
(astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit eiro 00 centi) apmērā. 
 Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 
Kases noteiktajiem procentiem. 
 Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2018.gadu un pabeigt 2037.gadā, garantējot tā 
izpildi ar pašvaldības budžetu. 
Pielikumā: lēmums Nr.156 uz 1 lapas. 

 

21.§ (lēmums Nr.157) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, 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: 

Ar 2017. gada 1.maiju izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.KNP/2.2-5/16/24, kas 
noslēgts 2016.gada 14.decembrī par nekustamā īpašuma Komunālā iela 9A, daļas 
nomu,310 m2platībā. 

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.157 uz 1 lapas. 

 
22. Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 
Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku veselības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 25.04.2017 
tika saņemts viens piedāvājums. Tika veikta piedāvājuma vērtēšana un pieņemts lēmums 
ieteikt Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar AAS „BTA Baltic Insurance Company” 
par gada apdrošinājuma piedāvāto summu vienam darbiniekamEUR 20070.00 (divdesmit 
tūkstoši septiņdesmit eiro) un gada prēmijas piedāvāto summu vienam darbiniekam 120,00 
(viens simts divdesmit eiro).  

Iepirkumā „Robotikas nodarbību īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde” 
piedāvājumu iesniegšanas termiņā 27.04.2017 tika saņemti divi piedāvājumi. Tika veikta 
piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt Ķeguma novada domei slēgt iepirkuma 
līgumu ar AS "CAPITAL" par piedāvāto cenu (bez PVN) 15788,73 eiro. 
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Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz vakantajām amata vietām: pašvaldības 
policijas inspektora amatu (iesniegšanas termiņš 8.maijs), šobrīd ir saņemts viens 
pieteikums; un VPII “Gaismiņa” vadītājas amata vietu (iesniegšanas termiņš 15.maijs). 
Šobrīd vēl neesam saņēmuši pieteikumus, taču interese ir. 

11.04.2017. Būvniecības valsts kontroles birojs veica pašvaldības ēku ekspluatācijas 
noteikumu pārbaudi un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārbaude tika veikta ĶKNV, 
Birzgales pamatskolā un Birztaliņā. Vakar saņēmu atzinumus par 2 objektiem. Mutiski 
esam pārrunājuši ar biroja pārstāvjiem jautājumus arī pārbaudes brīdī, tāpēc pārsteigums 
par aktos norādīto nebija.  
 Deju studija Ķeguma “Triumfs” ieguva godalgotas vietas Internacionālā festivālā 
“Show Talent” 
 Tomes amatierteātris  30.04. Tīnūžu tautas namā piedalījās starpnovadu teātru skatē 
ar izrādi “8 mīlošas sievietes” un ieguva III pakāpi. 
4. maijā Ķegumā “Baltā galdauta svētki”. Par godu svētkiem ir izveidota balto galdautu 
 izstāde, katram galdautam ir savs stāsts. Galdauti tiešām ir pasakaini skaisti.  Plkst. 14:00 
koncerts “Elpojiet dziļi” laipni gaidām Ķeguma tautas namā.   
Ir atsākušies veselības apļi. Šogad apļi notiek arī Rembatē. Tāpēc aicinām visus 
interesentus pievienoties. Ķegumā pirmdienās plkst. 19:00 Rembatē trešdienās plkst. 19:00 
Rembatē. 
 11. maijā aicinām uz informatīvu pēcpusdienu „Ko tu zini par E-vielām?” 

 12.05 Rembatē plkst. 18:00  ikgadējs dziesmu bērnu konkurss “Rembates cielaviņa”  

 14.05. plkst. 16:00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas zālē “POP grupas 
“Sienāži” 20 gadu jubilejas koncerts “Dzīvo tūlīt” 

 Apvienotais Ķeguma ģitārstudijas un Lielvārdes ģitārspēles ansamblis. Ģitārspēles 
ansambļu un solistu konkurss “Es un mūzika” iegūta I pakāpe un 44,6 punkti 

 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:50 
 
Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)   R.Ozols 
03.05.2017. 
datums 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)   L.Šķeltiņa 
 
 
 


