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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  
E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 
2011.gada 16.martā                            Nr.7 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 
 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 
Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,  Tadeušs Vaļevko, 
Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls.  

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija 
Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa, juriskonsulte Liāna Čodore.  
 

Uzaicināts: SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns. 
 

Darba kārtība: 

1. SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa ziņojums. 
2. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 
3. Par zemesgabala nomu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.  
5. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
6. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
7. Par Ķeguma novada domes 2011.gada 2.marta lēmuma Nr.142 ( protokols Nr.6, 23.§)  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu. 
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam. 
9. Par Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu ( protokols Nr.21, 9.§). 
10. Par Ķeguma novada pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģējumu Ogres novada 

pašvaldībai. 
11. Par telpu nomas maksas noteikšanu. 
12. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

13. Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 
14. Informatīvie jautājumi. 
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1.§ 
SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa ziņojums. 

 
 SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns ziņo par  finansiālo un saimniecisko 
situāciju komunālajā saimniecībā. Parādu summa palielinājusies par Ls 33.000,- laika periodā no 
2009.gada. Šī gada janvārī 80% iedzīvotāju norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem. 
Summāri parādsaistības turpina augt. SIA „Ķeguma Stars” priekšlikums – pārņemt pašvaldības 
saimnieciskās nodaļas un Birzgales pagasta komunālās saimniecības funkcijas. Tādejādi 
palielinātos apgrozāmie līdzekļi un palielinātos iespējas piesaistīt ES finansējumus. Ņemot vērā 
jaunos normatīvos dokumentus, tuvākajā laikā būs jāuzsāk atkritumu saimniecības sakārtošana.  
R.Ozols – priekšlikumus pieņemt zināšanai. 
M.Juškāns – plānots veikt vizuālo novērtējumu un tehniskā stāvokļa novērtējumu Rembates 
pagasta daudzdzīvokļu mājām. Tam būs nepieciešamas finansējums. 
R.Ozols – ja netiek pieaicināta licencēta firma, bet to veic pašvaldības būvinspektors, tad 
papildus finansējums nav nepieciešamas.  
L.Strauss – kas tiek darīts ar parādniekiem? 
M.Juškāns – turpinās tiesvedība. 
L.Strauss – vai SIA „Ķeguma Stars” darbinieki ir kompetenti savos pienākumos, konkrēti 
darbinieks, kurš pārbauda ūdens skaitītājus? 
M.Juškāns – jāpiekrīt, ka ir bijušas sūdzības par šo darbinieku. 
R.Ozols – kādas ir SIA „Ķeguma Stars” kopējais parāds? 
M.Juškāns – Ls 149.000,- . Vienīgais kreditors ir „Latvenergo”. 
 
 

 
2.§ 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piešķirt dzīvojamai mājai - jaunbūvei, kas atrodas nekustamā īpašuma „Renči” teritorijā, 
„Onzulīši”, Birzgales pag.,  Ķeguma nov. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
3.§ 

Par zemesgabala nomu. 
R.Ozols 

 
      Izskatīts Jāņa Grandāna, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 300 m² platībā, 

kas atrodas Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, sakņu dārza vajadzībām.  
Iznomājamā zemes vienība ir pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Lāčplēša 

ielā 1, Ķegumā. Īpašuma tiesības nostiprinātas Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
662. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz 
pašvaldībai tiesības slēgt darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta 
otrās daļas 3.punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas paredz pašvaldības tiesības 
noteikt maksu par pašvaldības zemes lietošanu (iznomāšanu); 
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ievērojot. Ministru kabineta 2007.gada 30.jūlija noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 
nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

       ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
 atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Jāni Grandānu, par zemes vienības 300 m² platībā, kas ir 
pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, nomu bez 
apbūves tiesībām ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2011.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 
maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma 
nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu J.Grandānam, pašvaldības 
centralizētajai grāmatvedībai. 

 
4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Noteikt Dzidrai Karpovičai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 2011.gada 2.pusgadam.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
5.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

  1. No nekustamā īpašuma “Gubeņu Brenči”,;     
     1.1. atdalāmajai ceturtajai zemes vienībai: 

               1.1.1. noteikt zemes gabala platību 6,30 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 
gabalu instrumentāli uzmērot dabā; 
               1.1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201). 
         1.2. atdalāmajai piektajai zemes vienībai: 
               1.2.1. noteikt zemes gabala platību 1,00 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 
gabalu instrumentāli uzmērot dabā; 
               1.2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201). 
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      2.  Apvienot atdalītās 4. un 5. zemes vienības vienā nekustamā īpašumā ar vienotu 
nosaukumu “Brenči”, Birzgales pag., Ķeguma nov.   
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
6.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

  1. No nekustamā īpašuma “Drampi”, atdalāmajai otrajai zemes vienībai: 
     1.1.  piešķirt nosaukumu “Drammeži", Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

         1.2. noteikt zemes gabala platību 7,90 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 
instrumentāli uzmērot dabā; 
         1.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība ( kods 0201). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

7.§ 
Par Ķeguma novada domes 2011.gada 2.marta lēmuma Nr.142 ( protokols Nr.6, 23.§)  „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” atcelšanu. 
R.Ozols 

 
Saskaņā ar domes Centralizētās grāmatvedības sniegto informāciju, Andris Vaivods, 

personas kods 310575-11007, 2011.gada 03.martā tika veicis nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
LVL 0,41 apmērā samaksu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Tautsaimniecības komitejas 
atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Ķeguma novada domes 2011.gada 02.marta lēmumu nr.142 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.6, 23.§). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes juristei, Centralizētajai 
grāmatvedībai. 

