
 

 

 
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 

2013.gada 24.aprīlī                                                                                                   Nr.8 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, ekonomiste Dace 

Pavlovska, galvenā grāmatvede Maija Priževoite 

nepiedalās: Roberts Ozols, Sandra Čivča 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

3. Par zemes gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” daļas nomu 
4. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 19.septembra lēmumā Nr.387 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un VPII pedagogu mēneša darba algas 

likmes noteikšanu” (protokols Nr.20, 5.§) 
5. Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās 
6. Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada 

administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 
7. Par  pamatlīdzekļa norakstīšanu 
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
9. Par  pamatlīdzekļa vērtības noteikšanu un ņemšanu uzskaitē 
10. Par Ķeguma novada pašvaldības  2012. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

11. Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu 2013.gada 

vasarā 

12. Par izmaiņām Ķeguma novada Teritorijas plānojuma dokumentu izstrādes darba grupu 

sastāvā 
13. Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma 

novada represētajām personām” apstiprināšanu 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

15. Informatīvie jautājumi 
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1.§ (lēmums Nr.122) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par 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 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.123) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par 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 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.124) 

Par zemes gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” daļas nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu ar Biedrību „Jātnieku sporta klubs „Zelta Pakavs””, 

reģ.Nr.40008175860, juridiskā adrese: „Ķaupji”, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, par 

pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” , Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr.7444 005 0228, daļas 0,77 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām zirgu pastaigu 

laukuma izveidei līdz 2014.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 

īpašuma nodokli. 
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.125) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 19.septembra lēmumā Nr.387 

„Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un VPII pedagogu 

mēneša darba algas likmes noteikšanu” (protokols Nr.20, 5.§) 

R.Ūzuls 

 

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta trešās 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 Ķeguma novada domes 2010.gada 1.septembra noteikumu Nr.3 „Kārtība, 

kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības 

finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem” 2.8.punktu, kas nosaka, ka izglītības 

iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam 

izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri; 

ņemot vērā Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumos Nr.836„Pedagogu samaksas 

noteikumi” noteikto;  

ņemot vērā pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas 

priekšlikumus; 

balsojot „par”- 12(Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

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

1(Valentīns Pastars), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2012.gada 19.septembra lēmumā Nr. 387 

„Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un VPII pedagogu mēneša 

darba algas likmes noteikšanu” (protokols Nr.20, 5.§)”, izsakot lēmuma 1.punktu šādā 

redakcijā:   

„1. Noteikt Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem šādu mēneša 

darba algu, sākot ar 2013.gada 1.aprīli. 

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram LVL 588,00 (mērķdotācijas 

finansējums); 

1.2. Birzgales pamatskolas direktoram LVL 541,00 (mērķdotācijas finansējums un 

10% pašvaldības finansējums);  

1.3. VPII „Gaismiņa” vadītājai LVL 553,00 (pašvaldības finansējums);  

1.4. VPII „Birztaliņa” vadītājai LVL 541,00 (pašvaldības finansējums); 

1.5. Birzgales mūzikas skolas direktoram LVL 541,00 (pašvaldības finansējums).”  

 

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

 

 

5.§ (lēmums Nr.126) 

Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās 

R.Ūzuls 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas četrpadsmitā punkta g) apakšpunkts 

paredz, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem. 
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Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pantu, ka laulību reģistrē 

dzimtsarakstu iestādē, kā arī, ka pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var 

reģistrēt laulību citā piemērotā vietā un, ka dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības 

reģistrāciju, ja personas to vēlas;  

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Noteikt maksu par laulību ceremonijas pakalpojuma sniegšanu Ķeguma novada 

dzimtsarakstu nodaļās: 

 

N.p.k. Pakalpojums Cena (Ls) 

ieskaitot PVN 

Maksas atvieglojumi 

1. Laulību reģistrācija tikai 

liecinieku klātbūtnē, izmantojot 

muzikālu ierakstu un 

pasākumam nepieciešamo 

atribūtiku  

5,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

2. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana Ķeguma novada 

pašvaldības administrācijas sēžu 

zālē  

15,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

3. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana Ķeguma novada 

Ķeguma pilsētas tautas namā 

20,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

4. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana Ķeguma novada 

Birzgales pagasta tradīciju zālē 

15,00 50% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

5. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšana citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate, nokļūšana uz laulības 

ceremonijas vietu un atpakaļ.  

50,00 20% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

6. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšana citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate. 

