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SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

2010.gada 17.februārī                                                                            Nr.5 

Sēde sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, 

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, 

Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, juriste Sandra Biļinska. 

SIA „Ķeguma Stars" valdes loceklis Māris Juškāns. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis un  Tadeušs Vaļevko slimības dēļ. 

  

Darba kārtība: 

1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

4. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

mailto:dome@kegums.lv


6. Par domes priekšsēdētāja amatu savienošanu. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

9. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežajusti", 

„Madītes", „Jakari", „Jaujas". 

10. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

11. Par ēdināšanas apmaksu. 

12. Par īres tiesību piešķiršanu. 

13. Par iekļaušanu reģistrā. 

14. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ķimenes-2" Ķeguma novada Ķeguma 

lauku teritorijā 

16. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

17. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecābermaņi", Ķeguma novada Birzgales 

pagastā. 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalna Vaski". 

19. Informatīvie jautājumi. 

  

1.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 



  

Anulēt ziņas par Oskara Blūma deklarēto dzīvesvietu.  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

2.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" -  1 (Līga Strauss), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 

  

Anulēt ziņas par Ināras Eglītes un Elīzas Eglītes deklarēto dzīvesvietu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

3.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 



  

Anulēt ziņas par Anetes Vitkas deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

4.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

Anulēt ziņas par Signes Vitkas deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

5.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu. 

R.Ozols. L.Bicāns, S.Čivča 

  

Ņemot vērā Likuma „Par pašvaldībām" 10.pantu, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var 

nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes 

nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts 

rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti; 



 „Izglītības likuma" 18.panta 3.daļu novada pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku 

funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību; 

 „Vispārējā izglītības" likuma 54.pantu, ka pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas 

izveido pašvaldības un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci nosaka 

Ministru kabinets; 

MK noteikumus Nr.1263 „Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un 

pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci" 8.punktu, kas nosaka, ka vairākas 

pašvaldības var veidot apvienoto pedagoģiski medicīnisko komisiju, savstarpēji vienojoties par 

finansēšanas kārtību, 

            ņemot vērā Lielvārdes novada un Ikšķiles novada pašvaldības priekšlikumus par 

sadarbības iespējām izglītības jomā; 

ņemot vērā domes Finanšu komiteja un Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumus; 

atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Slēgt līgumu ar Lielvārdes novada un Ikšķiles novada pašvaldībām par sadarbību izglītības 

jomā. 

2. Pašvaldības izglītības speciālistei organizēt līguma parakstīšanu. 

  

  

6.§ 

Par domes priekšsēdētāja amatu savienošanu. 

R.Ozols 

  

Izskatīta Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja E.Bartkeviča 2010.gada 

27.janvāra vēstule nr.SA-1/26 ar lūgumu atļaut Ķeguma novada domes priekšsēdētājam 

Robertam Ozolam pārstāvēt Rīgas plānošanas reģionu Daugavas upes baseina Konsultatīvajā 

padomē. 



  

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 

81.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto, LR Vides ministrijas 2010.gada 01.februāra rīkojumā 

nr.43 noteikto, kā arī domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam amatu savienošanas kārtībā 

ieņemt padomes locekļa amatu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē. 

2. Atļaut Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam pārstāvēt Rīgas plānošanas 

reģionu Daugavas upes baseina Konsultatīvajā padomē. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

7.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

2. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

3. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 



4. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

5. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

6. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Ķeguma l.t. nekustamā īpašuma 

„Mežajusti" teritorijas (zemes vienības kadastra apzīmējums 7429 004 0054) zemes ierīcības 

projekts". 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

9.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežajusti", 

„Madītes", „Jakari", „Jaujas". 