 
 

8.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Daugavas 

Dzirnavas”, kas atrodas Birzgales pag., Ķeguma nov.,  platība 4,12 ha. 
2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
        
 

9.§ 
Par Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu ( protokols Nr.21, 9.§). 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Atcelt Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu”, pielikuma 15.punktu par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes pastāvīgajai 
lietotājai Daigai Upmalei-Skudrai. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

10.§ 
Par Ķeguma novada pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģējumu Ogres novada pašvaldībai. 

R.Ozols 
 

Izskatīta Ogres novada pašvaldības 2011. gada 2.marta vēstule nr.1.12.1/189 par 
nepieciešamību slēgt deleģēšanas līgumu licenču un licences kartīšu izsniegšanai pasažieru 
pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada administratīvajā teritorijā 2011.gadā 
sakarā ar iepriekšējā līguma termiņa notecējumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 40.pantu, Ķeguma novada domes 2010.gada 03.februāra lēmumu „Par Ķeguma novada 
pašvaldības funkcijas – pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā izpildes nodošanu Ogres novada pašvaldībai” (protokols nr.4, 
20.§), 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Ogres novada pašvaldību par licences un licences kartītes 
izsniegšanu pasažieru pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā 2011.gadā. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ogres novada pašvaldībai, Ķeguma 
novada domes juristei (S.Biļinska). 
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11.§ 
Par telpu nomas maksas noteikšanu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts Ķeguma novada domes Kultūras un sporta nodaļas vadītājas A.Bindes 
priekšlikums (reģistrēts ar nr.1-9/1075) par nepieciešamību papildināt kritērijus nomas maksas 
apmēra noteikšanai, t.i., gadījumos, kad tiek organizēti publiski pasākumi ar fiksētu ieejas 
maksu, noteikt nomas maksu noteiktu procentu (piemēram 10%) apmērā no pārdoto biļešu 
kopējās summas. Izglītības, kultūras un sporta komiteja ar 2010.gada 03.novembra lēmumu 
(protokols nr.16, 1) akceptēja A.Bindes priekšlikumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts kā 
vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība 
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 14.panta 
pirmās daļas 2.punkts paredz pašvaldībām tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldībai pienākumu 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 21.panta pirmās 
daļas 14(a).punkts paredz pašvaldībai tiesību noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma 
lietošanu (iznomāšanu). 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2011.gada 09.marta 
lēmumu (protokols nr.11, 1§),  

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut iznomāt Ķeguma, Rembates, Tomes un Birzgales tautas nama telpas fiziskām vai 
juridiskām personām, slēdzot nomas līgumus (Līguma forma pielikumā) un nosakot 
maksu par zāles un saistīto telpu nomu: 

1.1. publisku pasākumu rīkošanai: 
1.1.1. Ķeguma tautas namā 4,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.1.2. Tomes tautas namā 4,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.1.3. Birzgales tautas namā 4,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.1.4. Rembates tautas namā 2,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.2. slēgtu pasākumu rīkošanai: 
1.2.1. Ķeguma tautas namā 5,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.2.2. Tomes tautas namā 5,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.2.3. Birzgales tautas namā 5,00 LVL/stundā plus PVN; 
1.2.4. Rembates tautas namā 3,00 LVL/stundā plus PVN. 
2. Telpu nomas maksa netiek iekasēta semināru, lekciju, kultūras un izglītojošo pasākumu, 

iedzīvotāju un biedrību sapulču organizēšanai, ko rīko un kas domāti Ķeguma 
pašvaldības iedzīvotājiem. 

3. No telpu nomas maksas var atbrīvot ar Ķeguma novada domes komiteju lēmumu. 
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2009.gada 04.marta lēmumu „Par telpu 

nomas maksas noteikšanu” (protokols nr.6, 1§).   
5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Kultūras un sporta nodaļas vadītājai 

A.Bindei, domes Centralizētajai grāmatvedībai. 
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12.§ 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 
R.Ozols, L.Bicāns 

 
         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 
nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 
saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 
 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 
16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2011.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2011.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 
Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
Pielikumā saistošie noteikumi Nr.4. 
 
 

13.§ 
Par apbalvošanu ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu. 

R.Ozols 
 
 Izskatīts Ķeguma novada Birzgales pamatskolas direktora V.Pastara 2011.gada 2.marta 
iesniegums par finansējumu Birzgales pamatskolas korim „Volante” sakarā ar 15 gadu jubileju 
un priekšlikums apbalvošanai ar Atzinības rakstiem un naudas prēmijām.  

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikuma „Par atzinības rakstiem” 2.2.1.p., ka 
Atzinības rakstu var piešķirt par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu 
dzīves vai darba jubileju; 3.4.punktu, ka dome var lemt par finansiālu vai materiālu balvu 
pasniegšanu; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  un Finanšu komitejas 
atzinumus, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu Ls 30,-(trīsdesmit latu) 
apmērā Birzgales pamatskolas kora „Volante” diriģenti Mairu Līdumu. 

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu. 
 
 

 
 

14.§ 
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Informatīvie jautājumi. 
 

Izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un 
plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Noslēgušies iepirkumi malkas iegādei, kurināmās degvielas iegādei, ceļu un ielu 
uzturēšanas darbiem Ķeguma novada teritorijā. 

Pāvels Kotāns informē par tikšanos ar būvuzraudzības un autoruzraudzības pārstāvjiem, 
saistībā ar Birzgales attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Sagatavota projekta „Rūķu parka 
vienkāršotajai rekonstrukcija” dokumentācija iesniegšanai LAD.  
  

 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 16.00 
 
 
Sēdes vadītājs       R.Ozols 
_______________ 
      (datums) 
 
Sēdi protokolēja       G.Kozlova 
 
 
 


