
             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 

 

2016.gada 6.aprīlī                                                                                               Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluţa 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga 

 

Nepiedalās: Valdis Kalniņš, Ilmārs Zemnieks– pamatdarba dēļ, Pāvels Kotāns- slimības dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par deputātu sastāva maiņu 

2. Par nosaukuma  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

3. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Augšgrantiņi 2” 

4. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Dzērvjukāši” 

5. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 2 lietošanas mērķa maiņu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rubeņi” 

7. Par zemes nomu sakņu dārzam 

8. Par zemes nomu sakņu dārzam 

9. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu  

12. Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāţu darba reţīmu  2016.gada 

vasarā 

13. Par grozījumiem Ķeguma novada domes  lēmumā „Par Ķeguma novada pašvaldības 

amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2016.gadā” 

14. Par nekustamā īpašuma „Meţajusti” daļas lietošanas mērķiem 
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15. Par atteikumu iegūt zemi īpašumā 

16. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

21. Par medību tiesībām 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 

23. Par Ķeguma novada Sociālā dienesta lēmumu 

24. Par finansiālu atbalstu MX Latvijas GP Pasaules čempionāta motokrosā organizēšanai 

25. Informatīvie jautājumi 

 

1.§  

Par deputātu sastāva maiņu 

 

R.Ozols informē, ka, pamatojoties uz saņemto Daces Māliņas iesniegumu par  deputāta 

pilnvaru atjaunošanu un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 3.1 panta astoto, devīto un vienpadsmito daļu, deputāta pilnvaras atjaunojas 

Dacei Māliņai un izbeidzas Agrim Lūsim.  

Pielikumā: Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas 31.03.2016. sēdes protokols Nr.1- uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.105) 

Par nosaukuma  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt nekustamajam īpašumam, platība 0,60 ha, nosaukumu  „Laši”. 

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.105 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.106) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Augšgrantiņi 2” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Nekustamā īpašuma  “Augšgrantiņi 2” zemes vienību, platība 1,25 ha, un nekustamā 

īpašuma “Augšgrantiņi 3” zemes vienību, platība 1,37 ha, apvienot vienā zemes gabalā: 

jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Augšgrantiņi 2”, 

zemes gabalam noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.106 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.107) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Dzērvjukāši” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, atdalīt zemes vienību, platība 10,00 ha; 

atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Dzērvjukāši”, 

atdalāmajam zemes gabalam noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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.107 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.108) 

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 2 lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 2, platība 0,2961 ha,  zemes lietošanas mērķi – 

uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

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.108 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.109) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rubeņi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rubeņi”, platība 

14,60ha, jaunizveidoto zemes vienību  platības precizējot pēc robeţu uzmērīšanas. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.109 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.110) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, daļas 160 kv.m platībā 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 

2016.gada 1.aprīli līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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.110 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.111) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



  5 

 

Slēgt zemes nomas līgumu  par zemes gabala Staru iela 16A, daļas 160 kv.m platībā 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 

2016.gada 1.aprīli līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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.111 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.112) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.aprīli slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , daļas 0,2 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

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

nodokli. 

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.112 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.113) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.113 uz 1 lapas. 
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11.§ (lēmums Nr.114) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

DZĒST nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 119,76 (viens simts deviņpadsmit 

euro 76 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāda summu EUR 69,11 pamatparāda palielinājumu 

EUR 1,46 nokavējuma naudu EUR 49,19 saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku 

sarakstu uz 15.03.2016.  

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.114 uz 1 lapas un parādnieku saraksts uz 2 lapām. 

 

12.§ (lēmums Nr.115) 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2016.gada 

vasarā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāţu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba 

reţīmu 2016.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.115 uz 1 lapas un darba reţīms uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.116) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes  lēmumā „Par Ķeguma novada pašvaldības 

amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2016.gadā” 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2016.gada 29.janvāra lēmumā Nr.30 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarba apmaksu 2016.gadā”: 

iekļaut lēmuma 1.pielikuma 7. sadaļā „Ķeguma komercnovirziena vidusskola” punktu 

7.26, šādā redakcijā: 

7.26 Sociālais pedagogs 1,33 715 
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izslēgt lēmuma 1. pielikuma 11. sadaļā „Sociālais dienests” 11.8.punktu.      

Pielikumā: lēmums Nr.116 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.117) 

Par nekustamā īpašuma „Mežajusti” daļas lietošanas mērķiem 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Meţajusti”, zemes vienības daļai, platība 1,69 ha, no 

individuālo dzīvojamo māju apbūve uz  zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

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.117 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.118) 

Par atteikumu iegūt zemi īpašumā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atteikt dot piekrišanu iegādāties nekustamo īpašumu „Ābeles”. 

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.118 uz 1 lapas. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.119) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Ar 2016.gada 1.aprīli izbeigt zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/12/33, noslēgtu 

2012.gada 15.novembrī par zemes gabala zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”  daļas 

0,09 ha platībā nomu.  

Ar 2016.gada 1.aprīli slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , daļas 0,09 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

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

nodokli. 

