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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

   Nr.12 

15:00 

priekšsēdētājs Roberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks

cijas darbinieki:  
Nelda Sniedze 

bu speciāliste Kintija Sparāne 
ti, kuri ir informējuši par neierašanos: 
nis Priževoits, Rita Reinsone, Tadeušs Vaļevko 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

guma izbeigšanu 

guma izbeigšanu 

u dārzam 

u dārzam 

vesvietas ziņu anulēšanu 

vesvietas ziņu anulēšanu 

Par  saistošo noteikumu „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugav
HES aizsprosta” apstiprināšanu 

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par 
bas budžetu 2017.gadam”" apstiprināšanu 

s pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītāja amata pretendentu 
atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu 

1.§ (lēmums Nr.125) 

_________________________ 

 

ns Pastars, Kristaps Rūde, 
rs Zemnieks 

šanu Daugavā lejpus Ķeguma 

jumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada 

ī āja amata pretendentu 
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Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2017.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/96, noslēgtu 2007.gada 
14.decembrī par zemes gabala Krastmalas iela 11, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
0,2267 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.125 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.126) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.KNP/2.2.-5/15/8, kas 2015.gada 26.martā noslēgts 
par zemes vienības daļas Staru ielā 16A, Ķegums, Ķeguma nov., platība 450 m2, nomu, ar 
2017. 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.126 uz 1 lapas. 

 
3.§ (lēmums Nr.127) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 741 m2 platībā nomu ēkas 
uzturēšanai un nekustamā īpašuma Uzvaras iela 8A pieguļošās teritorijas uzkopšanai, līdz 
2018.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 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 
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi 
tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.127 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.128) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., 
daļas 450 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 
sakņu dārzam, ar 2017.gada 1.aprīlil īdz 2017.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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.128 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.129) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., 
daļas 270 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 
sakņu dārzam, ar 2017.gada 1.aprīlil īdz 2017.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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.129 uz 1 lapas. 

 
 
 

6.§ (lēmums Nr.130) 
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Par zvejas tiesību nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 8 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 3 (Viesturs Teicāns, 
Kristaps Rūde, Valdis Kalniņš), „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar 
vienu zivju murdu ar sētu līdz 30 m 2017.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu EUR 
19,92 (deviņpadsmit komats deviņdesmit divi 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.130 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.131) 

Par zvejas tiesību nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 7 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 3 (Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde, 
Valdis Kalniņš, Daina Vanaga), „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar 
vienu zivju murdu ar sētu līdz 30 m 2017.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu EUR 
19,92 (deviņpadsmit komats deviņdesmit divi 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.131uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.132) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 
nav, „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Kristaps Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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.132 uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.133) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 
nav, „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Kristaps Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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.133 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.134) 
Par  saistošo noteikumu „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus 

Ķeguma HES aizsprosta” apstiprināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1 (Daina Vanaga), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2017 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta”. 

Pielikumā: lēmums Nr.134 uz 1 lapas, paskaidrojuma raksts uz 2 lapām un saistošie 
noteikumi uz 20 lapām. 

 
11.§ (lēmums Nr.135) 

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam”" apstiprināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 4/2017„Grozījumi saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.135 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz  vienas lapas. 
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12.§ (lēmums Nr.136) 
Par Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītāja amata 

pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) 
“Gaismiņa” vadītāja amata pretendentu atlases konkursa nolikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.136 uz 1 lapas un nolikums uz 4 lapām. 

 

 

13.§  
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 
 
Iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada 

pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes paaugstināšanai un pielāgošanai sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanai” netika saņemta noteiktā termiņā pieprasītā papildus 
informācija. Veikta atkārtota piedāvājumu vērtēšana un komisija pieņēma lēmumu ieteikt 
Ķeguma novada domei slēgt iepirkuma līgumu ar Personu apvienību SIA „Projektēšanas 
birojs AUSTRUMI” un SIA „PB Austrumi” par piedāvāto cenu 27 550 eiro (bez PVN). 

27.02.2017.  izsludinātajā atklātā konkursa procedūrā „Piebūve PII “Gaismiņa” ēkai 
un teritorijas labiekārtošana (1. un 2. kārta)” sakarā ar lielo skaitu jautājumu no pretendentu 
puses par tehnisko projektu, ir veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos un 
11.04.2017. pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 08.05.2017. 

11.04.2017. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku veselības 
un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 
25.04.2017. 

13.04.2017. izsludināts iepirkums „Robotikas nodarbību īstenošanai nepieciešamā 
aprīkojuma piegāde”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 27.04.2017. 

Kultūras jaunumi: 

8. aprīlī Ogres kultūras centrā notika Starpnovadu koru skate, kur piedalījās arī mūsu 
novada kori. Sieviešu kori “Pērles” ieguva II pakāpi un jauktais koris “Lins” I pakāpi. Abi 
skolas kori ieguva I pakāpi. 

8. aprīlī arī folkloras kopa “Graudi” devās uz skati Jelgavā, kur ieguva II pakāpi. 

30. aprīlī paredzēta Tomes amatierteātrim skate, kas notiks Tīnūžu tautas namā.  

21. aprīlī notiks Danču vakars Ķeguma tautas namā. Kārtīgi izdancojušies visi gaidīti 
uz LIELO TALKU 22. aprīlī, par talkas vietām var droši jautāt talkas koordinatorei Larisai 
Juknai.  

22. aprīlī Tomē, skolas ēkas pagalmā “Putnu dienas”, būs arī Tomes bērnu kolektīva 
“Skanis” koncerts. 
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29. aprīlī Ķeguma tautas namā bija paredzēts TALANTU KONKURSS, diemžēl visā 
novadā ir tikai viens talants, pārējie iesaistījušies politikā, tāpēc pasākumu nākas atcelt. 

4. maijā “Baltā galdauta svētki” Ķeguma tautas namā. Gaidām Jūsu skaistos baltos 
galdautus, lai kopā veidotu baltā galdauta stāstu izstādi. 

 

Par kapu labiekārtošanu. Šobrīd tiek rauti celmi, tiklīdz tas būs pabeigts, tiks pasūtīts 
projekts (ieskaitot topogrāfijas uzmērīšanu) un veikti planēšanas darbi. Iespējams vajadzēs 
arī tualetes, celiņus apstādījumus u.tml. 

 

 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:30 
 
Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)   R.Ozols 
24.04.2017. 
datums 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)   I.Koluža 
 


