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Lāčplēša iela 1, 
tālr. 

_____________________________

2018.gada 14.novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēde tiek atklāta plkst. 15:00
Sēde notiek Ķeguma novada pašvald
 
Sēdi vada: domes priekšsēdē
Sēdi protokol ē: domes sekret
 
Sēdē piedalās deputāti:  
Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, 
Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Administrācijas darbinieki:
Edvīns Bartkevičs 
Nepiedalās un ir paziņojuši 
Reinsone. 
Nezināmu iemeslu dēļ nepiedal
 

Sēdes norise 
 
Darba kārt ībā: 
 
1. Par nosaukumu un lietošanas m

2. Par atteikšanos no zemes nomas

3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

4. Par iznomājamās zemes plat

5. Par zemes nomas līguma termi

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

7. Par grozījumiem zemes nomas l

8. Par grozījumiem zemes nomas l

9. Par grozījumiem zemes nomas l

10. Par grozījumiem zemes nomas l

11. Par telpu nomu 

12. Par telpu nomas līguma izbeigšanu

13. Par telpu nomu 

14. Par telpu nomu 

15. Par telpu nomas līguma termi

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. KND1-1/18/21

 
00 

novada pašvaldības sēžu zālē 

domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 
sekretāre Iveta Koluža 

ns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, 
āns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks

cijas darbinieki: 

uši neierašanās iemeslu deputāti  Roberts Ozols,

 nepiedalās deputāts Pāvels Kotāns. 

ēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā

Par nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem

Par atteikšanos no zemes nomas 

īguma izbeigšanu 

s zemes platības samazināšanu 

īguma termiņa pagarināšanu 

īguma izbeigšanu 

jumiem zemes nomas līgumā 

jumiem zemes nomas līgumā 

jumiem zemes nomas līgumā 

jumiem zemes nomas līgumā 

guma izbeigšanu 

guma termiņa pagarināšanu 

_______________________________________ 
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Vladimirs Samohins, Imants 
ārs Zemnieks 

Roberts Ozols, Jānis Priževoits, Rita 

ta audio un video ierakstā. 

īpašumiem 
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16. Par telpu nomu 

17. Par īres līguma izbeigšanu 

18. Par dzīvojamās telpas īri 

19. Par īres līguma termiņa pagarinājumu 

20. Par īres līguma termiņa pagarinājumu 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam “Mūriņi”  

22. Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 

23. Par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam 

24. Par adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
”Garkalnu Olis” 

25. Par nekustamā īpašuma “Vilku kalna ceļš”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā nodošanu 
valsts īpašumā 

26. Par  nekustamā īpašuma „Tūjas”, Birzgales pag., Ķeguma  nov., atsavināšanu 

27. Par adreses un nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

28. Par darba grupā sakņu dārza jautājumos 

29. Par debitoru parādu izslēgšanu no uzskaites 

30. Par atzinības rakstu un naudas balvu 

31. Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna 
aktualizāciju 

32. Par Ziemassvētku paciņu dāvināšanu Ķeguma novada iedzīvotājiem 

33. Par Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

34. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2018.gadam”" apstiprināšanu 

35. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr. 432 

36. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 11.jūnija lēmumā Nr.229 

37. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

38. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

39. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

40. Par zemes nomu 

41. Par atzinības rakstu un naudas balvu 

42. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 24.janvāra lēmumā Nr.KND1-3/18/22 
“Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2018.gadā”  

43. Informatīvie jautājumi 

 
1.§(lēmums Nr.KND1-3/18/303) 

Par nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 
R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

No nekustamā īpašuma “Mežsētas 2”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 007 
0014: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 004 0158, platība 31,60 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Baznīcas pļava”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0293, platība 12,60 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Centra pļavas”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0288, platība 44,20 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Austrumu pļavas”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0292, platība 26,30 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Dienvidu pļavas”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0165, platība 30,40 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Vēži”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0167, platība 68,20 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Grunduļi”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0214, platība 65,30 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Zābaki”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0228, platība 72,20 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Līdakas”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0232, platība 18,20 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Nārbuļi”, atdalītajai zemes vienībai 
noteiktnekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0259, platība 14,10 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jumtiņi”, atdalītajai zemes vienībai noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 
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atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 005 0290, platība 97,00 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Orītes”, atdalītajai zemes vienībai noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 004 0163, platība 55,30 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Korītes”, atdalītajai zemes vienībai noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā,  LV- 1007. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/303 uz 3 lapām. 

