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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: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektore Nelda Sniedze  

Sēdē nepiedalās deputāti:  Edgars Skuja 

     

Darba kārtība: 

1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

4. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

5. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā” 

apstiprināšanu 

6. Par zemes nomu 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  “Austriņas” 

8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
11. Par Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

nolikumu 

12. Par 2012.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa izsludināšanu 

13. Par nomas līguma slēgšanu 

14. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

15. Par projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta 

stadiona rekonstrukcija” (Nr.11-04-L32100-000151) īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu 

valsts kasē 
16. Par koplīgumu 

17. Par Izglītības veicināšanas nolikuma apstiprināšanu 

18.  Informatīvie jautājumi 
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1.§(lēmums Nr.237) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Alekseja Novikova 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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

2.§(lēmums Nr.238) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Marinas Seņkovas,  Denisa Seņkova un Maksima Seņkova 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

3.§(lēmums Nr.239) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Tatjanas Novikovas 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 
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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 2 lapām. 

4.§(lēmums Nr.240) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Anatolija Seņkova 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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 
 

 

5.§(lēmums Nr.241) 

Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā” 

apstiprināšanu 
R.Ozols 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi 

no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 43.panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi. 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas 

paredz, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu 

savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā 
veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, 39.panta pirmo daļu, kas paredz, ka 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai 

valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem;  .   

ņemot vērā domes Tautsaimniecības 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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma 

novadā”. 
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2. Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas  

nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta   

paredzētajā kārtībā. 
 

Saistošie noteikumi sēdes protokola pielikumā uz 14 lapām. 

6.§(lēmums Nr.242) 

Par zemes nomu 
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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala 600 kv.m platībā, kas ir zemes gabala 

Staru ielā 16A, Ķegumā, ar kadastra numuru 7409 007 0093 daļa, nomu bez apbūves 

tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai uz vienu gadu ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, 
maksā nomnieks. 

  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. 

7.§(lēmums Nr.243) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  “Austriņas” 
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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Austriņas”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0110, platība 14,40 ha. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

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 4 lapām. 
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8.§(lēmums Nr.244) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.180/2007 noslēgtu 2007.gada 20.aprīlī par zemes 

gabala Komunālā ielā 6, Ķegumā, kas ir zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053 

sastāvdaļa, nomu, ar 2012.gada 15.maiju.  

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. 

 

 

9.§(lēmums Nr.245) 

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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Kociņi”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 007 0016, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

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. 

 

 

10.§(lēmums Nr.246) 

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, 
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Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Smilšu ielā 4-10, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 900 0525, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

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. 

 

 

11.§(lēmums Nr.247) 

Par Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa nolikumu  
R.Ozols 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 

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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa nolikumu (pielikumā uz 10 lapām). 

2. Atcelt 2011.gada 20.aprīļa Ķeguma novada domes lēmumu Nr.205 (protokols Nr.10, 

20.§) 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa nolikuma publicēšanu laikrakstā „Ķeguma Novada 

Ziņas” un ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā www.kegums.lv 

 

 

12.§(lēmums Nr.248) 

Par 2012.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa izsludināšanu  
R.Ozols 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka 

pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu; 

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

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

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Izsludināt 2012.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursu; 

2. Noteikt, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2012.gada 28.maija līdz 

2012.gada 22.jūnija plkst. 13:00; 

3. Noteikt, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2012.gada 15.jūlija līdz 2012.gada 

30.novembrim; 

4. Projektu koordinatorei nodrošināt informācijas publicēšanu laikraksta „Ķeguma 

Novada Ziņas” 2012.gada maija numurā un ievietošanu Ķeguma novada mājas 

lapā www.kegums.lv 2012.gada 25.maijā. 
 

 

 

13.§(lēmums Nr.249) 

Par telpu nomu 
R.Ozols 

Izskatīta Akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Ogres ceļu rajona direktora 

J.Skudras vēstule par garāžas Tomes ielā 10, Ķegumā, nomas līguma slēgšanu.  

Pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas  2.punktu, kas 

paredz pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, 

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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Telpas nomas līgumu par akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. 
Nr. 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, piederošās garāžas (platība 

236,10 kv.m.) Tomes ielā 10, Ķegumā, nomu pašvaldības tehnikas uzglabāšanai ar 

nomas maksu 0,45 Ls/kv mēnesī plus PVN uz laiku līdz 31.12.2012. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu AS „Latvijas autoceļu 

uzturētājs” Ogres ceļu rajonam un centralizētajai grāmatvedībai.. 

 

14.§ 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
R.Ozols, S.Čivča, L.Strauss, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 5 (Andris Balodis, Aigars Biķis, Kristaps Rūde, Viesturs 

Teicāns, Raivi Ūzuls), „pret”-3 (S.Čivča, L.Strauss, I.Dmitročenko), „atturas”- 6 (R.Ozols, 

L.Bicāns, P.Kotāns, I.Zemnieks, T.Vaļevko, V.Pastars), lēmums par nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam netiek pieņemts. 