30,00 20% apmērā, ja vismaz 

viens pieteicējs ir 

deklarējis dzīvesvietu 

Ķeguma novadā   

2. Maksas pakalpojums tiek ieskaitīts Ķeguma novada pašvaldības budžetā. 

3. Maksa par pakalpojumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noteiktās laulības 

reģistrācijas pilnā apmērā iemaksājama skaidrā naudā Ķeguma novada pašvaldības 

administrācijas kasē vai Rembates pagasta pārvaldes kasē, vai Birzgales pagasta 

pārvaldes kasē, vai ar pārskaitījumu pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontos 

4. Pakalpojumu maksā nav iekļauta valsts nodeva par laulību reģistrāciju.  
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6.§ (lēmums Nr.127) 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada 

administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

R.Ūzuls, L.Bicāns, P.Kotāns 

 

Likuma „Par pašvaldībām”, 43.panta pirmās daļas 13.punkts, paredz pašvaldībai 

tiesības izdot saistošos noteikumus par Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem. 

Meža likuma 8.panta otrā daļa paredz, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos 

noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu 

atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un 

atlīdzības kārtību. 

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža” 22.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku 

ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas 

procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.  

Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma 

novada administratīvajā teritorijā”.  

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. 

 

7.§ (lēmums Nr.128) 

Par  pamatlīdzekļa norakstīšanu 

R.Ūzuls 

 

Pamatlīdzeklis – „Skeitparks” Ķeguma novada domes centralizētās grāmatvedības 

pamatlīdzekļu uzskaitē uzņemts 2006.gada 24.novembrī ar bilances vērtību LVL 8000 (astoņi 

tūkstoši latu). Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 2013.gada 1.aprīli 

ir LVL 4575,84 (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci lati un 84 santīmi). 

Saņemts Ķeguma novada domes būvvaldes atzinums par situāciju objektā „Skeitparks”, 

kas atrodas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas teritorijā Skolas ielā 10, Ķegumā. 

Konstatēts, ka aktīvai darbībai paredzētais aprīkojums ir bojāts, koka daļas trupējušas, trūkst 

atsevišķu elementu. Atkārtoti apsekojot objektu 2013.gada 2.aprīlī, tika konstatēts, ka tas ir 

ekspluatācijā bīstams un apdraud iedzīvotāju (īpaši bērnu un jauniešu) veselību un dzīvību. 

2013.gada 4.aprīlī tika lūgts SIA „Eiroeksperts” (reģistrācijas nr. 40003650352) veikt 

pašvaldības īpašumā esošā pamatlīdzekļa novērtējumu ar mērķi noteikt minētā pamatlīdzekļa 

atlikušo aizvietošanas vērtību, kas tiek aprēķināta ierīkotajam skeitparkam, no šī brīža tirgus 

vērtības pie pašreizējām izmaksām atņemot tā fizisko nolietojumu un citus vērtības zudumus. 

2013.gada 15.aprīlī tika saņemts vērtējums (Nr.2013/231/372), saskaņā ar kuru pamatlīdzekļa 

„Skeitparks” atlikusī aizvietošanas vērtība uz 2013.gada 11.aprīli tika noteikta LVL 30 

(trīsdesmit lati). 
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem nr.1486 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”; 

ņemot vērā pamatlīdzekļa „Skeitparks” pārvērtēšanas rezultātā noteikto atlikušo 

aizvietošanas vērtību; 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ņemot vērā to, ka pamatlīdzeklis „Skeitparks” (pamatlīdzekļu kartiņa Nr.801) – ir fiziski 

nolietojies un ir bīstams ekspluatācijai, kā arī tā atjaunošana drošai ekspluatācijai nav 

ekonomiski izdevīga, norakstīt minēto pamatlīdzekli un izslēgt to no grāmatvedības 

uzskaites.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.129) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 20,80 (divdesmit 

komats astoņdesmit lati) par nekustamo īpašumu Kalna ielā 3-17, Birzgalē, Birzgales pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0095, 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. 

 

 

9.§  

Par  pamatlīdzekļa vērtības noteikšanu un ņemšanu uzskaitē 

 

Balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome ATLIEK lēmuma izskatīšanu. 

