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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 21.septembrī                    Nr.21 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietn. Raivis Ūzuls 
Sēdi protokolē: pašvaldības juriskonsulte Liāna Čodore 
 
Sēdē piedalās: 

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

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede Maija Priževoite.   
 
Sēdē nepiedalās: Deputāts Tadeušs Vaļevko slimības dēļ. 
 
Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas nolikumā.   
2. Par telpu nomu. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
4. Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē 

„Gaismiņa” . 
5. Par Jaunjelgavas un Ķeguma novadu administratīvo robežu maiņas priekšlikumu. 
6. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
7. Par zemes nomu. 
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 1 lietošanas mērķa maiņu. 
10. Informatīvie jautājumi. 

 
 

1.§ (lēmums Nr.391) 
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības pedagogu atlases komisijas nolikumā  

R.Ūzuls, S.Čivča 
 
 Saskaņā Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” un Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadības 
grupas ieteikumiem sadarbības partneriem (vienošanās Nr. 
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001; līguma nr. 01-07.2-5/10); 

ņemot vērā 05.04.2011.grozījumus Nr.270 un 21.06.2010.grozījumus Nr.539 Ministru 
kabineta noteikumos Nr.998 no 01.09.2009. "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi 
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un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"; 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izteikt jaunā redakcijā Ķeguma novada pedagogu atlases komisijas nolikuma 

(19.11.2009., protokols Nr.14. 12§): 
7.punktu Stipendiju var saņemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības 
sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ un kura darba slodze ir 13 vai vairāk kontaktstundas nedēļā, ar 
nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes. Atbalstu piešķir 
pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā 
izglītības iestādē un māca 13 vai vairāk kontaktstundas nedēļā, un apliecinājums par izglītības 
iestādes reorganizāciju vai likvidāciju, kā rezultātā pedagogs zaudēs darbu izglītības iestādē. 
9.punktu Mērķstipendiju var piešķirt pedagogam, kurš strādā vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības 
programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanā, 
tādejādi veicinot pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tās tālāku 
attīstību. 
23.punktu Prioritāte mērķstipendijas saņemšanā ir tam pedagogam, kurš piedalījies projekta 
“Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” darba grupas izstrādātā 
Pedagogu profesionālās karjeras attīstības moduļa aprobācijā no 2007.gada oktobra līdz 
2008.gada aprīlim un var to dokumentāli apliecināt. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām, uz kurām tas attiecas. 
 

2.§ (lēmums Nr.392) 
Par telpu nomu 

R.Ūzuls 
 

Izskatīts Baibas Rožkalnas, iesniegums (reģistrēts ar nr.1-8.5/1215) ar lūgumu iznomāt telpu 
nr.4 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” Bērnu kultūrizglītības programmas 
Vizuālās mākslas pulciņa nodarbību organizēšanai katras kalendārās nedēļas otrdienās no 
plkst.16.00 līdz 17.30. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 
14(a).punktus paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma 
lietošanu (iznomāšanu); 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām 
funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkts paredz, ka novada pašvaldība nodrošina 
bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai.  

Pamatojoties uz augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītājas S.Tošenas 2011.gada 12.septembra 
atzinumu, ievērojot Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas 
licencēšanas komisijas 2011.gada 12.septembra lēmumu nr.2,  
        atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, 
Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt Baibai Rožkalnai, telpu nr.4 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gaismiņa” Bērnu kultūrizglītības programmas Vizuālās mākslas pulciņa nodarbību 
organizēšanai katras kalendārās nedēļas otrdienās no plkst.16.00 līdz 17.30 uz laiku no 
2011.gada 01.oktobra līdz 2013.gada 01.oktobrim, nosakot nomas maksu LVL 12,00 
gadā plus PVN.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu B.Rožkalnai, domes Centralizētai 
grāmatvedībai (G.Tamane), Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” 
vadītājai (S.Tošena), domes juristei (S.Biļinska). 

 
3.§ (lēmums Nr.393) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ūzuls 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no „TOME JK” SIA nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  
 
Lēmums protokola pielikumā uz 1 lapas.  
 

4.§ (lēmums Nr.394) 
Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu 

Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” 
R.Ūzuls 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
     Uzņemt VPII „Gaismiņa” Niku Viguli.  

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

5.§ (lēmums Nr.395) 
Par Jaunjelgavas un Ķeguma novadu administratīvo robežu maiņas priekšlikumu 

R.Ūzuls, P.Kotāns, L.Bicāns, R.Ozols 
 

Izskatīts Jaunjelgavas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmums (protokols Nr. 7, 
34§) „Par Jaunjelgavas un Ķeguma novadu administratīvo robežu maiņu” ar priekšlikumu 
Ķeguma novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanai un tās daļas pievienošanu 
Jaunjelgavas administratīvajai teritorijai. 

Augstāk minētais jautājums ir saistīts ar papildus finanšu izdevumiem pašvaldībai, tai 
skaitā ar kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu, uzmērīšanu, teritorijas plānojuma grozījumiem, 
kam pašvaldība nav paredzējusi līdzekļus budžetā, kā arī saistīts ar izdevumiem iedzīvotājiem 
saistībā ar adrešu pārreģistrāciju Valsts zemes dienestā, zemesgrāmatās, ar iespējamām 
kadastrālās vērtības izmaiņām un izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa apmērā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 
Irēna Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Nepiekrist Ķeguma novada administratīvās teritorijas robežu maiņai. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Jaunjelgavas novada domei. 

