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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES  

PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2012.gada 27.jūnijā                                                                         Nr.14 

Sēde sasaukta plkst.16.00 

Sēdi atklāj plkst.16.00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs 

Zemnieks 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs 

Sēdē nepiedalās deputāti:  Aigars Biķis un Irēna Dmitročenko pamatdarba dēļ,  Raivis 

Ūzuls- slimības dēļ. 
 

Darba kārtība: 

 

1. Par Rembates skolas internāta rekonstrukcijas sociālās aprūpes centra vajadzībām 

īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

2. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai Ķeguma 

novada pašvaldības ēkās“ (Nr.KPFI-7/31) īstenošanai nepieciešamo papildus aizņēmumu 

Valsts kasē 

3. Par  zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai 

4. Par Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 

5. Par domes priekšsēdētāja vietnieka amatu savienošanu 

 

 

1.§(lēmums Nr.283) 

Par Rembates skolas internāta rekonstrukcijas sociālās aprūpes centra vajadzībām 

īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 
R.Ozols, L.Bicāns 

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

pašvaldību budžeta tiesības un procedūras; 
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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;  
 

atbilstoši tehniskā projekta „Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes 

centra vajadzībām“ būvniecības koptāmei (izstrādāta saskaņā ar 21.12.2009. līgumu 

NR.57/2009), rekonstrukcijai nepieciešamais finansējums ir 133893,23 Ls, t. sk. 21% PVN 

23237,67 Ls.  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  
1. Lai nodrošinātu sekmīgu Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra 

vajadzībām īstenošanu, ņemt papildus aizņēmumu valsts kasē 133893,23 LVL (viens 

simts trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs Latvijas latu 23 sant.) 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. 

 

 

2.§(lēmums Nr.284) 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai 

Ķeguma novada pašvaldības ēkās“ (Nr.KPFI-7/31) īstenošanai nepieciešamo 

papildus aizņēmumu Valsts kasē 
R.Ozols, L.Bicāns 

 

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 2009. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldības ēkās” nolikums”, konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību 
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sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju 

nodrošināšanai;  

saskaņā ar 2010.gada 1.septembra Ķeguma novada domes lēmumu „Par piedalīšanos 

Vides ministrijas atklātajā projektu konkursā” (Protokols Nr. 19, 22.§) Ķeguma novada dome 

piedalījās 2009. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645 „Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā un guva atbalstu projekta 

īstenošanai. 14.03.2011. tika noslēgts līgums Nr. KPFI-7/31 par projekta īstenošanu, kopējās 

izmaksas 642358.72 Ls;  

atbilstoši iepirkumam ĶND 2011/15/KPFI „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” 2011.gada 9.decembrī ir noslēgti 

līgumi Nr.87/2011, 88/2011, 89/2011, 90/2011, 91/2011, 92/2011, 93/2011 ar uzvarētāju SIA 

"RRKP Būve" par kopējo summu 478286.27 Ls, t.sk. PVN  86248.34 Ls; 

2012.gada 18.janvārī ir noslēgti būvuzraudzības līgumi Nr.22-28/2012 ar SIA "AT projekti" 

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

2012.gada 26.martā ir noslēgti autoruzraudzības līgumi Nr.15-21/2012 ar SIA "Solution 

Expert" par summu 6307,40 Ls, t.sk. PVN  1137,40 Ls; 

2012.gada 23.februārī noslēgts līgums Nr.30/2012 par publicitāti Nr. ar SIA „WEB 

Solutions” par summu 2177,70 Ls, t.sk. 392,70 Ls; 

atbilstoši iepirkumam ĶND 2012/5/KPFI „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” 2012.gada 14.jūnijā noslēgts 

līgums Nr. ar SIA „Ulre” par summu 36320,66 Ls, t.sk. PVN 6549,63 Ls; 

atbilstoši iepirkumam ĶND 2012/5/KPFI „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” Iepirkumu komisija 2012.gada 

