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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

    Nr.12 

un tiek atklāta plkst.15:00 
novada pašvaldības sēžu zālē 

domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 
sekretāre Iveta Koluža 

āliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
is, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teic

Gundars Vērītis 
ieki: 

ns Bartkevičs 
ārs Zemnieks, ir informējis par neierašanās iemeslu.

bai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļ

bai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļ

bas projekta apstiprināšanu – “Rūpes 3” 

bas projekta apstiprināšanu – “Maizītes” 

bas projekta apstiprināšanu – “Vecābermaņi”  

bas projekta apstiprināšanu – “Ņegaslāči” un “Priežezeri”

ētras, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles rezultā

 

pašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

eguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesion
ba” apstiprināšanu 

lu atbalstu makšķernieku sacensību “Birzgales Karpa” organiz

vošanu no darba pienākumiem Ķeguma novada pašvaldības dz

_________________________ 

 

īns Pastars, Rita Reinsone, 
Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 

s iemeslu. 

daļas nomu 

ā 8 daļas nomu 

i” un “Priežezeri” 

eguma nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ītāju profesionālās darbības 

bu “Birzgales Karpa” organizēšanai 

eguma novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
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Par iecelšanu amatā 

Par atbrīvošanu no ieņemamā amata 

Par finansējuma piešķiršanu 

Par adrešu piešķiršanu un anulēšanu nekustamajiem īpašumiem 

Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/170) 

Par Ķeguma pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita 

Reinsone, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Kristaps Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iznomāt biedrības „Kultūras un sporta Baltijas apvienība” Ķeguma pašvaldībai piekrītoša 
zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļu, aptuveni 1,00 ha platībā, privāta bezpeļņas biedrības 
pasākuma organizēšanai uz laiku no 2018.gada 23.jūnija plkst.10.00 līdz 2018.gada 24.jūnija 
plkst.10.00, nosakot nomas maksu par šo laika periodu EUR100,00plus PVN un maksu par 
maksas tualeti un atkrituma konteineri.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/170 uz 1 lapas. 
 
 
Sēžu zālē ierodas deputāts  Ojārs Meiris. 
 

2.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/171) 
Par Ķeguma pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Augstuma serviss” Ķeguma pašvaldībai 
piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļu, aptuveni 1,00 ha platībā, Latvijas jauniešu 
daiļrades mītnes pasākuma „HAPPY” organizēšanai uz laiku no 2018.gada 05.jūlija l īdz 
2018.gada 08.jūlijam  (ieskaitot), nosakot nomas maksu par šo laika periodu EUR300plus PVN. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/171 uz 1 lapas. 
 

3.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/172) 
Par dzīvojamo telpu īri  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  
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Pagarināt 2012.gada 9.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/7-3/12/19, 
noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Lindes iela 1-1 īri l īdz 2022.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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/172uz 1 lapas. 
 

4.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/173) 
Par dzīvojamo telpu īri  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atzīt par pagarinātu noslēgtā Dienesta dzīvojamās telpas īres līguma Nr.50/2006 termiņu 
uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, nemainot pārējos Līguma noteikumus. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/173uz 1 lapas. 
 

5.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/174) 
Par zemes nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atzīt par noslēgtu Vienošanos par iznomājamā pašvaldībai piederošā zemes gabala 
Oškalna iela 1 platības samazināšanu no 0,08 ha uz 0,04 ha ar 2018.gada 01.jūniju, nemainot 
pārējos līguma nosacījumus. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/174uz 1 lapas. 
 

6.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/175) 
Par zemes nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 300 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 
īpašuma Komunālā ielā 9A sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 
izmantošana sakņu dārzamar 2018.gada 1.aprīli l īdz 2019.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar 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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/175uz 1 lapas. 
 

7.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/176) 
Par zemes nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt Vienošanos par iznomājamā pašvaldībai piederošā zemes gabala Oškalna iela 1 
platības palielināšanu no 0,28 ha uz 0,32 ha, nosakot, ka Vienošanās stājās spēkā 2018.gada 
01.jūniju  un nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/176uz 1 lapas. 
 

