
   ĶE

Lāčplēša iela 1, 
tālr. 

_____________________________

2018.gada 10.oktobrī  
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēde tiek atklāta plkst. 15:30
Sēde notiek Ķeguma novada pašvald
 
Sēdi vada:domes priekšsēdē
Sēdi protokol ē:domes sekret
 
Sēdē piedalāsdeputāti:  
Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Administrācijas darbinieki:
Kintija Sparāne, Edvīns Bartkevi
 
Nepiedalās un ir paziņojuši 
Reinsone 
Nezināmu iemeslu dēļ nepiedal
 

Sēdes norise 
 
Darba kārt ībā: 
 
1. Par iecelšanu Ķeguma tautas nama vad

2. Par Ķeguma novada pašvald
darba algas likmes noteikšanu

3. Par Ķeguma novada pašvald
izglītības iestāžu vadītāju vietnieku m

4. Par reorganizācijas veikšanu un 
apstiprināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma Dirveikas, Tomes pag., 

6. Par Ķeguma novada pašvald

7. Par Ķeguma novada pašvald

8. Par bērnu tiesību aizsardz

9. Par Interešu izglītības un pieaugušo neform
komisijas izveidi 

10. Par dalību Eiropas Savien
projektā „Nodrošināt neitrālu

11. Par līdzfinansējuma pieš
ūdensapgādes un kanalizācijas t

ĶEGUMA NOVADA DOME  
Reģ.Nr. 90000013682 

āčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

____________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

   Nr. KND1-1/18/19

 
30 

novada pašvaldības sēžu zālē 

ēdētājs Raivis Ūzuls 
sekretāre Iveta Koluža 

rs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, 
āns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

cijas darbinieki: 
ns Bartkevičs, Liene Lazdiņa 

uši neierašanās iemesludeputāti  Gundars Vērī

 nepiedalās deputāts Pāvels Kotāns 

ēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā

eguma tautas nama vadītāja amatā 

eguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iest
darba algas likmes noteikšanu 

eguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un visp
āju vietnieku mēneša darba algas likmes noteikšan

cijas veikšanu un Ķeguma novada dzimtsarakstu noda

pašuma Dirveikas, Tomes pag., Ķeguma nov., atsavin

eguma novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošan

eguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas apstiprin

bu aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu 

ī ības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licenc

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas 
ālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam/ “C 

juma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslē
ācijas tīkliem 

___________ 

 
1/18/19 

Vladimirs Samohins, Imants 

ērītis, Jānis Priževoits, Rita 

ta audio un video ierakstā. 

bas iestāžu pedagogu mēneša 

ju un vispārējās pirmsskolas 
neša darba algas likmes noteikšanu 

eguma novada dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 

eguma nov., atsavināšanu 

bas sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā 

kumu komisijas apstiprināšanu 

bas programmas licencēšanas 

cijas ietvarprogrammas “Horizon 2020” 
dz 2050.gadam/ “C - TRACK-50” 

pašuma pieslēgšanai centralizētajiem 
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12. Par nekustamā īpašuma Apogi, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu 

13. Par inženierbūves “Ceļš Gulbji-Šļaunes” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Meža iela 10 un 
Meža iela 10A 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krūmu iela 1 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Skolas iela 10, 
Komunālā iela 7 (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7409 001 0049, 7409 001 0050, 7409 001 
0037) 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunsudrabi” 

18. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

19. Par dzīvojamo telpu īri 

20. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

26. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

27. Par atteikšanos no zemes nomas 

28. Par zemes nomu 

29. Par piedalīšanos pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums” (ESF 
projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, Nr.7.3.2.0/001) 

30. Informatīvie jautājumi 

 
 
 
 

1.§(lēmums Nr.KND1-3/18/272) 
Par iecelšanu Ķeguma tautas nama vadītāja amatā 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iecelt LIENI LAZDI ŅU – Rembates tautas nama kultūras pasākumu organizatori, par 
Ķeguma tautas nama vadītāju , uz noteiktu laiku - ar2018.gada 10.oktobri, uz Daces 
Māliņas prombūtnes laiku, izdarot grozījumus 2016.gada 7.septembra darba līgumā Nr.KNP/2.2-
12/16/68. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/272 uz 1 lapas. 

