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Lāčplē
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______________________________________________

2017.gada 15.februār ī 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklājplkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē:domes sekret
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis,Valdis Kalni
Priževoits, Rita Reinsone, 
TadeušsVaļevko,Ilmārs Zemnieks
administrācijas darbinieki:
izpilddirektore  Nelda Sniedze,
galvenā grāmatvede Maija Priževoite
Nepiedalās: Kristaps Rūde, Daina Vanaga 
 

 
Darba kārt ība: 
 
1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

3. Par īres līguma termiņ

4. Par īres līguma pagarin

5. Par zvejas tiesību nomu

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes l

7. Par nosaukuma un zemes lietošanas m

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprin

9. Par nekustamā īpašuma nodok

10. Informatīvie jautājumi

 
Balsojot „par”– 13 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, J
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVa

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Atzīt par izbeigtu ar 2017.gada 01.janv
2008.gada 8.decembrī par zemes gabala „Pie kaltes

ĶEGUMA NOVADA DOME  
ģ.Nr. 90000013682 
āčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

     Nr.

15:00 

priekšsēdētājs Roberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicā

rs Zemnieks 
cijas darbinieki:  

izpilddirektore  Nelda Sniedze, 
matvede Maija Priževoite, 

ūde, Daina Vanaga – pamatdarba dēļ 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

īguma izbeigšanu 

īguma izbeigšanu 

guma termiņa pagarināšanu 

guma pagarināšanu 

bu nomu 

Ķeguma novada domes lēmumā Nr.273 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

bas projekta apstiprināšanu – “Zvaigznītes”, “Apiņ

pašuma nodokļu parāda piedziņu 

ājumi 

1.§ (lēmums Nr.57) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kot
īns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, L
TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav

eguma novada dome NOLEMJ: 

gtu ar 2017.gada 01.janvāri Zemes nomas līgumu Nr.1
ī par zemes gabala „Pie kaltes” daļas 0,12 ha platīb

_________________________ 

 
Nr.6 

, Valentīns Pastars, Jānis 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

a noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Āmuļi”  

s”, “Apiņi”  

vels Kotāns, Dace Māliņa, 
nis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

nav, „atturas”– nav, 

gumu Nr.1-30/08-31, noslēgtu 
as 0,12 ha platībā nomu. 
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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.57 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.58) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par izbeigtu ar 2017.gada 01.janvāri Zemes nomas līgumu Nr.1-30/88, noslēgtu 
2007.gada 14.decembrī par zemes gabala Krastmalas iela 2, Birzgale, Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā, 0,2458 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.58 uz 1 lapas. 

 
3.§ (lēmums Nr.59) 

Par īres līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2016.gada 08.februārī noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma Nr.BPP/7-4/16/2 
termiņu, noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes ielā 7-15, Birzgalē, Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.martam. 

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.59 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.60) 

Par īres līguma pagarināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2015.gada 01.jūlij ā noslēgtā Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.BPP/7-4/15/3 
termiņu, noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes iela11-6, Birzgalē, Birzgales pagastā, 
Ķeguma novadā, īri uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim. 

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.60 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.61) 

Par zvejas tiesību nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 9 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 3 
(Andris Balodis, Viesturs Teicāns, Valdis Kalniņš), „atturas”– 1 (Līga Strauss), 

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 maksuEUR 
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 sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.61 uz 1 lapas. 

 
 

6.§ (lēmums Nr.62) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.273 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2016. gada 21.septembra lēmumā Nr. 273 
(protokols Nr.26,5.§) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 
Ķeguma prospekts 4 un Liepu aleja 1C”-4.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„piešķirt adresi Ķeguma prospekts 4A, Ķegums, Ķeguma nov.”. 

Pielikumā: lēmums Nr.62 uz 1 lapas. 
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7.§ (lēmums Nr.63) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Āmuļi”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Ilgas”, Arāju ciems, Tomes pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes 
vienību, platība 1,70 ha, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Āmuļi”, noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.63 uz 1 lapas. 

 
 

8.§ (lēmums Nr.64) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Zvaigznītes”, “Api ņi”  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Zvaigznītes” zemes 
vienībaiun nekustamā īpašuma “Apiņi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 8,45 ha, saglabāt esošajam nekustamajam īpašumam 
nosaukumu un adresi“Apiņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., saglabāt esošo nekustamā 
īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 0,50 ha, saglabāt esošajam  nekustamajam īpašumam 
nosaukumu “Zvaigznītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov. un adresi “Buras”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov., noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Trešajai zemes vienībai, platība 0,50 ha, piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam 
īpašumam nosaukumu “Dienvidkrasti ”, Birzgales pag., Ķeguma nov., noteikt nekustamā 
īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.64 uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.65) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzītbezstrīdus kārt ībānekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Ķeguma ielā 2-12 EUR 50,47, 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.65 uz 1 lapas. 

 
10.§  

Informat īvie jautājumi 
 
Pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 
Skaistajā un pavasarīgajā 14. februārī ir aizgājusi mūžībā mūsu novadniece, Novada 

patriote, Ķeguma pensionāru biedrības dibinātāja un aktīva dalībniece, “Ķeguma novada 
lepnums 2008” titula ieguvēja Vija Jaunzeme. Vija vienmēr ir bijusi aktīva, atsaucīga, 
pārliecināta, darbīga, nekad neizvairījās no darba, no pienākumiem, nevienam neliedza 
padomu, vēl pavisam nesen Vija piedalījās Iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanā. Paldies 
viņai par visu, par visu, ko viņa ir dāsni dāvājusi mūsu novadam un ikvienam cilvēkam! 
Šodien uzšķirot atmiņu grāmatu, izlasīju Vijas novēlējumu J.Osmaņa vārdiem Ķeguma 
novada ļaudīm, manuprāt, tas arī vislabāk raksturo viņas pašas būtību. 

