
 
 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  
dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 
2012.gada 3.oktobrī                                                                    Nr.22 

 
Sēde sasaukta plkst.15:00  
Sēdi atklāj plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks  
Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede Maija 
Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 
Sēdē nepiedalās deputāti  
Edgars Skuja- pamatdarba dēļ 
 
Darba kārtība: 
1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par Ķeguma novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 

5. Par izdevumu segšanu 

6. Par izdevumu segšanu 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā 

8. Par Ķeguma novada Sociālā dienesta darba kārtības noteikumiem 

9. Par ievēlēšanu Sociālo un veselības jautājumu komitejā 

10. Par domes priekšsēdētāja R.Ozola komandējumu 

11. Par novada izglītības iestāžu darbinieku apbalvošanu 

12.  Informatīvie jautājumi 
 

1.§(lēmums Nr.405) 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu  
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 

Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
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Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Priežu ielā 3, Ķegumā, kadastra 
apzīmējums 7409 006 0094, platība 1229 m2 no 2011.gada 31.decembra.  

Noteikt, ka apbūvētais zemes gabals Priežu ielā 3, Ķegumā, kadastra apzīmējums 
7409 006 0094, platība 1229 m2, piekrīt pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz 
Ķeguma novada domes vārda. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības Priežu ielā 3, Ķegumā, 
ar kadastra apzīmējumu 7409 006 0094, platība 1229 m2, nomu, uz laiku, kas nav 
mazāks par 10 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 
 

2.§(lēmums Nr.406) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 

Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 23,23 
(divdesmit trīs komats divdesmit trīs lati) par nekustamo īpašumu Kalna ielā 3-33, 
Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0138, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 
nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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3.§ 

Par Ķeguma novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 
R.Ozols, Čivča, Bicāns 

 
Saskaņā ar 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas 

darbības noteikumi” 2.punktu, kas noteic, ka bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu 
un, ka nolikumu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Noraidīt iesniegto lēmuma projektu. 
 

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām. 
 

 

4.§(lēmums Nr.407) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
R.Ozols 

 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 
Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Rožlejas”, Graužupes, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 006 
0084, platība 0,87 ha. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 
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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 
 

5.§(lēmums Nr.408) 

Par izdevumu segšanu 
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
   

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 
Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Ls 80 (astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības 
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, pārskaitot to uz AS Latvenergo pēc klienta 
Līguma.  

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 
katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 
attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 
pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

6.§(lēmums Nr.409) 

Par izdevumu segšanu 
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 

Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Ls 30 (trīsdesmit latu) apmērā no pašvaldības 
budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

Piešķirt dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu segšanai Ls 50 (piecdesmit latu) 
apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem, ieskaitot to Birzgales 
pagasta pārvaldes komunālās saimniecības apsaimniekošanas izdevumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 
katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 
attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 
pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

7.§(lēmums Nr.410) 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu 

sarakstā  
R.Ozols 

 
Izskatot pašvaldības izglītības speciālistes Sandra Čivčas priekšlikumu par 

izmaiņām Vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku (VPII) 
atalgojumā; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas 
nosaka, ka tikai dome var noteikt citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību;  

saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no  
pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības 
iestādes finansējamas no budžeta; 
 ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas 
noteikumi”;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 
Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1.   Noteikt VPII vadītāju vietnieku atalgojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr.836: 

 
Iestāde Alga mēnesī 

VPII Gaismiņa (0,75) 288,75 
VPII Birztaliņa (0,25) 93,50 

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

8.§(lēmums Nr.411) 

Par Ķeguma novada Sociālā dienesta darba kārtības noteikumiem 
R.Ozols, I.Zemnieks 

 
Izskatīts Ķeguma novada Sociālā dienesta darba kārtības noteikumu projekts. 
Pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu, kas paredz darba kārtības noteikumu 

apstiprināšanas kārtību un nosaka šo noteikumu saturu,  
ņemot vērā Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 

Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada Sociālā dienesta darba kārtības noteikumus 
(pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes izpilddirektorei 
N.Sniedzei, Sociālā dienesta vadītājai V.Kļavai. 

3. Sociālā dienesta vadītājai V.Kļavai nodrošināt Sociālā dienesta darbinieku 
iepazīstināšanu ar Ķeguma novada Sociālā dienesta darba kārtības noteikumiem. 

 

9.§(lēmums Nr.412) 

Par ievēlēšanu Sociālo un veselības jautājumu komitejā 
R.Ozols 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var  ievēlēt  pastāvīgo komiteju locekļus; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 
Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”- nav, balsojumā nepiedalās 1 (K.Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Ievēlēt Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas sastāvā deputātu Kristapu Rūdi. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu K.Rūdem, 
centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

10.§(lēmums Nr.413) 

Par domes priekšsēdētāja R.Ozola komandējumu 
R.Ozols, R.Ūzuls 

 
Izskatot Rīgas plānošanas reģiona 01.10.2012. vēstule Nr.SA-1/44 par pieredzes 

apmaiņas braucienu uz Reinzemi –Pfalcu;   
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, 

kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, kas nosaka kārtību, kādā 
atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem, 
komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par 
izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 
Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 
Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 
nav, „atturas”- 1(R.Ozols),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Komandēt Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu piedalīties 
Rīgas plānošanas reģiona delegācijas  sastāvā  pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Reinzemi- Pfalcu ar brauciena tēmu „Enerģētikas maiņa Eiropā” laikā no 
2012.gada 29.oktobra līdz 2.novembrim. 