 
6.§  (lēmums Nr.396) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu  
R.Ūzuls, R.Rūde, S.Čivča 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, Ilmārs 

Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, 
Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”-Līga Strauss, Sandra 
Čivča, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 
Anulēt ziņas par Ritvara Driksniņa deklarēto dzīvesvietu Ilzes Pavlovičas nekustamajā 

īpašumā.  
 

7.§  (lēmums Nr.397) 
Par zemes nomu 
R.Ūzuls, S.Čivča 

 
Izskatīts Ingas Šteinas, 07.09.2011. iesniegums, ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu, 

kas noslēgts mazdārziņa ierīkošanai. 
Ar Ingu Šteinu 2009.gada 9.jūnijā noslēgts Zemes nomas līgums par zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,6 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 
ierīkošana. 

Nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa par zemes gabalu „Pašvaldības nomas 
zeme”, daļas 0,6 ha platībā, uz 2011gada 7.septembri nomaksāts pilnā apmērā, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 
Irēna Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu, kas 2009.gada 9.jūnijā noslēgts ar Ingu Šteinu, par zemes 
gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,6 ha platībā nomu.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu I.Šteinai, Birzgales pagasta 
pārvaldei un centralizētajai grāmatvedībai. 

 
8.§ (lēmums Nr.398) 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
R.Ūzuls, L.Strauss 

 
Izskatīts Anitas Eglītes, 2011.gada 15.augusta iesniegums (reģ. 15.08.2011. Nr.1-

18.2/E250) ar lūgumu iznomāt papildus zemes vienību jau iznomātajai zemes platībai dārzeņu 
audzēšanai. 

Zemes gabals ir neapbūvēts Ķeguma pašvaldības īpašumā esošs zemes gabals 4,99 ha 
platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu”, kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma 
noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas noteic, ka 
pašvaldības pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Slēgt vienošanos pie 14.02.2008. Lauku apvidus zemes nomas līgumu, kas noslēgts ar 

Anitu Eglīti, par pašvaldības zemesgabala daļas 1,0 ha platībā nomu bez apbūves 
tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2012.gada 31.decembrim, ar 
tiesībām pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu A.Eglītei, pašvaldības darbiniekiem 
uz kuriem lēmums attiecas. 

 
9.§  (lēmums Nr.399) 

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 1 lietošanas mērķa maiņu 
R.Ūzuls 

 
     Atklāti balsojot „par” – 13 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Ilmārs Zemnieks, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Andris Balodis, Kristaps Rūde, 
Roberts Ozols, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, „atturas”-Pāvels Kotāns), Ķeguma 
novada dome NOLEMJ: 
     Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - elektrības 
pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves, mainīt 
nekustamā īpašuma Krastmalas iela 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., lietošanas mērķi 
no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(kods 0600). 
 

10.§ 
Informatīvie jautājumi 

 
Ķeguma novada pašvaldība izpilddirektore Nelda Sniedze sniedz informācija  par 

pašvaldībā veiktajiem darbiem laikā perioda no 07.09.2011.: 
1. Veiksmīgi un bez (nopietniem) starpgadījumiem beigušās 11.Saeimas vēlēšanas.  
2. Ir nomainīta SIA „Ķeguma stars” valde, no 13.09.2011 valdes locekļa pienākumus veic 

Aivars Priževoits. 
3. 13.septembrī izsludināts atklātais konkurss „Ķeguma novada pašvaldības iestāžu ēku 

renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus 
būvniecības materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 
samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros”. Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš 11.oktobris, plkst. 11.00. 

4. 13.septembrī izsludināts iepirkums „Pašvaldības ceļa Lielvārde – Misiņi posma (18+00 līdz 
25+50) rekonstrukcija Ķeguma novadā” - piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.septembris 
plkst. 15.00. 

5. 13.septembrī izsludināts iepirkums „Skrejceļa dzelzsbetona plākšņu demontāža NBS 
Aviācijas bāzē Lielvārdē” - piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.septembris 11.00. 

6. Atklātam konkursam „Eksperta pakalpojumi Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-
2019. gadam un Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam izstrādei” ir 
saņemti piedāvājumi no sešiem pretendentiem – 1. daļā seši piedāvājumi, 2. daļā trīs 
piedāvājumi. Notiek piedāvājumu vērtēšana. 

7. Praktiski ir pabeigti Ķeguma pludmales sakārtošanas darbi un stāvlaukuma izbūves darbi 
Lāčplēša ielas galā. Šobrīd tiek veikti pludmales zaļās zonas sakopšanas darbi, kā arī krasta 
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zonas sakopšana, izmantojot 80 latnieku darbu, izcirsti krūmāji un slimie, vecie koki. Tiks 
nolīdzināts un iekopts zāliens. 

8. Turpinās Birzgales bijušās mežniecības ēkas renovācijas darbi un ir pabeigti Rūķu parka 
estrādes renovācijas darbi un sestdien tiek plānots svinīgs pasākums par godu šim 
notikumam. Birzgales VPII „Birztaliņa” darbu ir uzsākusi diennakts grupiņa, kurā ir vieta 14 
bērniem. Pirmie audzēkņi jau ir uzņemti. 

9. Turpinās darbi ĶKNV – sporta zālē. Ir pabeigta sienu krāsošana, grīdas izlīdzināšana, atvesti 
materiāli jaunā grīdas seguma ieklāšanai. Darbi kavējas, jo ir liels mitrums, lai to novērstu ir 
uzstādīti mitruma nosūcēji. Plānots darbu pabeigt līdz septembra beigām. 

 
 
 
Sēdi slēdz plkst.15:30 
 
 
Sēdes vadītājs          R.Ūzuls 
__________________ 
       (datums) 
 
 
 
Sēdi protokolēja         L.Čodore 
 
 

 
 