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.119 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.120) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.6/2011 noslēgtu 2011.gada 21.maijā par nekustamā 

īpašuma Lāčplēša ielā 1, zemes vienības daļas nomu, ar 2016.gada 1.aprīli. 

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.120 uz 1 lapas. 

 

18.§ (lēmums Nr.121) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/09-49, noslēgtu 2009.gada 

5.maijā par zemes gabala Jasmīnu iela 16, 0,25 platībā, nomu. 

Nomniekam veikt darbības, kas saistītas ar līguma reģistrācijas izbeigšanu 

zemesgrāmatā. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.121 uz 1 lapas. 

 

19.§ (lēmums Nr.122) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/15/22, noslēgtu 

2015.gada 17.septembrī par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,1 ha platībā 

nomu. 

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.122 uz 1 lapas. 

 

 

20.§ (lēmums Nr.123) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.197/2007 noslēgtu 2007.gada 21.maijā par zemes 

gabala Smilšu iela 1, 120 kv.m platībā, kas ir zemes gabala daļa, nomu ar 2016.gada 1.aprīli. 

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.123 uz 1 lapas. 

 

21.§ (lēmums Nr.124) 

Par medību tiesībām 

R.Ozols, V.Teicāns 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt līgumu ar medību iecirkņa „Garkalni” medību tiesību lietotāju Vairi Veinbergu, 

par medību tiesību nodošanu:  

uz šādām pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar 2016.gada 15.aprīli līdz 

2018.gada 31.decembrim: 

 „Zizānu karjers”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 11,96 ha; 

„Līču karjers”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 5,62 ha;   

„Īsiņu karjers”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 3,78 ha; 

„Tīrumnieku māja”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,26 ha. 

uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar 2016.gada 15.aprīli līdz 2018.gada 

31.decembrim: 

 „Alstiķu kempings”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kopējā platība 0,51 ha; 

 „Pašvaldības Narnicki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2,5 ha; 

uz rezerves zemes fonda zemes vienību, platība 7,58 ha, ar 2016.gada 15.aprīli līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

Par lēmuma pirmajā punktā noteikto zemes vienību medību tiesībām noteikt maksu 

25EUR/gadā plus PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.124 uz 1 lapas. 

 

22.§ (lēmums Nr.125) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu 

EUR 31,02 (trīsdesmit viens komats nulle divi euro) apmērā par nekustamo īpašumu 

“Upmalas”, 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.125 uz 1 lapas. 

 

23.§ (lēmums Nr.126) 

Par Ķeguma novada Sociālā dienesta lēmumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atstāt spēkā Ķeguma novada Sociālā dienesta 2016.gada 10.februāra lēmumu Nr.1-

20/19 un atteikt piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.  

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.126 uz 1 lapas. 

 

24.§ (lēmums Nr.127) 

Par finansiālu atbalstu MX Latvijas GP Pasaules čempionāta motokrosā organizēšanai 

R.Ozols, D.Vanaga, R.Ūzuls, A.Balodis 

 

Balsojot „par”– 10 (Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, 

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

Vaļevko), „pret”– nav „atturas”– 2 (Andris Balodis, Daina Vanaga), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Finansiāli atbalstīt biedrības, „KRISTERA SERĢA MOTOKLUBS”, organizēto MX 

Latvijas GP Pasaules čempionātu motokrosā solo motocikliem un Eiropas čempionāta 

sacensības, kas notiks 2016.gada 30.aprīlī un 01.maijā, 2016.gada Izaicinājuma Kausu 

motokrosā, kas notiks 2016.gada 10.aprīlī un Latvijas čempionātu motokrosā, kas notiks 

2016.gada 18.-19.jūnijā motocentrā „Zelta Zirgs” Ķegumā, piešķirot EUR 10 000,00 un 

slēdzot līgumu par finanšu līdzekļu piešķiršanas, izlietošanas un atskaites kārtību. 

Pielikumā: lēmums Nr.127 uz 1 lapas. 

 

25.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda sniedze informē: 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

IIN nodoklis par pirmajiem trijiem mēnešiem ir saņemts atbilstoši plānotajam un ir 

izveidojusies neliela pārmaksa (~2500 EUR). Pārējie nodokļu ieņēmumi atbilst plānotajam. 

Par darbiem 

Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 

2016.gada vasaras periodā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 21.03.2016. tika saņemti 

piedāvājumi no septiņiem pretendentiem četrās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu 

vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt domei slēgt līgumus: 

Daļā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības asfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi” 

par piedāvāto cenu (bez PVN) 19230,00 eiro ar SIA „Gludi LM”,  

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

neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 

41330,00 eiro ar SIA „VIA MEŢS”,  

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

uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 10750,00 eiro ar SIA „Granīts-2” , 
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Daļā Nr.4 „Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 25500,00 eiro ar R.Bindes zemnieku 

saimniecību „Vecumnieki”. 