8.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/177) 
Par zemes nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- 2 (Imants Smirnovs, Kristaps Reķis), „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt Zemes nomas par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 2zemes vienības daļas 1600 m2 
platībā nomu ēku (būvju) 2 uzturēšanai līdz 2023. 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 atklātības likuma 
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/177uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/178) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Rūpes 3” 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprin āt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rūpes 3” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 4,30 ha, saglabāt nosaukumu “Rūpes 3”, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 4,30 ha, piešķirt nosaukumu “Ingunas”, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/178uz 1 lapas. 
 

10.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/179) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Maizītes” 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprin āt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Maizītes” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 2,10 ha, saglabāt adresi “Maizītes”,  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 15,70 ha, piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam 
īpašumam nosaukumu “Maizītes Lauki”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/179uz 1 lapas. 
 

11.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/180) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Vecābermaņi”  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprin āt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecābermaņi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 5,11 ha, saglabāt adresi “Vecābermaņi”, saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 
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Otrajai zemes vienībai, platība 1,74 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Jaunābermaņi”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Trešajai zemes vienībai, platība 1,12 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Umbras”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Ceturtajai zemes vienībai, platība 1,03 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Klintai ņi”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/180uz 1 lapas. 
 

12.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/181) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Ņegaslāči” un “Priežezeri”  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprin āt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem: “Ņegaslāči” zemes 
vienībai un “Priežezeri” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 1,8321 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Ņegaslāči”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1,2141 ha, saglabāt nekustamā īpašuma adresi “Priežezeri”, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/181 uz 1 lapas. 
 

13.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/182) 
Par nekustamā īpašuma Mētras, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atzīt izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums “Mētras”, kas sastāv no 
zemesgabala, kopējā platība 3,24 ha, ar nosolīto cenu 38500 EUR par notikušu. 

Atzīt par nosolītāju izsolē, kurā tika pārdots lēmuma 1.punktā minētais nekustamais 
īpašums, K.Teperu.  

Slēgt līgumu ar nosolītāju par izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2018.gada 27.jūnijam. 

Apstiprināt Izsoles komisijas 2018.gada 24.maija protokolu Nr.1 ar tam pievienoto 
izdevumu tāmi  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/182 uz 1 lapas un izsoles protokols uz 3 lapām. 
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14.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/183) 
Par dzīvokļa atsavināšanu 

R.Ūzuls, I.Smirnovs 
 

Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- 1 (Imants Smirnovs), „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.7, , kas sastāv no trīs istabu 
dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 75,40 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 754/12100 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes par nosacīto pirkuma summu 5090,00 EUR. 

Piedāvāt dzīvokļa Nr.7, īrniekam  izmantot pirmpirkuma tiesības uz minētā dzīvokļa 
īpašumu par lēmuma pirmajā punktā noteikto pirkuma summu.   

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/183 uz 1 lapas. 
 

15.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/184) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārt ībā 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Piedzītbezstrīdus kārt ībā nekustamā īpašuma nodokļa parāduEUR 137,46par nekustamo 
īpašumu Saules ielā 2, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo īpašumu. 

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu 
maksātāja līdzekļiem. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/184 uz 1 lapas. 
 

16.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/185) 
Par Noteikumu “ Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērt ēšanas kārt ība” apstiprin āšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  
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Apstiprināt Noteikumus Nr.KND1-7/18/1 “Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/185 uz 1 lapas un noteikumi uz 6 lapām. 
 

17.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/186) 
Par finansiālu atbalstu makšķernieku sacensību “Birzgales Karpa” organizēšanai 

R.Ūzuls, R.Reinsone 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atbalstīt biedrības „Birzgales makšķernieku biedrība” makšķernieku sacensību “Birzgales 
Karpa” pasākumu, kas notiks 2018.gada 17.jūnijā ūdenskrātuvē “Rūķi”, Birzgalē, piešķirot 
EUR 300,00  apmērā,veicot budžeta grozījumus, pievirzot no budžeta atlikuma Birzgales tautas 
namam.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/186 uz 1 lapas. 
 

