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Par investīciju projekta „Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana” īstenošanu 

Parpirkuma līguma slēgšanu 

Par  pirkuma līguma slēgšanu 

Par ELFLA projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma 
novadā”  realizācijai nepieciešamo papildus aizņēmumu Valsts kasē 

Informatīvie jautājumi 

 
 
 

1.§ (lēmums Nr.104) 
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2007.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.225/2007 par 
līguma termiņa pagarināšanu līdz 12.11.2022. 

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.104 uz 1 lapas. 

 
 

2.§ (lēmums Nr.105) 
Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., 
daļas 270 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 
sakņu dārzam, ar 2017.gada 1.aprīlil īdz 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.105 uz 1 lapas. 

3.§ (lēmums Nr.106) 
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Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 18.04.2007. noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.173/2007. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības „SCO dārziņi”,kadastra apzīmējums 
7409 007 0094, daļas 672 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 
izmantošana sakņu dārzam, līdz 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.106 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.107) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ozols 

 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2007.gada 25.maija Zemes nomas līguma Nr.210/2007, kas 
noslēgts par zemes vienības „Miglāni”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 0,3059 ha, par 
nomas līgumatermiņa pagarināšanu līdz 2020.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.107 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.108) 

Par īres līguma pagarināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Pagarināt 2015.gada 7.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/7-
4/15/6, noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes iela 11-5A, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov., īri līdz 2017.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.108 uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr.109) 

Par īres tiesību piešķiršanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Ķeguma iela 6-15, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 
nov., nenorādot termiņu.  

Uzdot SIA „Ķeguma Stars” slēgt īres līgumu ar lēmuma 1.punktā minēto personu, 
nosakot īres maksu 0,28 euro/kv.m. un peļņas daļu 0,02euro/kv.m. 

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.109 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.110) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2015.gada 2.novembraSociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 
noslēgts par dzīvokli Ķeguma ielā 8-2, telpa nr.3(17,0m2), Rembatē, Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2017.gada 7.oktobrim. 

Pagarināt 2011.gada 1.aprīļa Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par 
dzīvokli Ķeguma ielā 8-17(33.5 m2), Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 
līdz 2017.gada 7.oktobrim. 

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.110 uz 1 lapas. 
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8.§ (lēmums Nr.111) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

 

Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis,Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.111 uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.112) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt  nosaukumu “Sētas” nekustamajam īpašumam, kas sastāv no astoņām zemes 
vienībām. 

Main īt zemes lietošanas mērķi no zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība,uzzeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.112 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.113) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
”Meža Gaiļi”  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Ķīvītes 1”, Rembates pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes 
vienību, platība 2,80 ha. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Meža Gaiļi”, Rembates pag., Ķeguma nov., noteiktzemes gabala lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.113 uz 1 lapas. 
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11.§ (lēmums Nr.114) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

”Kr īči” un “Mežadaudzes” 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Daudzes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes 
vienību, platība 10,50 ha. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Kr īči”, Birzgales pag., Ķeguma nov., noteiktzemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(kods 0101). 

Atdalīt zemes vienību, platība 2,20 ha, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 
piešķirt nosaukumu “Mežadaudzes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., noteiktzemes gabala 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(kods 
0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.114 uz 1 lapas. 

 
12.§ (lēmums Nr.115) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – Avotu iela 9, Ķegums 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Avotu iela 9, Ķegums, 
Ķeguma nov., zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 1344 m2,saglabāt esošo nekustamā īpašuma 
adresiAvotu iela 9, Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt esošo nekustamā īpašuma zemes 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1407 m2, piešķirt adresi jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam Avotu iela 9A, Ķegums, Ķeguma nov., noteikt jaunizveidotā 
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601). 

Pielikumā: lēmums Nr.115 uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.116) 

Par sadarbības līguma slēgšanu par pašvaldības autoceļu „Lielv ārde- Misiņi”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pieņemt no Aizsardzības ministrijas budžeta piešķirto finansējumu 600 000 (seši simti 
tūkstoši) euro, slēdzot sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministriju par finansējuma 
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piešķiršanu Ķeguma novada pašvaldības autoceļa posma „Lielvārde-Misiņi” tehniskā 
projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai.  

Noteikt, ka pašvaldības autoceļa „Lielvārde-Misiņi” pārbūves darbi tiek pabeigti līdz 
2018.gada 31.decembrim. 

Pielikumā: lēmums Nr.116 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.117) 
Par darba dienas pārcelšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās pārcelt darba dienu no 
piektdienas, 2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada 13.maiju.  

Pašvaldības iestāžu vadītājiem organizēt darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un 
konkrētās iestādes darba kārtības noteikumiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 
15.jūnija rīkojumu Nr.342 un šo lēmumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.117 uz 1 lapas. 

 
15.§ (lēmums Nr.118) 

Par investīciju projekta „ Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana” īstenošanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai īstenotu investīciju projektu „Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana” ņemt 
aizņēmumu Valsts Kasē 27820,00eiro (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit eiro 
00 centu) 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.118 uz 1 lapas. 

 
16.§ (lēmums Nr.119) 

Parpirkuma l īguma slēgšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma – starpgabala, platība 523 kv.m., pārdošanu par 
nosacīto cenu 235 EUR (divi simti trīsdesmit pieci 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.119 uz 1 lapas. 

 
17.§ (lēmums Nr.120) 

Par  pirkuma l īguma slēgšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar par nekustamā īpašuma – starpgabala, platība 126 kv.m., pārdošanu par 
kopējo nosacīto cenu 211EUR. 

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.120 uz 1 lapas. 