 

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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10.§ (lēmums Nr.131) 

Par Ķeguma novada pašvaldības  2012. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

R.Ūzuls 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka 

pašvaldībām apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 6. 

pantu, kas nosaka, ka saimnieciskā gada pārskatam par pašvaldības budžeta izpildi jābūt 

publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā; 

ievērojot 2010. gada 17. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 777 „Gada pārskatu 

sagatavošanas kārtība”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2012. gada Finanšu pārskatu (pielikumā). 

2. Pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt pārskata brīvu pieejamību pašvaldības 

administrācijas ēkā, Rembates, Tomes un Birzgales pagastu pārvaldēs. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.132) 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu 

2013.gada vasarā 

R.Ūzuls 

 

Izskatīti Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” (VPII) vadītājas Sanitas 

Tošenas un VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumi par izglītības iestāžu darba 

režīmu vasaras mēnešos, lai taupītu iestāžu uzturēšanas līdzekļus, kad vasaras mēnešos 

ievērojami samazinās bērnu skaits, kuri apmeklē VPII, un darbiniekiem būtu iespējams 

izmantot ikgadējo atvaļinājumu.  

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes 

darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un 

normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” nolikuma 

2.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma 

kā arī citiem Domes apstiprinātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem; 23.punkts nosaka, ka 

darba kārtības noteikumus (darba laiku) un grozījumus apstiprina vadītāja, saskaņojot ar 

Dibinātāju – Ķeguma novada domi.  

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” nolikuma 

1.3.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no izglītību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem un no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma un iekšējiem normatīvajiem 

aktiem; 23.punkts nosaka, ka darba kārtības noteikumus (darba laiku) un grozījumus 

apstiprina vadītāja ar rīkojumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.apakšpunkts 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). 
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Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī plānotos telpu rekonstrukcijas darbus VPII 

Gaismiņa, ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba 

režīmu 2013.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

2. VPII „Gaismiņa” un „Birztaliņa” vadītājām informēt vecākus, kuru bērni apmeklē novada 

VPII, par iestādes darba laiku vasarā, nodrošināt informācijas izvietošanu VPII 

„Gaismiņa” un „Birztaliņa” redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2013.gada 10.maijam. 

3. Ķeguma novada pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos nodrošināt informācijas 

publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapā. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.   

 

 

12.§ (lēmums Nr.133) 

Par izmaiņām Ķeguma novada Teritorijas plānojuma dokumentu izstrādes darba 

grupu sastāvā  

R.Ūzuls 

 

Izskatīts Jāņa Siliņa, 2013.gada 2.aprīļa iesniegums (reģ. 15.04.2013. reģ. Nr. KNP/2-

3/13/654) ar lūgumu viņu atbrīvot no Ķeguma novada Teritorijas plānojuma dokumentu 

izstrādes darba grupas locekļa pienākumiem; 

balsojot „par”- 12 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Benita Šteina, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot Jāni Siliņu, no Teritorijas attīstības plānojuma dokumentu izstrādes Sociālo 

jautājumu, izglītības, kultūras un sporta attīstības tematiskās darba grupas sastāva ar 

2013.gada 3.aprīli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Jānim Siliņam, personāla 

speciālistei, centralizētajai grāmatvedībai, projektu koordinatorei. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.134) 

Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 

Ķeguma novada represētajām personām” apstiprināšanu 

R.Ūzuls 

 

Likuma „Par pašvaldībām”, 43.panta pirmās daļas 13.punkts, paredz pašvaldībai 

tiesības izdot saistošos noteikumus par Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu 

pašvaldībām piekrīt autonomā funkcija organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;  

43.panta trešo daļu, dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
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Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa paredz pašvaldībām 

tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo 

braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā 

kompensē no pašvaldības budžeta. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumu  Nr.872 „Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos” 8.punktu, politiski represētas personām ir tiesības izmantot bez maksas 

sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā, bet nav tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli reģionālajā 

vietējās nozīmes maršrutā.                            

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 

Ķeguma novada represētajām personām”.  

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. 

 

14.§ (lēmums Nr.135) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”- 13 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Aigars Biķis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 26,90 (divdesmit 

seši komats deviņdesmit lati) par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 6-14, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0500, 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 projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

15.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 10.04.2013. 
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Par budžeta ieņēmumiem. Aprīlī IIN ieņēmumi ir 143 804 LVL, līdz plāna izpildei trūkst 

13 000 Ls, līdz ar to šobrīd var apgalvot, ka plāns tiks izpildīts. Labi pildās arī nekustamā 

īpašuma nodokļu ieņēmumi.  