 
 
 
 



3 
 

 
2.§(lēmums Nr.KND1-3/18/273) 

Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša 
darba algas likmes noteikšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Noteikt Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības pedagogiemar 
2018.gada 01.septembri algas likmi EUR 710,00. 

Ar šī lēmuma stāšanos spēku zaudē Ķeguma novada domes 2017.gada 06.septembra  
lēmums Nr.320 “Par Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestāžu 
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu” (protokols Nr.23, 11.§). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/273 uz 1 lapas. 

 
 

3.§(lēmums Nr.KND1-3/18/274) 
Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un vispārējās pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes noteikšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-8 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Imants Smirnovs, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav, 
balsojumā nepiedalās Valentīns Pastars un Vladimirs Samohins, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Noteikt sekojošas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas likmes 2018./2019.mācību gadam no 2018.gada 1.septembri: 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram- EUR 1466,00 tai skaitā EUR 
1100,00 mērķdotācijas finansējums + 366,00 EUR pašvaldības finansējums. 

Birzgales pamatskolas direktoram-  EUR 950,00 (mērķdotācijas finansējums) 

VPII „Gaismiņa” vadītājai – EUR 1068,00   (pašvaldības finansējums). 

VPII „Birztaliņa” vadītājai  - EUR 954,00 (pašvaldības finansējums). 

Birzgales mūzikas skolas direktoram – EUR 959,00 (pašvaldības) finansējums. 

Noteikt VPII vadītāju vietnieku atalgojumu: 

VPII Gaismiņa (1 slodze) – EUR 854,00 

VPII Birztaliņa (0.25slodze) – EUR 191,00 

Ar šī lēmuma stāšanos spēku zaudē Ķeguma novada domes 2017.gada 20.septembra 
lēmums Nr.339 “Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes noteikšanu” 
(protokols Nr.24, 13.§). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/274 uz 1 lapas. 
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4.§(lēmums Nr.KND1-3/18/275) 

Par reorganizācijas veikšanu un Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 
apstiprināšanu 

R.Ūzuls, I,Smirnovs 
 

Balsojot „par”-8 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Vladimirs 
Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,), „pret”- 1 (Imants Smirnovs), 
“atturas”- 1 (Ilmārs Zemnieks),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Veikt reorganizāciju , apvienojot Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļu un Ķeguma 
novada Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļu vienā nodaļā ar nosaukumu - Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļa, ar 2019.gada 1.janvāri. 

Apstiprināt Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu (pielikumā).  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/275 uz 1 lapas un nolikums uz3 lapām. 

 

5.§(lēmums Nr.KND1-3/18/276) 
Par nekustamā īpašuma Dirveikas, Tomes pag., Ķeguma nov., atsavināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Dirveikas”,  Tomes 
pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 002 0002 (turpmāk tekstā- Nekustamais īpašums), kas 
sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7429 002 0002, kopējā platība 5,00 ha, uz kura 
atrodas vienstāvu dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.  

Apstiprināt Nekustamā īpašuma: 
nosacīto cenu 9180,00 EUR; 
izsoles dalības maksu 20 EUR t.sk.PVN; 
izsoles soli 500 EUR. 

Apstiprināt Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. 

Apstiprināt Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs- Vladimirs Samohins- Tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētājs, 
komisijas locekļi: 
Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane; 
juriskonsulte Li āna Čodore; 
grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece Krist īne Seļava. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/276 uz 1 lapas un nolikums uz 6 lapām. 