 
 

2.§(lēmums Nr.KND1-3/18/304) 
Par atteikšanos no zemes nomas 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Ar 2019.gada 01.janvāriizbeigt  2010.gada 01.jūlija zemes nomas līgumu Nr.12/2010, 
noslēgtu par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas 0,16 ha nomu. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/304 uz 1 lapas. 

 
 

3.§(lēmums Nr.KND1-3/18/305) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izbeigt 2008.gada 14.februāra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.7/2010, noslēgtu par 
zemes gabala „Apses”  daļas 1,00 ha nomu, ar 2019.gada 1.janvāri. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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. 
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Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/305 uz 1 lapas. 

 
 
 

4.§(lēmums Nr.KND1-3/18/306) 
Par iznomājamās zemes platības samazināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Ar 2019.gada 01.janvāri slēgt Vienošanos par iznomājamā pašvaldībai piekrītošā zemes 
gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” platības samazināšanu no 0,3 ha uz 0,18 ha, nemainot pārējos 
līguma nosacījumus. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/306 uz 1 lapas. 

 
5.§(lēmums Nr.KND1-3/18/307) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša zemesgabala Graudu iela 7 daļas 
23,1 m2 platībā nomu individuālās garāžas uzturēšanai uz laiku līdz 2028.gada 31.decembrim, 
nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/307 uz 1 lapas. 

 
6.§(lēmums Nr.KND1-3/18/308) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.161/2007, kas 2007.gada 17.aprīlī noslēgts par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0093, daļas 480m2 platībā, nomu, ar 2019. gada 
1.janvāri. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/308 uz 1 lapas. 

 
 

7.§(lēmums Nr.KND1-3/18/309) 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.18/2012, kas noslēgts 
2012.gada 3.decembrī par nomājamās zemes Rīgas ielā 12, Ķegumā, kas ir zemes gabala daļa, 
platības no 530 kv.m maiņu uz 363 kv.m, ar 2019.gada 1.janvāri .  

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/309 uz 1 lapas. 

 
8.§(lēmums Nr.KND1-3/18/310) 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.194/2007, kas noslēgts 
2007.gada 11.maijā par nomājamās zemes Liepu alejā 2A, Ķegumā, kas ir zemes gabala daļa, 
platības no 690 kv.m maiņu uz 318 kv.m, ar 2019.gada 1.janvāri .  

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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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.KND1-3/18/310 uz 1 lapas. 

 
9.§(lēmums Nr.KND1-3/18/311) 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.96/2007, kas noslēgts 
2007.gada 3.aprīlī par nomājamās zemes Liepu alejā 2A, Ķegumā, kas ir zemes gabala daļa, 
platības no 594 kv.m maiņu uz 584 kv.m, ar 2019.gada 1.janvāri .  

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/311 uz 1 lapas. 

 
10.§(lēmums Nr.KND1-3/18/312) 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.13/2008, kas noslēgts 
2008.gada 14.martā par nomājamās zemes Liepu alejā 2A, Ķegumā, kas ir zemes gabala daļa, 
platības no 460 kv.m maiņu uz 200 kv.m, ar 2019.gada 1.janvāri .  

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/312 uz 1 lapas. 

 
11.§(lēmums Nr.KND1-3/18/313) 

Par telpu nomu 
R.Ūzuls 

 



8 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iznomāttelpu Nr.128 (zāli)Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē “Gaismiņa”, turpmāk 
VPII,Ķegumā, Ķeguma novadā, interešu izglītības programmas – funkcionālo treniņu sistēmas 
bodyART® nodarbību “Vingro sev” īstenošanai pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz 
plkst.20.00, uz laiku no 2018.gada 15.oktobra līdz 2021.gada 14.oktobrim, nosakot nomas 
maksu EUR 20(divdesmit euro) gadā plus PVN. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/313 uz 1 lapas. 

 

12.§(lēmums Nr.KND1-3/18/314) 
Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izbeigt 2018.gada 15.maija Telpu nomas līgumu Nr.KNP3-5/18/26, noslēgtu par telpas 
Nr.12 (kūts, šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., 
nomu, ar 2018.gada 1.novembri. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/314 uz 1 lapas. 

 
13.§(lēmums Nr.KND1-3/18/315) 

Par telpu nomu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.12 (kūts, 1/5 
domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz pašvaldībai 
piekritīga zemes gabala „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., nomu palīgsaimniecības 
vajadzībām, ar 2018.gada 1.novembri, nosakot nomas maksu 1,42 EUR/mēnesī plus PVN. 
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Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma 
domājamai daļai. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/315 uz 1 lapas. 