2. Segt ar domes priekšsēdētāja R.Ozola komandējumu saistītos izdevumus par  
kopējo summu 460,- LVL (četri simti sešdesmit latu) apmērā, ietverot ceļa 
izdevumus (aviobiļetes un vietējo transportu) apdrošināšanu, viesnīcu, tulka 
pakalpojumus, apmaksājot  Rīgas plānošanas reģiona rēķinu.  

3. Izmaksāt  R.Ozolam komandējuma dienas naudu 32 LVL (trīsdesmit divu latu) 
apmērā par katru diennakti. 

4. Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt lēmuma 2. un 3.punkta izpildi. 
5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Rīgas plānošanas 

reģionam un centralizētajai grāmatvedībai.   
 
 

11.§(lēmums Nr.414) 

Par novada izglītības iestāžu darbinieku apbalvošanu  
R.Ozols, S.Čivča 

 
Iepazīstoties ar izglītības iestāžu vadītāju iesniegto informāciju;   
ņemot vērā Ķeguma novada izglītības speciālistes priekšlikumu, apbalvot ar 

Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma novada izglītības darbiniekus, kuru 
pedagoģiskais darba stāžs ir 35, 30 un 25 gadus un par ieguldījumu Ķeguma novada 
izglītības sistēmas attīstībā. 

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas 
nosaka, ka atzinības rakstu var piešķirt fiziskām un juridiskām personām par 
priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu dzīves vai darba jubileju; 
atsevišķos gadījumos dome var lemt arī par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu; 
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saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par Ķeguma novada domes 
veicināšanas balvām kultūras, izglītības un sporta jomā”, kas nosaka, ka prēmijas var 
tikt piešķirtas par nozīmīgiem sasniegumiem kultūras, izglītības jomā, kas būtiski 
sekmējuši kultūras, izglītības attīstību un veicinājuši Ķeguma novada atpazīstamību 
Latvijā; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 

Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma novada 
izglītības iestāžu darbiniekus: 

Anitu Skosu(35 gadi) 
Edīti Dārznieci (30 gadi) 
Līgu Paukšti (30 gadi) 
Gunu Lapsu (25 gadi) 
Vitu Livdāni (30 gadi) 

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

 
12.§ 

Informatīvie jautājumi 
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 05.09.2012. 

 
1. 10.09.2012 atkārtoti izsludinātajam iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas 

iegāde Birzgales pagasta pārvaldes vajadzībām” tika veikta iesniegto piedāvājumu 
vērtēšana. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā līdz 21.09.2012. ir saņemts viens 
piedāvājums no SIA „ES Stratēģija”, kurš tiek atzīts par iepirkuma procedūras 
uzvarētāju. 

2. 06.09.2012 atkārtoti izsludinātajam iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības 
darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”, Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņā līdz 2012.gada 17.septembrim plkst.11.00 ir saņemti piedāvājumi no diviem 
pretendentiem: „BTA Insurance Company” SE un AAS „BALVA”, 20.09.2012, 
komisija izvērtēja pretendentu piedāvājumos iesniegtos atlases dokumentus un to 
atbilstību nolikuma izvirzītajiem Pretendenta atlases nosacījumiem un atlases 
prasībām. 27.09.2012 turpina darbu pie Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas 
saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, sagatavojot jautājumus AAS „BALVA” 
par skaidrojumu sniegšanu. Saņemot atbildi no AAS „BALVA” komisija turpinās 
darbu. 

3. 13.09.2012 tika izsludināts iepirkums „Skatuves izgaismošanas, apskaņošanas 
iekārtu, skatuves mehānismu montāža un aizkaru uzstādīšana Ķeguma tautas 
namā”. Piedāvājuma termiņā tika saņemti trīs piedāvājumi: SIA „SGS Sistēmas”; 
SIA „Muzikālā dizaina grupa” un SIA „AJV grupa”. 27.09.2012. Iepirkumu 
komisija, izvērtējot pretendentus, par visizdevīgāko atzina SIA „AJV grupa”, kurš 
tiek atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

4. 27.09.2012. Iepirkumu komisija apstiprina iepirkumu procedūras - atklāta 
konkursa „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta laukuma 
rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. ĶND2012/21/ELFLA nolikumu, kurš 
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01.10.2012 ir izsludināts iepirkums, Iepirkumu Uzraudzības biroja mājas lāpā, 
iesniegšanas termiņš 29.10.2012. 

5. 20.09.2012. tiek atkārtoti izvērtēts Iepirkums „Āra trenažieru, velostatīvu un 
pludmales pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana Ķeguma pludmalē”. Par 
iepirkuma procedūras uzvarētāju tiek atzīta SIA „INTERSPORTS”. 

6. Turpinās pašvaldības ēku siltināšanas darbi gan Birzgalē, gan Ķegumā. 
7. Turpinās Tomes TN siltināšanas un rekonstrukcijas darbi, kā arī SAC ēkā 
Ķegumā. 

8. Turpinās iekštelpu rekonstrukcijas darbi Rembates internāta ēkā. 
9. Turpinās remontdarbi arī Ķeguma TN. Šobrīd ir uzsākti parketa ieklāšanas darbi 

un var cerēt, ka oktobrī visi iecerētie darbi beidzot tiks pabeigti.  
10. Praktiski ir pabeigta stāvlaukuma izbūve pie bibliotēkas un bērnudārza.  

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 
 
____________ 
datums 
 
Protokolēja         I.Koluža 