 
6.§(lēmums Nr.KND1-3/18/277) 

Par Ķeguma novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu 
apsaimniekošanā 
 R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Noteikt šādus Ķeguma novada pašvaldības sniegtos maksas pakalpojumus un maksu par 
tiem: 

Pakalpojums Kapavietas iemērīšana 
(cena EUR, t.sk.PVN) 

Urnas kapavietas iemērīšana 
(cena EUR, t.sk.PVN) 

Maksa par kapavietas iemēr īšanu Ķeguma novada pašvaldības kapos 
Kapavietas iemērīšana esošos ģimenes 
kapos, ja mirušā pēdējā dzīvesvieta bija 
deklarēta Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

10,00  5,00 

Kapavietas iemērīšana esošos ģimenes 
kapos, ja mirušā pēdējā dzīvesvieta 
nebija deklarēta Ķeguma novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 

15,00 10,00 

Jaunas kapa vietas iemērīšana, ja mirušā 
pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta 
Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

25,00 15,00 

Jaunas kapa vietas iemērīšana, ja mirušā 
pēdējā dzīvesvieta nebija deklarēta 
Ķeguma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

50,00 30,00 

Maksa par kapu kapličas izmantošanu 
Kapličas iznomāšana nelaiķa uzglabāšanai 2,00 euro/ diennaktī 
Kapličas iznomāšana atvadu ceremonijai par 30 min. 3,00 euro 
Kapličas iznomāšana atvadu ceremonijai par 60 min. 6,00 euro 

 

Kapu apsaimniekošanas maksas pakalpojuma maksa netiek iekasēta, ja apbedīšanu 
organizē Ķeguma novada pašvaldība. 

Tiek noteikta atlaide 25% apmērā visiem kapu apsaimniekošanas pakalpojumiem, ja 
apbedīšanu organizē Ķeguma novada pašvaldībā deklarētai trūcīgai personai. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/277 uz 1 lapas. 

 
 

7.§(lēmums Nr.KND1-3/18/278) 
Par Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas 

apstiprināšanu 
R.Ūzuls, I.Smirnovs 

 
Balsojot „par”-8 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Vladimirs 

Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”- 2(Imants Smirnovs, Ilmārs 
Zemnieks), “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisiju šādā 
sastāvā: 

Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
deputāts; 
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Kristaps Reķis, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
deputāts; 

Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāts; 
Ojārs Meiris , Ķeguma novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāts; 
Edvīns Bartkevičs, Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors; 
Vita Kalni ņa, Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja; 
Dace Soboļeva, Attīstības nodaļas vadītāja. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/278 uz 1 lapas. 

 
8.§(lēmums Nr.KND1-3/18/279) 

Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izveidot Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā sastāvā: 
Ķeguma novada pašvaldības policijas inspektors Aigars Novikovs; 
Ķeguma novada pašvaldības administrācijas speciālists izglītības jautājumos Sandra 

Čivča; 
Ķeguma novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Apr āne; 
Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja Vita Kalni ņa. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/279 uz 1 lapas. 

 
 

9.§(lēmums Nr.KND1-3/18/280) 
Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 

komisijas izveidi 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izveidot Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas 
komisiju (Komisiju) sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Ilm ārs Zemnieks, domes deputāts; 
komisijas locekļi: 
Edvīns Bartkevičs, pašvaldības izpilddirektors; 
Sandra Biļinska, Juridiskās nodaļas vadītāja; 
Sandra Čivča, pašvaldības administrācijas speciāliste izglītības jautājumos. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/280 uz 1 lapas. 

 

10.§(lēmums Nr.KND1-3/18/281) 
Par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas “Horizon 

2020” projektā „Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam/     
“C - TRACK-50”  

R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt dalību Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 
ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā „Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 
2050.gadam/ “C - TRACK-50””. 

Līdz 2018.gada 31.oktobrim noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu. 

Noteikt, ka atbildīgais par sadarbības līguma izpildi no Ķeguma novada pašvaldības puses 
ir projekta koordinatore Ilze Staģīte. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/281 uz 1 lapas un sadarbības līguma projekts uz 3 lapām. 

 
11.§(lēmums Nr.KND1-3/18/282) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Piešķirt  nekustamā īpašuma Birzes ielā 30 īpašniecei līdzfinansējumu centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei 1480,00 EUR  apmērā, slēdzot vienošanos par 
līdzfinansējuma saņemšanu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/282 uz 1 lapas. 
 

12.§(lēmums Nr.KND1-3/18/283) 
Par nekustamā īpašuma Apogi, Tomes pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atzīt izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums “Apogi”, Tomes pag., 
Ķeguma nov., kas sastāv no zemesgabala, kopējā platība 2,25 ha, ar nosolīto cenu 14480 EUR 
par notikušu. 