 
14.§(lēmums Nr.KND1-3/18/316) 

Par telpu nomu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iznomāt telpu Nr.21 Nākotnes ielā 2A, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar 
kopējo platību 50.4 m2 platībā sapulču rīkošanai – Bībeles studijām un lūgšanām par vajadzībām, 
uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,00 EUR/ mēnesī plus PVN. 
Nomnieks par saviem līdzekļiem veic telpas kosmētisko remontu, papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli un maksu par elektroenerģiju. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/316 uz 1 lapas. 

 
15.§(lēmums Nr.KND1-3/18/317) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt 29.01.2015. telpu nomas līgumu Nr.BPP/3-1/15/2 ar SIA „Ametrans”, par  ½ no 
telpas Nr.18 pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov, 12 m2 
platībā nomu nagu kopšanas pakalpojumu sniegšanai uz laiku līdz 2021.gada 
31.decembrim,nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/317 uz 1 lapas. 

 

16.§(lēmums Nr.KND1-3/18/318) 
Par telpu nomu 

R.Ūzuls 



10 
 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Iznomāt ½ no telpas Nr.002 pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, Birzgales pag., 
Ķeguma nov., LV-5033, 8,95m2 platībā masāžas pakalpojumu veikšanai uz laiku līdz 2020.gada 
31.decembrim,nosakot nomas maksu EUR 7,12 mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli 

Slēgt vienošanos pie 2014.gada 28.maija nedzīvojamo telpunomas līguma Nr.BPP/3-
1/14/2, kas noslēgts par ½ no telpas Nr.002 pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, 8,95m2 platībā nomu, nosakot nomas maksu EUR 7,12 
mēnesī plus PVN. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma 8.pantu, 
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.KND1-3/18/318 uz 1 lapas. 

 
17.§(lēmums Nr.KND1-3/18/319) 

Par īres līguma izbeigšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atzīt par izbeigtu 2018.gada 21.maija dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP7-4/18/2, 
noslēgtu parpašvaldības dzīvokļa Nr.6 Kalna ielā 1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma 
novadā, īri ar 2018.gada 01.novembri. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/319uz 1 lapas. 

 
18.§(lēmums Nr.KND1-3/18/320) 

Par dzīvojamās telpas īri  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  
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Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokli Nr.6, kas atrodas kas atrodas Kalna ielā 
1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, nosakot īres maksu 0,11 EUR/m2, ar līguma 
darbības termiņu uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/320 uz 1 lapas. 

 

19.§(lēmums Nr.KND1-3/18/321) 
Par īres līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.KNP3-6/18/18 termiņu uz laiku līdz 
2019.gada 31.decembrim, pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" 
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Ķeguma novada pašvaldības vārdā, nosakot īres maksas 
peļņas daļu  0,05 EUR/m2 un apsaimniekošanas maksu atbilstoši apsaimniekotāja  noteiktajam 
tarifam. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/321 uz 1 lapas. 

 
20.§(lēmums Nr.KND1-3/18/322) 

Par īres līguma termiņa pagarinājumu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.KNP3-6/18/17termiņu uz laiku līdz 
2019.gada 31.decembrim, pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" 
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Ķeguma novada pašvaldības vārdā, nosakot īres maksas 
peļņas daļu  0,00 EUR/m2 un apsaimniekošanas maksu atbilstoši apsaimniekotāja  noteiktajam 
tarifam. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas 
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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.KND1-3/18/322 uz 1 lapas. 

 
21.§(lēmums Nr.KND1-3/18/323) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam “Mūri ņi”  
R.Ūzuls 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

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

Pirmajai zemes vienībai platība 6,30 ha, saglabāt nekustamā īpašuma adresi “Mūriņi”, 
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai platība 6,50 ha, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 
piešķirt nosaukumu “Augšmūriņi”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/323 uz 1 lapas. 

 
22.§(lēmums Nr.KND1-3/18/324) 

Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem 
R.Ūzuls 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības, platība 1,1207 ha un 
dzīvojamās mājas, adresi “Ciedri”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. 

Piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības, platība 1,1208 ha un 
jaunbūves, adresi“Šulci”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/324 uz 1 lapas. 