 
Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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15.§(lēmums Nr.250) 

Par projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

sporta stadiona rekonstrukcija” (Nr.11-04-L32100-000151) īstenošanai nepieciešamo 

aizņēmumu valsts kasē 
R.Ozols 

Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, kas nosaka 

pašvaldību budžeta tiesības un procedūras; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz pašvaldības 

tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 22
1
.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem 

aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi;  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas ceturto un piekto 

punktiem, kas nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 

rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu; 

ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus;  

saskaņā ar 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 
pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, veiktu investīcijas publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos;  

saskaņā ar 2011.gada 20.aprīļa Ķeguma novada domes lēmumu „Par piedalīšanos 

projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ķeguma Tautas 

nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija”” (Protokols 

Nr. 10, 26.§) Ķeguma novada dome piedalījās Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā saskaņā ar 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.525 

„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” un guva 

atbalstu projekta īstenošanai. 21.07.2011. tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 18.07.2011. lēmums par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu Nr.5/2-2-7/2052, kopējās izmaksas 119961,38 Ls;  

projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo tehnisko projektu izstrādei: 

2011.gada 7.aprīlī ir noslēgts līgums Nr.09/11PR ar SIA „Elpro” par summu 1220,00 Ls, t. 

sk. PVN 220,00 Ls; 

2011.gada 1.jūnijā ir noslēgts līgums NR.PR-3/04.11 ar SIA „Birojs T22” par summu 

3647,80 Ls, t. sk. PVN 657,80 Ls; 

2011.gada 1.jūnijā ir noslēgts līgums NR.PR-4/04.11 ar SIA „Birojs T22” par summu 

3306,20 Ls, t. sk. PVN 596,20 Ls; 

atbilstoši iepirkumam ĶND 2011/19/ELFLA „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas 

darbi” 2012.gada 21.februārī ir noslēgts līgums Nr.12/2012 ar uzvarētāju SIA "MN Īpašumi" 

par summu 128356,15 Ls, t.sk. PVN  23146,19 Ls; 

2012.gada 21.februārī ir noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.13/2012 ar SIA "AT projekti" par 

summu 2989,00 Ls, t.sk. PVN  539,00 Ls; 

atbilstoši „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija“ 

būvniecības koptāmei (izstrādāta saskaņā ar 01.06.2011. līgumu NR.PR-4/04.11) 

nepieciešamais finansējums ir 320249,13 Ls, t. sk. PVN 57749,89 Ls.  

ievērojot, ka projekta īstenošanai ir saņemts avansa maksājums par summu 16360,47 

Ls; 

ņemot vērā 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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

1. Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija” (Nr.11-04-L32100-000151) īstenošanu, ņemt 

aizņēmumu valsts kasē 443408,00 Ls (četri simti četrdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņi 
Latvijas lati) apmērā. 

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

noteiktajiem procentiem. 

3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2013.gadu un pabeigt 2032.gadā, garantējot tā 
izpildi ar pašvaldības budžetu. 

4. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un 

iesniegšanu LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un 

pārraudzības padomei. 

5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

16.§(lēmums Nr.251) 

Par koplīgumu 
R.Ozols, L.Bicāns 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas paredz, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu un Darba likumu, 

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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības Darba koplīguma projektu (pielikumā uz 5 

lapām). 

2. Pilnvarot izpilddirektori  Neldu Sniedzi no darba devēja puses parakstīt koplīgumu ar  

darbinieku pārstāvjiem.  

 

 

17.§(lēmums Nr.252) 

Par Izglītības veicināšanas nolikuma apstiprināšanu 
R.Ozols, S.Čivča 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 12.panta, kas nosaka, ka pašvaldība 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas idejas ikvienā jautājumā, 14.panta 2.daļas 

6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības 

budžetam racionāli un lietderīgi izlieto pašvaldības finanšu līdzekļus un 15.panta 4.punktu, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 

ņemot vērā LR “Izglītības likuma” 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras 

pašvaldības pienākums nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu 

pasākumus; trešās daļas 27.apakšpunkts nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība un novada 

pašvaldība atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

skatēs, projektos un sporta sacensībās; 60.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldības var piedalīties 

valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pedagogu darba 

samaksas finansēšanā; pārejas noteikumu 31.punkts nosaka, ka 2012.gadā valsts un 
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pašvaldību dibināto izglītības iestāžu pedagogiem nemaksā prēmijas, bet pedagogus materiāli 
stimulē un pabalstus viņiem izmaksā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumu; 

iepazīstoties ar pašvaldības izglītības speciālista ieteikumiem; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu un 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, Raivi Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt jaunā redakcijā Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas 

nolikumu  (pielikumā uz 3 lapām). 