18.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/187) 
Par atbrīvošanu no darba pienākumiem Ķeguma novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 

komisijā 
R.Ūzuls 

 
 Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Kristaps Reķis),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atbr īvot Daci Gulbi no darba pienākumiem Ķeguma novada pašvaldības dzīvokļu 
jautājumu komisijā ar 2018.gada 1.jūliju. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/187 uz 1 lapas. 
 

19.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/188) 
Par iecelšanu amatā 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iecelt Lailu Krasti ņuBirzgales bibliotēkas vadītājas amatā ar2018.gada 18.jūniju  uz 
Birzgales bibliotēkas vadītājas Ingas Daudzes prombūtnes laiku.  

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/188 uz 1 lapas. 
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20.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/189) 

Par atbrīvošanu no ieņemamā amata 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atbr īvot SAC “Senliepas” vadītāju Vinetu K ļavuno ieņemamā amata, izbeidzot darba 
tiesiskās attiecības ar 2018.gada 29.jūniju. 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/189 uz 1 lapas. 
 

21.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/190) 
Par finansējuma piešķiršanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Piešķirt finansējumu 1200 EUR apmērā pašvaldības dzīvokļa Nr.2, kas atrodas Ķeguma 
ielā 8A, remontam (četru logu un 1 durvju nomaiņai). 

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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/190 uz 1 lapas. 
 

22.§ (lēmums Nr.KND1-3/18/191) 
Par adrešu piešķiršanu un anulēšanu nekustamajiem īpašumiem 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Saglabāt zemes vienībaiuz kurasatrodas estrāde, sūkņu māja, artēziskā aka, adresi Graudu 
iela 2 un nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu “Rūķu parks”. 

Main īt zemes vienībaiuz kurasatrodas muzejsadresi uz Parka iela 4 un nekustamajam 
īpašumam saglabāt nosaukumu “Rūķu muzejs”. 

Main īt zemes vienībaiuz kurasatrodas kantoris, adresi uz Parka iela 5un nekustamajam 
īpašumam saglabāt nosaukumu “Kantoris”. 
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Main īt zemes vienībaiuz kurasatrodas dzīvojamā ēka adresi uz Nākotnes iela 14 un 
nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu “Lazdas”. 

Main īt zemes vienībaiuz kurasatrodas veikalsadresi uz Lindes iela 4 un nekustamajam 
īpašumam saglabāt nosaukumu “Veikals Nr.28”. 

Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Puscelītes”. 

Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Liepiņas”. 

Piešķirt vienotu adresi nekustamajam īpašumam: zemei un uz tās atrodošai ēkaiLielvārdes 
iela 2. 

Main īt adresizemes vienībaiuz kuras atrodas būves: mehāniskās darbnīcasun noliktava uz  
Katlu iela 9 un nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu “Viktori”. 

Main īt zemes vienībaiadresi uz Lielvārdes iela 4 un nekustamajam īpašumam saglabāt 
nosaukumu “Veikals “Rembate””. 

Main īt zemes vienībaiadresi uz Liepu iela 5un nekustamajam īpašumam saglabāt 
nosaukumu “Vistuļi”. 

Main īt zemes vienībaiadresi uz Meža iela 11un nekustamajam īpašumam saglabāt 
nosaukumu “Ozolzari”. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/191 uz 1 lapas. 
 
 

23.§ 
Informat īvie jautājumi  

 
Pašvaldības izpilddirektors informē par VPII “Gaismiņa” notiekošajiem piebūves būvniecības 
darbiem, par organizēto iepirkumu rezultātiem, paredzētajiem ceļu, ielu u.c. remonta darbiem 
novadā.  
 
 
Sēdi slēdz 16:00 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)       R.Ūzuls 
18.06.2018. 
datums 
 
 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)       I.Koluza 
18.06.2018. 
datums 
 