 

23.§(lēmums Nr.KND1-3/18/325) 
Par adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam 

R.Ūzuls 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Main īt nekustamajam īpašumamkura sastāvā ir zemes vienība uzkurasatrodas dzīvojamā 
māja  un pagrabs, adresi “Pusceļi”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. uz jaunu adresi 
Ķeguma iela 10, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.un saglabāt nekustamā īpašuma 
nosaukumu “Pusceļi”. 
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Main īt nekustamā īpašuma “Pusceļi” lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/325 uz 1 lapas. 

 

 

 

 

 
24.§(lēmums Nr.KND1-3/18/326) 

Par adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
”Garkalnu Olis”  

R.Ūzuls 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs 
Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, 

Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

No nekustamā īpašuma “Garkalni”atdalīt zemes vienību, platība 19,40 ha, 
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresi “Garkalnu Olis”, atdalītajai zemes 
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/326 uz 1 lapas. 

 
25.§(lēmums Nr.KND1-3/18/327) 

Par nekustamā īpašuma “Vilku kalna ceļš”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā nodošanu 
valsts īpašumā 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā nekustamo īpašumu “Vilku 
kalna ceļš”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 001 0402, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 7444 001 0184, platība 4,87 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7444 005 0329, platība 5,92 ha, uz kurām atrodas inženierbūve- ceļš “Vilku kalna ceļš” garums 
5,7 km, valstij piekritīgās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas  nodrošināšanai. 

Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu 
“Vilku kalna ceļš”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 001 0402, ar lietu 
tiesībām un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot minēto nekustamo īpašumu 
Ķeguma novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un 
aizsardzības nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot atzīmi  zemesgrāmatā. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/327 uz 1 lapas. 

 
26.§(lēmums Nr.KND1-3/18/328) 
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Par  nekustamā īpašuma „Tūjas”, Birzgales pag., Ķeguma  nov., atsavināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Tūjas”, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemesgabala, platība 6,99 ha, par nosacīto cenu 
15800 EUR. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/328 uz 1 lapas. 

 
27.§(lēmums Nr.KND1-3/18/329) 

Par adreses un nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem 
īpašumiem 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

No nekustamā īpašuma “Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov.84: 

atdalīt zemes vienību,  platība 0,40 ha,  atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
“Ceļš Ezerkalni-Veides” (2A), noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

atdalīt zemes vienību,  platība 0,06 ha, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ceļš 
Kalnabiķi - Virši” (1B), atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

atdalīt starpgabalu,  platība 0,29 ha, atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība (kods 0101). 

atdalīt starpgabalu,  platība 0,19 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Paliekošais nekustamais īpašums “Virši” sastāv no trīs zemes vienībām: 

zemes vienībai, platība 0,10 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

zemes vienībai, platība 0,02 ha,noteikt divus zemes lietošanas mērķus – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, platība 0,100 ha (kods 0201) unzeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, platība 0,100 ha (kods 0101); 

zemes vienībai, platība 1,63 ha, saglabāt  adresi “Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., noteikt 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/329 uz 1 lapas. 

 
28.§(lēmums Nr.KND1-3/18/330) 
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Par darba grupā sakņu dārza jautājumos 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izslēgt no Ķeguma novada pašvaldības darba grupas sakņu dārza jautājumos darba grupas 
locekli Rinaldu Liepiņu. 

Iekļaut  Ķeguma novada pašvaldības darba grupā sakņu dārza jautājumos Ķeguma novada 
pašvaldības policijas inspektoru Aigaru Novikovu . 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/330 uz 1 lapas. 

 
29.§(lēmums Nr.KND1-3/18/331) 

Par debitoru parādu izslēgšanu no uzskaites 
R.Ūzuls 

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

Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- 1 (Imants Smirnovs), “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites parādniekus ar parādu kopējo summu 
32497,67 EUR uz 2018.gada 01.novembri: 

 Aviloks SIA parāda summa 3367,07 EUR (trūkst informācijas par parāda rašanos nav 
pieejami dokumenti par parāda rašanos); 

Janda A SIA parāda summa 1041,41 EUR (21.02.2017. apturēta saimnieciskā darbība); 

Lobes SIA parāda summa 300,07 EUR (31.10.2018. likvidēts); 

Kora-Tex SIA parāda summa 628,28 EUR (16.09.2016. likvidēts); 

MN Īpašumi SIA parāda summa 24939,23 EUR (09.09.2016. izbeigts maksātnespējas 
process 05.10.2016. likvidēts); 

Daugavas mežsaimnieks SIA summa 42,69  EUR (iepriekšējais nosaukums “Nesy 
Forestry” SIA trūkst informācijas par parāda rašanos, nav pieejami dokumenti)  

Stella Rubaņika IK parāda summa 51,65 EUR ( trūkst informācijas par parāda rašanos, nav 
pieejami dokumenti) 

 Sanoda SIA parāda summa 1498,99 EUR (30.03.2015. likvidēts).  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/331 uz 1 lapas. 

