
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

          tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 7.oktobrī                                                                                               Nr.22 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:30 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluţa 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
izpilddirektore Nelda Sniedze,  

galvenā grāmatvede Maija Priţevoite,  

ekonomiste Evita Rubaţa,  

sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne 

 

Nepiedalās deputāti: Valdis Kalniņš, Agris Lūsis- pamatdarba dēļ, Daina Vanaga- slimības dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par  zemesgabala „Lejnieki” atsavināšanu 

2. Par  zemesgabala Smilšu iela 19 atsavināšanu 

3. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

4. Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 

apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 

segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015.gada 7.janvāra lēmumā Nr. 12 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2015.gadā” 

7. Par konkursu „Gada skolotājs 2015” 

8. Par novada izglītības iestāţu darbinieku apbalvošanu 

9. Pār ēdināšanas izdevumu apmaksu 

10. Par nekustamo īpašumu iegādi un pārdošanu 

11. Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas maksas pakalpojumiem 

12. Informatīvie jautājumi 
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1.§ (lēmums Nr.353) 

Par  zemesgabala „Lejnieki” atsavināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Lejnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7429 004 0077, kas sastāv no 

apbūvēta zemesgabala, kadastra apzīmējums 7429 004 0077, platība 0,483 ha, par nosacīto cenu 

EUR 2649 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro). 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.353 uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.354) 

Par  zemesgabala Smilšu iela 19 atsavināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2012.gada 7.marta lēmumu Nr.113 (protokols Nr.6, 16.) 

„Par  zemesgabala Smilšu iela 19, Birzgales pag., Ķeguma nov., pārdošanu”. 

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - 

zemesgabalu Smilšu ielā 19, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 

005 0221, platība 0,2769 ha, par nosacīto cenu  EUR 3000 (trīs tūkstoši euro). 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.354 uz 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.355) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Pagarināt 2014.gada 28.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, kas noslēgts par 

dzīvokli Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2016.gada 26.februārim. 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.355 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.356) 

Par saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 

apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2015 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu”. 

Pielikumā: lēmums Nr.356 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.357) 

Par saistošo noteikumu „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 

segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu 

ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” 

Pielikumā: lēmums Nr.357 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.358) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015.gada 7.janvāra lēmumā Nr. 12 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2015.gadā” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Papildināt Ķeguma novada domes 2015.gada 7.janvāra lēmuma Nr.12 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2015.gadā” 2. pielikumu ar jaunu 

punktu šādā redakcijā: 

Nr. 

p. k. 
Sporta nodarbības 

Kategorija 

kolektīviem 

2015 

Atlīdzība 

mēnesī 
Mēneši 

Summa 

gadā 

6.3. Futbola-florbola grupas vadītājs II 235 4 940 

 

Pielikumā: lēmums Nr.358 uz 1 lapas. 

 

 

7.§ (lēmums Nr.359) 

Par konkursu „Gada skolotājs 2015” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apbalvot Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāju Ilzi Krastiņu par radošumu un 

inovācijām izglītībā ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstu, piemiņas balvu „Gada 

skolotājs 2015” un naudas balvu.  

Pielikumā: lēmums Nr.359 uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.360) 

Par novada izglītības iestāžu darbinieku apbalvošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma novada izglītības iestāţu 

darbiniekus: 

Daci Lauriņu - Ķeguma komercnovirziena vidusskolas lietvedi (30 gadi); 

Benitu Eglīti - Ķeguma komercnovirziena vidusskolas tehnisko darbinieci (30 gadi); 

Anitu Skosu- VPII „Birztaliņa” vadītāja (30 gadi); 

Valentinu Potemkinu - VPII „Gaismiņa” saimniecības daļas vadītāju (25 gadi); 

Danutu Lazovsku - VPII „Gaismiņa” pedagoga palīgu (25 gadi). 

Pielikumā: lēmums Nr.360 uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.361) 

Pār ēdināšanas izdevumu apmaksu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apmaksāt personas A.S. ēdināšanas izdevumus EUR 232,50 (divi simti trīsdesmit divi 

euro 50 centi) apmērā no pašvaldības budţeta līdzekļiem. 

Pielikumā: lēmums Nr.361 uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.362) 

Par nekustamo īpašumu iegādi un pārdošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma, kas sastāv no starpgabala, platība 521 kv.m, 

pārdošanu par nosacīto cenu EUR 1905 (viens tūkstotis deviņi simti pieci euro).    

Slēgt līgumu par no nekustamā īpašuma atdalāmā zemes gabala, platība 48 kv.m, iegādi, 

par nosacīto cenu EUR 157 (viens simts piecdesmit septiņi euro), likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikto funkciju nodrošināšanai.  

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.362 uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.363) 

Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas maksas pakalpojumiem 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt maksu par Ķeguma komercnovirzienas vidusskolas sniegto maksas  pakalpojumu: 

dalības maksa konferencē LatSTE 2015 20 EUR (t.sk.PVN) no cilvēka; 

maksa par izstāţu ekspozīcijas laukumu sporta zālē: 

iznomājot ekspozīcijas laukumu līdz 25 m
2
 platībā – 20 EUR/m

2
 (t.sk.PVN);  

iznomājot ekspozīcijas laukumu virs 25 m
2
 platībā – 15 EUR/m

2
 (t.sk.PVN); 
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par reklāmas banera izvietošanu: 

pasākuma izveidotajā mājas lapā www.latste.lv: 

 

 

 

skolas telpās – 50 EUR/m
2
 (t.sk.PVN). 