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

 

18.§ Informatīvie jautājumi 
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par to, ka 12.aprīlī tika saņemta sūdzība no 

mototrases „Zelta zirgs” teritorijas tuvumā dzīvojošajiem Ķeguma pilsētas iedzīvotājiem, 

kuru parakstījuši 34 iedzīvotāji no 21 dzīvojamās mājas. Vēstulē norādīts, ka mototrase ar 

savu darbību negatīvi ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti un aicina pašvaldību iesaistīt 
VARAM, veikt trokšņu mērījumus, pieaicinot Valsts veselības inspekciju, organizēt policijas 

patruļas, panākt, lai mototrases īpašnieks ierīko trokšņu aizturošu aizsargsienu. 

 Aprīlī tika apsekota mototrase uz vietas dabā, kā arī pārrunātas iespējas kaut ko mainīt 
ar trases īpašniekiem. 16.maijā tika saņemta informatīva vēstule no SIA „Baltijas Kausa 

Fonds” direktora Salvja Freimaņa, kurā detalizēti aprakstīti trases īpašnieku sasniegumi un 

turpmākās darbības vīzija. 

 20.10.2011. ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē MK rīkojuma projekts par 

„Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu mototrasei „Zelta Zirgs””, šobrīd norit jautājuma 

saskaņošana, arī Ķeguma novada dome pieņēma lēmumu atbalstīt minēto ieceri. Domājams, 

ka šis jautājums tiks pieņemts jau tuvākajā laikā. Tādējādi tā būtu vienīgā nacionālā sporta 

bāze motosporta attīstībai. 

 Sporta bāzes darbība ir daudz devusi Ķeguma attīstībai, jo no veca, piegružota karjera 

(kāda tā bija 1992.gadā) šobrīd ir izaugusi par starptautiska mēroga sporta bāzi, ar modernām 

tehnoloģijām, iekārtām un ēkām, kas nodrošina pasaules līmeņa sacensību organizēšanas 

iespējas. 

 Jebkuras darbības ir, protams, jāskatās no abām pusēm, jo pozitīvām lietām līdzi nāk 

arī negatīvās. Nenoliedzami, ka troksnis sacensību laikā un arī treniņu laikā ir liels, taču visi 

motocikli, kas tajos piedalās, tiek pakļauti trokšņu līmeņa pārbaudēm, trase tiek regulāri 
laistīta, uzturēta, pasākumi tiek organizēti tikai dienas laikā, vakara pasākumi tiek organizēti 
tikai dažas reizes gadā. Liela mēroga sacensības notiek 2 – 4 reizes gadā.  
 Apsekojot dabā un novērtējot iespēju izbūvēt trokšņu slāpējošo sienu, ir secināts, ka 

tādu izbūvēt nav iespējams, jo starp trases zemes gabalu un privātmājām ir vēl zemes gabals, 

kurš pieder citai personai, bet mototrases teritorija atrodas ieplakā. 
 Izvērtējot esošo situāciju Finanšu komiteja nolēma izskaidrot iedzīvotājiem situāciju 

un uzdot Pašvaldības policijai organizēt patrulēšanu privātmāju teritorijā vakara stundās, kad 

notiek lielie pasākumu mototrasē. 
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2. Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 2012.05.09. 

1) Pašvaldības kultūras nodaļa un arī pārējie domes darbinieki turpina intensīvu 

gatavošanos Novada svētkiem. 

2) Esam uzsākuši darbu pie budžeta grozījumu izstrādes.  

3) SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus. 

4) SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 

garāžās un ambulancē un ir uzsākti darbi arī Rembates skolas internāta ēkā. 

5) Iepirkumam „Ķeguma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra renovācija, atbilstoši 

augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 

materiālus, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai 

Ķeguma novada pašvaldības ēkās” ietvaros” ir veikta atkārtota piedāvājumu izvērtēšana. 

Ir pieprasīta papildus informācija. 

6) Iepirkumam „Apmācību pakalpojumi Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 

kolektīvajām apmācībām ES struktūrfondu un citu ārvalsts finanšu instrumentu projektu 

vadīšanā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 11.05.2012 ir saņemti piedāvājumi no 6 

pretendentiem. Ir veikta piedāvājumu izvērtēšana. Ir pieprasīta papildus informācija. 

7) 14.05.2012 tika izsludināts iepirkums „Dzīvokļa remonts Ķeguma novada Birzgales 

pagastā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 21.05.2012 tika saņemti piedāvājumi no 

diviem pretendentiem. Ir veikta piedāvājumu izvērtēšana. Ir pieņemts lēmums par 

uzvarētāju – SIA „Perfekt būve” ar cenu 8055 lati bez PVN. 

8) 21.05.2012 izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības Tomes tautas nama 

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 ir 04.06.2012. 

Sēdi slēdz 16.30 

Sēdes vadītājs                                                                                                   R.Ozols 

Protokolēja                                                                                                        I.Koluža 