Slēgt līgumu ar nosolītāju par izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2018.gada 24.oktobrim. 

Apstiprināt Izsoles komisijas 2018.gada 27.septembra protokolu Nr.1 ar tam pievienoto 
izdevumu tāmi. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības 
likuma 8.pantu, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams. 



8 
 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/283 uz 1 lapas un izsoles protokols uz 3 lapām. 

 

 

 

 

13.§(lēmums Nr.KND1-3/18/284) 
Par inženierbūves “Ceļš Gulbji-Šļaunes” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Ķeguma novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošo inženierbūvi “Ceļš Gulbji-
Šļaunes”, garums 6,5 km, sadalīt divās inženierbūvēs: 

 inženierbūve “Vilku kalna ceļš”, garums 5,7 km, kas atrodas uz nekustamā īpašuma 
“Vilku kalna ceļš”, kadastra numurs 74440010402, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
74440010184, 74440050329; 

 inženierbūve “Ceļš Gulbji- Gubeņbreņči”, garums- 0,8 km, kas atrodas uz nekustamā 
īpašuma “Ceļš Gulbji- Gubeņbreņči”, kadastra numurs 74440050329, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 74440060157. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/284 uz 1 lapas. 
 

14.§(lēmums Nr.KND1-3/18/285) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiemMeža iela 10 un 

Meža iela 10A 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma 
nov., kadastra Nr.7409 003 0055, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 003 0079, un Meža 
iela 10A, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr.7409 003 0094, zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 7409 003 0078. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 32582 m2, saglabāt esošo adresi Meža iela 10, 
Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas 
un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907). 

Otrajai zemes vienībai, platība 115710 m2, saglabāt  esošo nosaukumu Meža iela 10A, 
Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/285 uz 1 lapas. 
 

15.§(lēmums Nr.KND1-3/18/286) 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumamKrūmu iela 1 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Krūmu iela 1 zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 1235 m2, piešķirt nosaukumu  Ganu iela 1A, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1835 m2, saglabāt  esošo nosaukumu Krūmu iela 1, 
Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/286 uz 1 lapas. 

 
16.§(lēmums Nr.KND1-3/18/287) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Skolas iela 10, 
Komunālā iela 7 (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7409 001 0049, 7409 001 0050, 7409 

001 0037) 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumuSkolas iela 10, Ķegums, 
Ķeguma nov., kadastra Nr.7409 001 0049, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 
0049, un Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 0050, zemes 
vienībām, kadastra apzīmējums 7409 001 0050, un Komunālā iela 9, kadastra apzīmējums 
7409 001 0037. 

Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0049, platība 23352 m2, 
saglabāt esošo adresi Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 

Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0050, platība 11756 m2, 
saglabāt  esošo adresi Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt zemesvienības 
lietošanas mērķi –izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 

Trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0037, platība 18493 m2, 
saglabāt  esošo adresi Komunālā iela 9, Ķegums, Ķeguma nov. saglabāt zemesvienības 
lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908). 

Nekustamais īpašums Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma nov. sastāvēs no divām zemes 
vienībām:kadastra apzīmējums 7409 001 0050 un kadastra apzīmējums 7409 001 0037. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/287 uz 1 lapas. 

 
17.§(lēmums Nr.KND1-3/18/288) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunsudrabi” 
R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunsudrabi”, Rembates 
pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 006 0002, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 
006 0002. 

Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 006 0164, platība 5,47 ha, 
saglabāt esošo adresi “Jaunsudrabi”, Rembates pag., Ķeguma nov., saglabāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 006 0163, platība 9,82 ha, piešķirt 
nosaukumu “Līči”, Rembates pag., Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(kods 0201). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/288 uz 1 lapas. 

 
18.§(lēmums Nr.KND1-3/18/289) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt vienošanos pie 2015.gada 29.janvāraTelpunomas līguma Nr.BPP/3-1/15/1, kas 
noslēgts ar SIA „Service for Europe Development”, par telpas Nr.18 -44,2 m2 platībā, 
pašvaldības ēkā Nākotnes ielā 2A, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu noliktavas 
ierīkošanai, pagarinot līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 
nosacījumus. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/289 uz 1 lapas. 