Izsludinātajā konkursā uz vakantajām amatu vietām „Novada muzeja vadītājs” un 

„muzeja krājuma glabātājs” tika saņemti attiecīgi 2 un 4 kandidātu pieteikumi. Kandidātu 

vērtēšanas komisija ir tikusies ar visiem pretendentiem, veikusi izvērtējumu un pieņēmusi 

lēmumu. Kandidāti ir informēti un šobrīd notiek sarunas par laiku, kad kandidāti varētu uzsākt 

darba tiesiskās attiecības. Plānots tuvākajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā iepazīstināt 

ar tiem komitejas locekļus. 

Ķeguma HES tilta slēgšana 

Saistībā ar pašvaldības iedzīvotājiem aktuālo jautājumu par Ķeguma HES tilta slēgšanu 

satiksmei, ir saņemts Darbu organizācijas projekta gala variants, kurš ir saskaņots. Mājas lapā 

un pašvaldības informatīvajā laikrakstā tiks publicēta aktuālā informāciju ar tilta slēgšanas 

grafiku. Ir panākta vienošanās, ka uz pašvaldībai nozīmīgu pasākumu laiku tilts netiks slēgts 

satiksmei (30.04.-01.05.2016.; 04.05.2016., 28.-29.05.2016.).  

Izsoles 

Gatavojamies pašvaldības autotransporta atkārtotai izsolei, kas notiks  22.aprīlī un nekustamā 

īpašuma „Eglāji”, Tomes pag. izsoleu, kas notiks 19.aprīlī. 

VPII „Gaismiņa” ēkas piebūve 

SIA „DG Baltic” (līgums parakstīts 22.01.2016., līguma termiņš ir 12 kalendārās nedēļas) 

intensīvi turpina darbu pie tehniskā projekta izstrādes Ķeguma novada pašvaldības VPII 

„Gaismiņa” ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai. Ir sagatavotas planšetes un 

paziņojums, lai uzsāktu sabiedrisko apspriešanu jaunbūvei un nākamnedēļ plānots iesniegt 

būvprojektu minimālā sastāvā Ķeguma novada būvvaldei būvatļaujas saņemšanai. Sabiedriskā 

apspriešana tiks organizēta no 07.04.2016. līdz 28.04.2016., sapulce varētu notikt 05.05.2016. 

pl.18.00 Ķeguma novada domē. Planšetes tiks izvietotas domes ēkā, būvvaldē, kā arī b/d 

„Gaismiņa” un ĶKNV. 

Šodien ar SIA „DGS” tika apsekotas defektu aktā norādītās vietas objektos un uzsākti defektu 

novēršanas darbi. 

SAC „Senliepas” 

Šodien bija tikšanās ar SAC vadītāju Vinetu Kļavu, kura informēja, ka ir ļoti liels 

pieprasījums pēc vietām pansionātā, arī tuvākās sociālās aprūpes iestādes ir pārpildītas. Tāpēc 

uzskatu, ka ir nepieciešams uzsākt darbus, lai turpinātu attīstīt SAC pakalpojumus, izsludināt 

projektēšanu bijušajā Rembates skolas ēkā.  

Projekts par kanalizācijas sistēmas un jauna ūdensvada urbuma veidošanu ir procesā. Līdz 

22.aprīlim ir jānodod projekts.  

 

 

Pasākumi 

Ķeguma dienas centrā 7. aprīlī plkst. 17.00 notiks Lielās talkas organizēšanas sapulce. 

Aicināts ikviens iesniegt savus ierosinājumus par talkošanas vietām. 

9. aprīlī plkst. 10.00 Šaha turnīrs „Ķeguma pavasaris – 2016” 

9. aprīlī plkst. 10.00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolā Starpnovadu čempionāts 

volejbolā vīriešiem (6.kārta). 
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Birzgalē no 25. marta līdz 10. aprīlim tautas namā apskatāma izstāde „Māla pieskāriens 

pavasara gaidās”. Izstādi apskatīt aicina radoši darbīgās: Aina Zagorska, Anita Romanova, 

Daina Melnūdre, Evita Gūtmane. 

Tomes dienas centrā 9. aprīlī plkst. 13.00 galda spēļu pēcpusdiena 

Rīkotājs: Tomes sieviešu biedrība „Ābele”. 

10.aprīlī Tomē notiks ikgadējais velomaratons. 

PPP biedrība “Zied zeme” ir izsludinājusi projektu konkursu četrām aktivitātēm Iesniegumu 

pieņemšana no 2016. gada 20. aprīļa līdz 20.maijam. Pirmdien notika tikšanās ar  visām 

novada biedrībām, kurām bija idejas. Vienojās par četrām idejām, ko pašvaldība varētu 

atbalstīt.  

Rūde aicina sakārtot ceļa posmu pagriezienā no Ķeguma prospekta uz Ogres ielu. 

Sniedze informē, ka tiklīdz būs līgums ar SIA „Gludi”, bedres būs nolīdzinātas. 

Rūde informē, ka Ķeguma skolas sporta zālē lietus laikā joprojām no jumta tek ūdens. 

Aicina beidzot novērst šo problēmu.  

Vanaga jautā, kā tiek risināts jautājums ar Sociālā dienesta dzīvokļa siltumsūkni. 

Sniedze informē, ka E.Kozlovs turpina gatavot cenu aptauju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 

 

13.04.2016. 
datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluţa 

 

 

 