 
30.§(lēmums Nr.KND1-3/18/332) 

Par atzinības rakstu un naudas balvu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Piešķirt Atzinības rakstu Evitai Reinsonei, Inesei Martinovai, Mairai Līdumai.   

Piešķirt Birzgales tautas nama sieviešu korim naudas balvu 200,00 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/332 uz 1 lapas. 

 
 

31.§(lēmums Nr.KND1-3/18/333) 
Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizēto 
Investīciju plānu. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/333 uz 1 lapas un plāns uz 4 lapām. 

 
32.§(lēmums Nr.KND1-3/18/334) 

Par Ziemassvētku paciņu dāvināšanu Ķeguma novada iedzīvotājiem 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Veikt Ziemassvētku paciņu iegādi Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotājiem, tai skaitā 
bērniem (vecuma grupās – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni, 5.-9.klašu skolēni, 10.-
12.klašu skolēni), represētām personām, pensionāriem 85+. 

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bartkevičam organizēt pieprasījuma iesniegšanu 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un lūgt sniegt informāciju par Ķeguma novada pašvaldībā 
deklarēto bērnu līdz 7 gadu vecumam dzimšanas datiem un dzīvesvietu, un pensionāru 85+ 
dzimšanas datiem un dzīvesvietu. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/334 uz 1 lapas. 

 
33.§(lēmums Nr.KND1-3/18/335) 

Par Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu 
R.Ūzuls 
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Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt maksu par Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/335 uz 2 lapām. 

 

 

 

 

 

34.§(lēmums Nr.KND1-3/18/336) 
Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada 

pašvaldības budžetu 2018.gadam”" apstiprināšanu 
R.Ūzuls, I.Smirnovs 

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

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis), „pret”- 1 (Imants Smirnovs), 
“atturas”- 2 (Kristaps Reķis, Ilmārs Zemnieks),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.KND1-6/18/10 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” (pielikumā). 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/336 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 15 lapām. 

 
35.§(lēmums Nr.KND1-3/18/337) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr. 432 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumā Nr. 432 “Par 
Ķeguma novada domes projekta “Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” 
energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai”” 
(protokols Nr.29,1.§), izsakot lēmuma 2. un 3.punktus sekojošā redakcijā:  

“2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Ķeguma novada pašvaldība apņemas nodrošināt 
finansējumu 1 461 601,80 EUR(viens miljons četri simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti 
viens euro un 80 centi) apmērā, kas sastāv no: 

2.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai  
147 845,00 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro 
un 00 centi) apmērā; 

2.2. Projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai  
6 522.57 EUR (seši tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 57 centi) apmērā; 
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2.3.Projekta iesniedzēja (pašvaldības) finansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 1 
290 666.51 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit seši eiro 
un 51 cents) apmērā; 

2.4. Projekta iesniedzēja (pašvaldības) finansējumu projekta attiecināmo izmaksu segšanai 
19567.72 EUR   (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi eiro un 72 centi) 
apmērā. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā Ķeguma novada pašvaldībai nodrošināt pašvaldības 
priekšfinansējumu projekta īstenošanai 1 461 601,80 EUR  (viens miljons četri simti 
sešdesmit viens tūkstotis seši simti viens euro un 80 centi)  apmērā, ņemot Valsts kases 
kredītu.” 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/337 uz 1 lapas. 
 
 
 

36.§(lēmums Nr.KND1-3/18/338) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014. gada 11.jūnija l ēmumā Nr.229 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-10 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- 1 (Imants Smirnovs),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 11.jūnija lēmumā Nr. 229 (protokols 
Nr.13,3.§) „Par zemes vienības atdalīšanu no Ozolu ielas”- 

1.punktuizteikt šādā redakcijā: 

„ 1. No nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 7409 004 0110, zemes vienības, kadastra 
apzīmējums7409 004 0113, platība 7895 m2, jaunu nekustamo īpašumu veidošanai, atdalīt trīs 
zemes vienības: 

1.1. pirmo zemes vienību aptuveni 240 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

1.2. otro zemes vienību aptuveni 145 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

1.3. trešo zemes vienību aptuveni 230 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās 
uzmērīšanas dabā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)”.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/338 uz 1 lapas. 