 
19.§(lēmums Nr.KND1-3/18/290) 

Par dzīvojamo telpu īri  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izbeigt 2003.gada 01.februāra Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.108 ar 2018.gada 
16.oktobri. 

 Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumupar pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā dzīvokļa 
īpašuma Nr.8 Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kopējo platību 55,5 
m2, īri uzvienu gadu, nemainot pārējos 2003.gada 01.februāra Dzīvojamās telpas īres līguma 
Nr.108 noteikumus. Īrnieks papildus īres maksai un apsaimniekošanas maksai maksā likumā 
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noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, patstāvīgi slēdz līgumus ar citiem 
pakalpojumu sniedzējiem par saņemtajiem pakalpojumiem (piem. elektroenerģijas, gāzes 
piegādi, sakaru komunikācijām utml). 

Pilnvarot SIA “Ķeguma Stars” valdes locekli A.Rozi noslēgt īres un apsaimniekošanas 
līgumu ar D.Rešetņikovu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/290 uz 1 lapas. 

 
20.§(lēmums Nr.KND1-3/18/291) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt vienošanos pie 2008.gada 14.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma 
Nr.3/2008, kas noslēgts par 2/6 domājamās daļas no zemes vienības “Ērgļi” nomu, līdz 
2028.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības 
likuma 8.pantu, 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.KND1-3/18/291 uz 1 lapas. 

 
21.§(lēmums Nr.KND1-3/18/292) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/292 uz 1 lapas. 

 
22.§(lēmums Nr.KND1-3/18/293) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/293 uz 1 lapas. 

 
23.§(lēmums Nr.KND1-3/18/294) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/294 uz 1 lapas. 

 
24.§(lēmums Nr.KND1-3/18/295) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/295 uz 1 lapas. 
 
 

25.§(lēmums Nr.KND1-3/18/296) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/296 uz 1 lapas. 
 

26.§(lēmums Nr.KND1-3/18/297) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/297 uz 1 lapas. 
 
 

27.§(lēmums Nr.KND1-3/18/298) 
Par atteikšanos no zemes nomas 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Ar 2019.gada 01.janvāriizbeigt  2010.gada 20.decembra zemes nomas līgumu Nr.44/2010, 
noslēgtu par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas 0,79 ha nomu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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.KND1-3/18/298 uz 1 lapas. 
 

28.§(lēmums Nr.KND1-3/18/299) 
Par zemes nomu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iznomāt zemes vienību “Skaidras”, zemes vienību 0,8656 (nemērīta)  ha platībā, uz laiku 
līdz2023.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro) plus PVN gadā. Nekustamā 
īpašuma nodoklis nav iekļauts nomas maksā, nekustamā īpašuma nodokli maksā Nomnieks. 
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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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/299 uz 1 lapas. 
 
 

29.§(lēmums Nr.KND1-3/18/300) 
Par piedalīšanos pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērt ējums” (ESF 

projekt ā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, Nr.7.3.2.0/001) 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības piedalīšanos Nodarbinātības valsts aģentūras ESF 
projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, Nr.7.3.2.0/001, ietvaros un iesniegt  pieteikumu 
dalībai pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums”, (turpmāk – Projekts) 
par kopējo summu līdz EUR 14415,00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti piecpadsmit euro). 

Nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu Projekta īstenošanai līdz EUR 
1880,22 apmērā, kas ir ne mazāk kā 15% no projekta attiecināmajām izmaksām. 

Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir Ķeguma 
novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Dace Grīsle. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/300 uz 1 lapas. 
 

30.§ 
Informat īvie jautājumi  

 
Pašvaldības izpilddirektors Edvīns Bartkevičs informē par notiekošajiem darbiem uz Misiņu 
ceļa, Birzes- Uzvaras ielā, par ūdensvada nomaiņas darbiem Birzgalē, ielu apgaismojuma izbūvi 
Birzgalē, par izsludināto iepirkumu mežu apsaimniekošanā.  
 
 
Sēdi slēdz 16:30 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
17.10.2018. 
datums 
 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)        I.Koluža 
17.10.2018. 
datums 
 