Par iepirkumiem 
1.  21.03.2013. trešo reizi tika izsludināts iepirkums „Malkas piegāde Ķeguma novada 

pašvaldības iestādēm 2013./2014.g. apkures sezonai” uz tām sešām daļām, kurās pirmajā 

iepirkumā netika saņemti piedāvājumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 04.04.2013.,  

kad tika saņemts viens piedāvājums. Ir veikta atkārtota piedāvājuma un papildus informācijas 

vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju visās sešās daļās SIA 

„BILLERUDKORSNAS” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN): 

Daļa Nr.1- Tomes tautas nams, 1296.00; 

Daļa Nr.2- Tomes skola, 972.00; 

Daļa Nr.3- Tomes 10, 648.00; 

Daļa Nr.4- Birzgales pamatskola, 1620.00; 

Daļa Nr.5- Bibliotēka, Nākotnes iela 2A, 1620.00; 

Daļa Nr.6- Birzgales pagasta pārvalde, 1620.00. 

2. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. 

gada vasaras periodā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 25.03.2013. tika saņemti 

piedāvājumi no pieciem pretendentiem četrās iepirkuma daļās. Tika veikta piedāvājumu un 

papildus informācijas vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju; 

Daļa Nr.1 Ķeguma novada pašvaldības asfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 

2013.gada vasaras periodā- SIA „GLUDI LM” 11540.00 Ls (bez PVN) 

Daļa Nr.2 Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma pilsētas, Rembates un Tomes pagastu 

neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras periodā – SIA VIA 

MEŽS 15040.00 Ls (bez PVN) 

Daļa Nr.3 Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras periodā – SIA Granīts 2 – 7500.00 Ls (bez PVN) 

Daļa Nr.4 Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi 2013.gada vasaras periodā – Z/s Vecumnieki 4975.00 Ls (bez PVN) 

3. Atklātā konkursā „Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 

un telpu renovācija” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 22.04.2013. tika saņemti astoņi 

piedāvājumi. Ir veikta piedāvājumu vērtēšana un pieprasīta papildus informācija. 

 

Pasākumi 

 20. aprīlī Ķeguma Tautas namā notika noslēguma pasākums „Ķeguma novada talants 

2013”. Žūrijas locekļi bija pārsteigti, ka mums ir tik daudz un dažādi talanti. Rezultāti:  

Mūsu novada talants ir Anna Duncīte-Ofmane, dziedāšana. 

Talants oriģinalitāte – Andrejs Sakne un Samanta Vorza, sporta dejas 

Talants uzdrīkstēšanās – Valters Kupers, gleznošana un muzicēšana 

Talants profesionalitāte – Zigurts Teikmanis, klavierspēle 

Talants un skatītāju simpātijas – Danuta Trivola, dziedāšana 

Žūrijas specbalva – Gabriela Zaķe, dziedāšana, ģitārspēle 

Pēc konkursa varam teikt tikai to, ka jāgatavojas, jo nākamgad atkal šāda veida konkursu 

noteikti taisīsim. 

 

 22. – 28. aprīlim norit pasākums Bibliotēku nedēļa vadmotīvs „Mantojuma sardzē'' 

 No 22. – 28. aprīlim Birzgales bibliotēkā būs skatāma izstāde „Grāmata laiku lokos'' 

25. aprīlī muzeja „Rūķi'' apmeklējums, kas veltīts kultūras mantojuma izzināšanai! 

 Ķeguma novada bibliotēkā 

 Bērnu nodaļā – literatūras izstāde: 

 „Novada muzeji – novada vēstures liecinieki” 
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Pieaugušo nodaļā: 
Akciju „No  rokas – rokā”, kur saviem lasītājiem piedāvā citu lasītāju dāvinātās grāmatas. 

 

 Strauji tuvojas ikgadējie Ķeguma novada svētki, kuru norise plānota 24., 25., 26. 

maijā. Šogad tāpat kā pagājušogad vēlamies turpināt tradīciju – mūsu iedzīvotāju 

sveikšanu un godāšanu.  

Šogad Ķeguma novada svētkos vēlamies godināt: 

 Labāko kaimiņu 

 Atsaucīgāko darbinieku 

 Sabiedriski aktīvāko novada iedzīvotāju 

 

 3.maijā plkst. 13:00 Tomes Tautas nama atvērto durvju diena 

 4.maijā plkst. 19:00 Tomes T/N 80.gadu jubilejas pasākums 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs         R.Ūzuls 

30.04.2013. 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