 

37.§(lēmums Nr.KND1-3/18/339) 
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt 2013.gada 11.decembrī ar Zemnieku saimniecību”Audzes” noslēgto zemes 
nomas līgumu Nr.BPP/6-3/13/11 par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Pašvaldības 
nomas zeme”  zemes vienības, platība 1,4 ha, nomu bez apbūves tiesībām lauksaimniecības 
vajadzībām līdz 2020.gada 31.decembrim,  nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības (bet ne mazāku kā 28 EUR/gadā) plus PVN. Nomnieks papildus nomas 
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/339 uz 1 lapas. 
 
 
 
 
 

 
38.§(lēmums Nr.KND1-3/18/340) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt 2013.gada 11.decembrī ar Zemnieku saimniecību”Audzes” noslēgto zemes 
nomas līgumu Nr.BPP/6-3/13/12 par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „T īrumnieku 
nomas zeme”  zemes vienības, platība 5,6259 ha, nomu bez apbūves tiesībām lauksaimniecības 
vajadzībām līdz 2020.gada 31.decembrim,  nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības (bet ne mazāku kā 28 EUR/gadā) plus PVN. Nomnieks papildus nomas 
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/340 uz 1 lapas. 
 
 

39.§(lēmums Nr.KND1-3/18/341) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Ar 2019.gada 1.janvāri  izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/13/10, kas 2013.gada 
6.novembrī noslēgts par zemes gabala „Pašvaldības nomas zemedaļas 0,09 ha platībā, nomu. 

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma 8.pantu, 
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.KND1-3/18/341 uz 1 lapas. 
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40.§(lēmums Nr.KND1-3/18/342) 

Par zemes nomu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Slēgt nomas līgumu ar Zemnieku saimniecības ”Audzes”par nekustamā īpašuma 
„T īrumnieku Jāņi”   zemes vienības daļas 0,6 ha platībā un zemes vienības, platība 2,2 ha, 
nomu bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām līdz 2023.gada 31.maijam, nosakot 
nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (bet ne mazāku kā 28 EUR/gadā par 
katru zemes vienību) plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 
nodokli. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/18/342 uz 1 lapas. 
 

41.§(lēmums Nr.KND1-3/18/343) 
Par atzinības rakstu un naudas balvu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu Maijai Priževoitei.  

Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto, 
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.KND1-3/18/343 uz 1 lapas. 
 

42.§(lēmums Nr.KND1-3/18/344) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 24.janvāra lēmumā Nr.KND1-3/18/22 
“Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2018.gadā”  

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”-11 (Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, “atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ:  

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2018.gada 24.janvāra lēmumā Nr.KND1-
3/18/22 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2018.gadā 
“(protokols Nr.2, 1.§), grozot sadaļu “VPII Gaismiņa” “Tehniskie darbinieki” ar 2018.gada 
01.septembri, papildinot to ar pozīciju “Skolotāja palīgs” un izsakot sekojošā redakcijā: 
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4.1 Ārsta palīgs 1 735 

4.2 Lietvedis 0,5 215 

4.3 Vadītāja vietnieks saimniecības jomā 1 702 

4.4 Skolotāja palīgs 1 450 

4.5 Skolotāja palīgs 1 450 

4.6 Skolotāja palīgs 1 450 

4.7 Skolotāja palīgs 1 450 

4.8 Skolotāja palīgs 1 450 

4.9 Skolotāja palīgs 1 450 

4.10 Skolotāja palīgs 1 450 

4.11 Skolotāja palīgs 1 450 

4.12 Skolotāja palīgs 1 450 

4.13 Skolotāja palīgs 1 450 

4.14 Skolotāja palīgs 1 450 

4.15 Ēdnīcas vadītājs 1 600 

4.16 Pavārs 1 446 

4.17. Pavārs 1 446 

4.18 Virtuves strādnieks 1 433 

4.19 Veļas pārzinis 1 475 

4.20 Sētnieks 1 430 

4.21 Palīgstrādnieks  1 430 

4.22 Apkopējs 1 430 

4.23 Apkopējs 1 430 

4.24 Remontstrādnieks 0,5 215 

 
 

43.§ 
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektors Edvīns Bartkevičs pateicas visiem, kas piedalījās 11.novembra lāpu gājienā un 
izlika svecītes Saules aplī. Iepazīstina ar gaidāmajiem  valsts svētku pasākumiem un 
paveiktajiem darbiem  Ķeguma novadā. 
 
 
Sēdi slēdz 16:30 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
20.11.2018. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 
20.11.2018. 
datums 
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