Pielikumā: lēmums Nr.363 uz 1 lapas. 

 

 

12.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

Diemţēl arī septembrī IIN ieņēmumu plāns nav izpildīts, pietrūkst vairāk kā 33 000 EUR. Tomēr 

pagaidām neizpilde tiek kompensēta ar iepriekšējo mēnešu ieņēmumu pārpildi, arī iepriekšējā 

gadā septembrī bija IIN plāna neizpilde, kas tomēr kompensējās ar pārējo mēnešu ieņēmumu 

pārpildi. Pārējie nodokļu ieņēmumi pildās atbilstoši plānotajam. 

 

Par darbiem 

1. Atkārtoti izsludinātajā iepirkumā „Ģeotehniskās, hidroģeoloģiskās un 

inţeniertopogrāfijas izpētes, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai SAC „Senliepas” Rembates 

pagastā” pieteicās viens pretendents. Ķeguma novada domes iepirkumu komisija 

2015.gada 5.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.63) atzīt par uzvarētāju un ieteikt 

Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar SIA” Firma L4” reģ.Nr.40003236001 par 

piedāvāto summu EUR 17602.56. 

2. SIA „Ceļinieks 01” ir pabeidzis grants ceļu remontdarbus Birzgales pagastā, un uzsācis 

grants ceļu remontdarbus Tomes pagastā un vēlāk darbi turpināsies Ķeguma pilsētā. 

3. SIA „Garlic” turpina telpu remontdarbus Tomes skolā. Visi darbi norit atbilstoši 

noslēgtajam līgumam un tāmēm. Būvuzraudzību veic Andrejs Ţvagiņš, atbildīgais par 

projektu izpilddirektore, termiņš 20.novembris. 05.10.2015. tika izveidots videosiţets par 

Tomes muzeja izveides ieceri un veicamajiem darbiem, ko varēs noskatīties portālā 

fakti.lv.  

KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI ĶEGUMA NOVADĀ 

9. oktobrī plkst. 18.00 Birzgales pagastā norisināsies Skolotāju dienai veltītais pasākums, kurā 

kā katru gadu tiks sapulcināti mūsu novada pedagogi un izglītības iestāţu tehniskie darbinieki, 

lai pasniegtu balvu „Gada skolotājs”, kā arī pateiktos tiem pedagogiem un darbiniekiem, kuri 

novada izglītības iestādēs nostrādājuši 25 un 30 gadus.    

10. oktobrī no plkst. 9:00 notiks Ķeguma lielais rudens gadatirgus, kurā aicināti piedalīties visi 

tirgoties un iepirkties gribētāji. Tas arī šogad notiks Liepu alejā un laukumā pie tautas nama. 

12. oktobrī no plkst. 18:00 tiek organizēta iedzīvotāju sapulce ar domes vadību un SIA 

„Ķeguma Stars” atbildīgajiem darbiniekiem par apkures nodrošināšanas jautājumiem. 

Baneris 

mājas lapā 

50 

EUR 

100 EUR 

platums līdz 200px; augstums - līdz 

100 px 

platums līdz 200px; augstums - līdz 200 px 

http://www.latste.lv/
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Lai pateiktos cilvēkiem, kuri ir veicinājuši Ķeguma izaugsmi un pilsētas, kā arī novada attīstību, 

cilvēku labklājību un novada atpazīstamību, Ķeguma novada pašvaldība aicina ikvienu novada 

iedzīvotāju līdz 2015. gada 15. oktobrim pieteikt kandidātus apbalvojumam „Ķeguma novada 

lepnums 2015”. 

Šā gada oktobra nogalē tiks sumināti Ķeguma novada 2015. gada labākie sportisti, tādēļ 

aicinām ikvienu pieteikt kandidātus titula „Gada sportists Ķegumā” saņemšanai. 

Cita aktuāla informācija: 

1. No Latvijas Pašvaldību savienības saņēmām informāciju, ka VARAM iesniegusi valdības 

koalīcijas partneriem jaunu Administratīvi teritoriālās reformas koncepciju ar diviem 

iespējamiem variantiem. Viens no ministrijas piedāvātajiem variantiem paredz, ka tiks 

izveidots 49 novadu un deviņu republikas pilsētu administratīvā iedalījuma modelis. Kā 

otru variantu VARAM piedāvā sākotnēji 29 sadarbības teritoriju izveidošanu ap 

nacionālās un reģionālās nozīmēs attīstības centriem, kur pašvaldībām būs iespēja 

brīvprātīgi pievienoties. Abos variantos pēc pievienotajām kartēm redzams, ka tiek 

atjaunots bijušais Ogres rajons kā Ogres novads.  

2. Vakar esam saņēmuši paziņojumu no Ikšķiles novada par Ikšķiles novada domes 

2015.gada 30.septembra lēmumu Par koncesijas procedūras izbeigšanu Ikšķiles novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, jo Ikšķiles novada domes 2012.gada 19.decembra 

lēmums „Par koncesijas procedūras uzsākšanu kvalitatīvas sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai Ikšķiles novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, veicot investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

izveidē” netiek realizēts. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

09.10.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluţa 

 

 