 
18.§ (lēmums Nr.121) 

Par ELFLA projekta „Kult ūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
Ķeguma novadā”  realizācijai nepieciešamo papildus aizņēmumu Valsts kasē 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu sekmīgu ELFLA projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
un popularizēšana Ķeguma novadā” realizāciju,ņemt papildus aizņēmumu Valsts kasē EUR 
16603,00 (sešpadsmit tūkstoši seši simti trīs eiro un 00 centu) apmērā, palielinot 2017.gada 
24.februārī starp Ķeguma novada domi un Valsts kasi noslēgtā līguma Nr. A2/1/17/82 
aizdevuma summu. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 
kases noteiktajiem procentiem. 

Pielikumā: lēmums Nr.121 uz 1 lapas. 

 

19.§  
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 
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03.03.2017. izsludinātajā iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 
Ķeguma novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes paaugstināšanai un 
pielāgošanai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai” tika veikta vienīgā piedāvājuma 
vērtēšana un komisija pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada domei slēgt iepirkuma 
līgumu ar Personu apvienību SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un SIA „PB 
Austrumi” par piedāvāto cenu (bez PVN) EUR 35 800. Pēc pasūtītāja lēmuma neslēgt 
iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, iepirkums tika pārtraukts. 

23.03.2017. tika atkārtoti izsludināts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un 
autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes 
paaugstināšanai un pielāgošanai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai”. Piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā 03.04.2017. saņemti divi piedāvājumi. Veikta piedāvājumu vērtēšana 
un pieņemts lēmums pieprasīt papildus informāciju. 

Iepirkumā „Muzeju ekspozīciju vitrīnu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un 
uzstādīšana Ķeguma novada pašvaldības muzejos” veikta piedāvājumu vērtēšana un 
komisija pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada domei slēgt iepirkuma līgumu ar SIA 
„ASNOVA” par piedāvāto cenu (bez PVN) EUR 10360,15. 

16.03.2017. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības publisko ēku 
pieejamības uzlabošana”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 27.03.2017. saņemti divi 
piedāvājumi trijās iepirkuma daļās. Veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums 
ieteikt Ķeguma novada domei slēgt līgumus ar uzņēmumu  SIA "ErbauerGraup":  

Daļā Nr. 1 – Ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošana ambulances ēkā – pacēlāja 
piebūve  - par piedāvāto līgumcenu 22582.71 eiro bez PVN; 

Daļā Nr. 2 – Ķeguma novada bibliotēkas pieejamības uzlabošana – par piedāvāto 
līgumcenu  26452.41 eiro bez PVN; 

Daļā Nr. 3 – Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana – pacēlāja piebūve – par 
piedāvāto līgumcenu  22993.08 eiro bez PVN. 

27.02.2017. izsludinātajā atklātā konkursa procedūrā „Piebūve PII “Gaismiņa” ēkai un 
teritorijas labiekārtošana (1. un 2. kārta)” sakarā ar lielo skaitu jautājumu no pretendentu 
puses par tehnisko projektu, ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un 
21.03.2017 pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 20.04.2017. 

Šodien notika konkursa komisijas sanāksme, kurā notika pārrunas ar pretendentiem uz 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Uz pārrunām tika uzaicināti 3 pretendenti, komisija 
vienprātīgi nolēma virzīt izskatīšanai Sociālo un veselības jautājumu komitejā vienu no 
kandidātiem. 
Kult ūras jaunumi: 
02.04.2017. Ogres Kultūras centrā notika Ogres apriņķa deju kolektīvu skates, kurā mūsu 
kolektīvi ieguva šādus rezultātus: 
SDK „Ķegums” (Juris Driksna) ieguva Augstāko pakāpi un II vietu ar 46,8 (48,5) punktiem 
no 50 iespējamiem. Ogres apriņķī startēja 6 SDK. 
VPDK „Kadiķis” (Juris Čakans) D kvalitātes grupā ieguva I pakāpi ar 53,7 punktiem (no 60 
iespējamiem). 
VPDK „Dejotprieks” (Mārīte Petrovska) startē E kvalitātes grupā ieguva I pakāpi ar 43,5 
(44,1) punktu un ieguva II vietu no 7 startējušajiem kolektīviem E grupā). 

 
8.aprīlī notiks Starpnovadu koru skate, kurā piedalīsies sieviešu koris “Pērles” no Birzgales 
un Ķeguma jauktais koris “Lins”.  
8.aprīlī skatē Jelgavā piedalīsies folkloras kopa “Graudi”.  
8.aprīlī plkst. 11:00 notiksĶeguma tautas namā Starptautiskā Soroptimistu kluba “Ogre – 
Ķegums” rīkotā labdarības izsole.  
9.aprīlī  Ķeguma tautas namā plkst. 15:00 Tomes amatierteātra izrāde “8 mīlošas sievietes”. 
Visus aicinām uz izrādi, jo ar šo izrādi teātris piedalīsies arī amatierteātru skatē, kura notiks 
30.aprīlī Ikšķiles novadā.  
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22.aprīlī  Lielā Talka. Talkas koordinatore Larisa Jukna. Pašreiz notiek aktīva objektu 
sadalīšana. Varbūt deputāti ir kādu nesakopotu vietu ievērojuši, ko vajadzētu ietvert Lielajā 
talkā. 
16. un 17.aprīlī visā novadā svinam Lieldienas.  
16.aprīlī  Lieldienu pasākumi Rembatē un Birzgalē,  
17.aprīlī Ķegumā un Tomē. Sīkāku informāciju var izlasīt mājas lapā vai avīzē. 
Meklējam talantus.  
15.aprīlī vēl var pieteikt dalību konkursā “Ķeguma Talants 2017”. 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)   R.Ozols 
10.04.2017. 
datums 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)   I.Koluža 
 