“Laimes vārds ir skarbs – Darbs. 
Laime neslēpjas snaudā, 
Ne baudā, ne naudā. 
Bet dīgstošā graudā. 
Laime nav panākumos, 
Ne jaunos, ne pērnos, 
Laime ir mūsu bērnos. 
To der visiem zināt –  
Laimi nevar uzdāvināt. 
Kas pats sev ceļu dzīvē šķir, 
Tas mērķi sasniedzis laimīgs ir.” 
Aicina visus pieminēt Viju ar klusuma brīdi un izteikt līdzjūtību viņas ģimenei, Harijam 

Jaunzemam un meitām.  
Atvadīšanās no Vijas Jaunzemes saskaņā ar ģimenes sniegto informāciju būs 18.februārī 

pl.14.00 Ķeguma kapos. 
 

Par darbiem 

02.02.2017. ir izsludināta atklāta konkursa procedūra „Malkas piegāde Ķeguma novada 
pašvaldības iestādēm 2017./2018.g. apkures sezonai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 
28.02.2017. 

17.02.2017. notiks pāreja uz jauno Namejs versiju, notiks datu migrācija, tāpēc Namejs 
programma no 17.02.2017 13.00 līdz pirmdienas rītam nestrādās. Pirmdien tiks organizētas 
mācības visiem Namejs lietotājiem. Esam izvēlējušies individuālu apmācības formu ar 
Mārtiņu Egli. Trešdien plānojam deputātu iepazīstināšanu ar jauno programmu un mācības.  

18.februārī tiek organizēta pašvaldības tikšanās ar uzņēmējiem, kurā plānots pārrunāt 
turpmākās sadarbības iespējas, Lauku ceļu programmas pasākumu, LEADER projektu 
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aktualitātes uzņēmējiem, LIAA piedāvātie pakalpojumi Ogres biznesa inkubatorā u.c. aktuālie 
jautājumi.  

21.februārīpl.18.00 Ķeguma dienas centrā Kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar 
Ķeguma pensionāru biedrību organizē kārtējo pasākumu ciklā “Atmiņu vakars”, šoreiz Dzīve 
Ķegumā pirmās Padomju okupācijas un vācu okupācijas laikā. 

22. februārī pl.11.00 Ķeguma dienas centrā fizioterapeites  Klaudijas TerēzasHēlas 
lekcija “Rotaļāšanās ar bērnu un tā nozīme viņa attīstībā”. 

Šodien saņēmām uzaicinājumu no Pasaules dabas fonda piedalīties tradicionālajā 
“Zemes stundā”, kas šogad notiks 25.martā laikā no plkst. 20:30 līdz 21:30.Pašvaldība tiek 
aicināta pievienoties šai akcijai, izslēdzot novada pašvaldības ārējo apgaismojumu un, aicinot 
novada pašvaldības darbiniekus, kā arī visus Latvijas iedzīvotājus, būt atbildīgiem pret vidi 
ikdienā. 

Šogad jau vienpadsmito reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot 
apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt par klimata pārmaiņām un individuālu 
paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi 
ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt, simboliski izslēdzot apgaismes objektus.  

Esam saņēmuši piedāvājumu no Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu kolēģijas, 
atzīmējot Advokatūras 96.gadadienu, sniegt bezmaksas konsultācijas novada iedzīvotājiem 
par dažādiem juridiskajiem jautājumiem, tai skaitā: laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem, 
saskarsmi ar bērniem, mantojuma jautājumiem, jautājumiem, kas skar īpašumu un īpašuma 
tiesības, kopīpašnieku strīdu jautājumiem, par parādu piedziņu, fiziskas vai juridiskas personas 
maksātnespējas procesu, īrnieku un nomnieku attiecības, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar 
administratīvām un krimināllietām. Vienas konsultācijas laiks 30 minūtes. Plānots, ka pieņemt 
varēs 10 cilvēkus dienā.Konsultācijas sniegs zvērināta advokāte Ilze Skačkova, ja būs liela 
aktivitāte, brauks otra kolēģe zvērināta advokāte SnežanaMakaruka. 

Šobrīd gaidu no pagastu pārvaldēm akceptu un priekšlikumus. Ņemot vērā pieredzi, kad 
konsultācijas organizēja VID pārstāvji, tad šobrīd esam vienojušies par provizoriskiem 
laikiem,kad tās varētu būt: 
1. 2017.gada 14.martā: Rembates pagastā - Pakalpojumu centrā, Lielvārdes ielā 3, Rembatē no 
plkst. 14.00 - 19.00; 
2.  2017.gada 15.martā: Ķegumā - dienas centra telpās, Liepu alejā 1 b, Ķegums no plkst. 
14.00 - 19.00; 
3. 2017.gada 16.martā: Tomē - dienas centrs "Ābelītes", no plkst. 14.00 - 19.00; 
4. 2017.gada 17.martā: Birzgalē - Pagasta pārvaldes ēkā, no plkst. 14.00 - 19.00. 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ozols 
16.02.2017. 
datums 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)      I.Koluža 