11.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.32)  slēgt līgumu ar SIA „Svillas” par summu 

68353,40 Ls, t.sk. PVN 12326,02 Ls; 

 

ievērojot, ka projekta īstenošanai ir saņemts avansa maksājums un starpposma 

maksājums par kopējo summu 220617,60 Ls, un piešķirts Valsts Kases aizņēmums 257670,00 

Ls (aizdevuma līgums Nr.A2/1/12/181 trančes Nr.P-130/2012); 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisiju 

samazināšanai Ķeguma novada pašvaldības ēkās” (Nr.KPFI-7/31) īstenošanu, ņemt 

aizņēmumu valsts kasē 164071,12 LVL (viens simts sešdesmit četri tūkstoši septiņdesmit 

viens Latvijas lats 12 sant.) 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. 
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3.§(lēmums Nr.285) 

Par  zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai 

R.Ozols, L.Bicāns 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PROOF”, reģ. Nr.40103178994, juridiskā 
adrese Rāmavas iela 3-1, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111,  iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemi Daugavas krastā 1,0 ha platībā  Latvijas jauniešu daiļrades mītnes 

„Happy” pasākuma organizēšanai. 

Zemes gabals „Ķeguma novada dome”, kadastra Nr.7409 008 0022, atrodas Ķeguma 

novada domes valdījumā. 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, iekasēt 
nodokļus un nodevas; 21.panta pirmās daļas 14.a) apakšpunkts paredz, ka domes tiesības 

noteikt maksu par pašvaldības zemes lietošanu (iznomāšanu).  

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts 

vai pašvaldības zemes nomu”, kas noteic neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala  

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību,   

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „PROOF”, reģ. Nr. 40103178994, juridiskā adrese 

Rāmavas iela 3-1, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, par zemes gabala 

„Ķeguma novada dome”, kadastra Nr. 74090080022, daļas 1,0 ha platībā nomu 

Latvijas jauniešu daiļrades mītnes „HAPPY” organizēšanai, no 2012.gada 5.jūlija 

līdz 9.jūlijam (ieskaitot), nosakot nomas maksu par šo laika periodu Ls 100 plus 

PVN.  
2. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt iznomātās teritorijas ierādīšanu 

dabā, tās nodošanu Nomniekam, kā arī tās pieņemšanu no Nomnieka nomas līguma 

termiņam izbeidzoties. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „PROOF”, centralizētajai 

grāmatvedībai un juristei. 

 

4.§(lēmums Nr.286) 

Par Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 8.maija Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.pantu un 

10.pantu, 2011.gada 13.oktobra Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pantu, 12.pantu, 

20.pantu un 21.pantu, 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; 

Ķeguma novada domes 2012.gada 25.aprīļa vēstuli Nr. ADM/5-10-1/12/414 par 

projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ID 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039 īstenošanas laika, izmaksu izmaiņu un papildus 

aktivitātes iekļaušanu projektā; 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2012.gada 25.maija vēstuli Nr.2/KAP/10/1668 

„Par izmaiņām projektā Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039 „Ķeguma novada attīstības 

plānošanas kapacitātes paaugstināšana”” un 2012.gada 28.maijā noslēgto Vienošanos Nr.1 par 
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grozījumiem 2010.gada 21.decembra Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039/035 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;  

 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Izteikt Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevumu jaunā 
redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

 

5.§(lēmums Nr.287) 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka amatu savienošanu 

R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns 

 Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieka Raivja Ūzula iesniegumu un 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8¹.panta trešajā un 

ceturtajā daļā noteikto, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Sandra Čivča, Pāvels 

Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko,  

Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (L.Strauss), balsojumā nepiedalās Laimons 

Bicāns, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam amatu 

savienošanas kārtībā ieņemt valdes locekļa amatu DZĪKS „Ķeguma nams” valdē. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

 

Sēdi slēdz plkst.16.30 

Sēdes vadītājs          R.Ozols 

_________ 

datums 

 

Protokolēja          I.Koluža 

 