R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

     1. Pirmajam zemes gabalam, platība 3,80 ha: 

            1.1.   noteikt adresi „Mežajusti", Tome, Tomes pagasts, Ķeguma nov.; 

     2. Otrajam zemes gabalam, platība 2,32 ha: 

           2.1. piešķirt adresi „Madītes", Tome, Tomes pagasts, Ķeguma nov.; 

     3.  Trešajam zemes gabalam, platība 0,28 ha: 

            3.1. piešķirt adresi „Jakari", Tome, Tomes pagasts, Ķeguma nov.; 

     4.  Ceturtajam  zemes gabalam, platība 7,32: 

            4.1. piešķirt nosaukumu „Jaujas", Tome, Tomes pagasts, Ķeguma nov.; 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

10.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks, L.Bicāns, L.Strauss 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 



Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai īrniecei. 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienam īrniekam .  

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai īrniecei. 

4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai īrniecei. 

5. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu vienai  īrniecei. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

11.§ 

Par ēdināšanas apmaksu 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apmaksāt viena bērna ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika periodu no 

2010.gada 22.februāra līdz 2010.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes piestādītajam 

rēķinam. 

2. Apmaksāt viena bērna ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā par laika periodu no 

2010.gada 22.februāra līdz 2010.gada 31.maijam, atbilstoši izglītības iestādes piestādītajam 

rēķinam. 



3. Apmaksāt viena bērna ēdināšanas izdevumus Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē „Zelta 

Sietiņš" par laika periodu no 2010.gada 01.februāra līdz 2010.gada 31.maijam, atbilstoši 

izglītības iestādes piestādītajam rēķinam. 

4. Apmaksāt viena bērna   ēdināšanas izdevumus Ķeguma komercnovirziena vidusskolā par 

laika periodu no 2010.gada 15.februāra līdz 2010.gada 31.maijam.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

12.§ 

Par īres tiesību piešķiršanu 

L.Strauss 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

Piešķirt vienai personai īres tiesības uz Ķeguma novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

sākot ar 22.02.2010. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

13.§ 

Par iekļaušanu reģistrā. 

L.Strauss 



  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

Iekļaut vienu personu palīdzības reģistrā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai ar 

22.02.2010. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

14.§ 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars", vien.reģ.nr. 40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, 

Ķeguma novads, iesniegums ar lūgumu pagarināt Telpu nomas līguma nr.25/2004tn termiņu līdz 

2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus. 

Telpu nomas līgums nr.25/2004tn tika noslēgts 2004.gada 04.martā pašvaldības uzņēmuma 

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām, iznomāta telpa 21,1 m2 platībā, kas atrodas 

Rembates pagasta pārvaldes ēkā (saskaņā ar Inventarizācijas lietu - telpa nr.19). Nomas maksa 

tika noteikta 0,10 LVL/m2 plus PVN mēnesī. Nomas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kas paredz pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14(a).punktu, kas paredz pašvaldības tiesības noteikt 

maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), pamatojoties uz domes 

Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 



Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Telpu nomas līguma nr.25/2004tn, noslēgta ar SIA „Ķeguma Stars", vien.reģ.nr. 

40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., termiņu līdz 2013.gada 

31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

15.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ķimenes-2"  

Ķeguma novada Ķeguma lauku teritorijā. 

R.Ozols 

Izskatīts Visvalža Ernesta, dzīvojoša Priežu ielā 2A, Ķegumā, Ķeguma nov., iesniegums ar 

lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ķimenes-2", kas atrodas 

Ķeguma novada Ķeguma lauku teritorijā, un kas, pamatojoties uz 04.02.2010. noslēgto pirkuma 

līgumu starp Visvaldi Ernestu un Kristīni Sitņiku, dzīvojošu Ozolciema ielā 56/4-3, Rīgā, 

sastāv no diviem zemes gabaliem 3,59 ha (trīs komats piecdesmit deviņi hektāri) 

kopplatībā,  par pirkuma līguma 2.punktā noteikto pirkuma maksu. 

Likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 18.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības 

lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz tās administratīvajā teritorijā pārdodamo 

nekustamo īpašumu.  

Ministru kabineta noteikumu nr.110 no 07.06.1994."Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu 

pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" 3.punkts nosaka, ka ne vēlāk kā 

divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj 

jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  



1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ķimenes-2", kas atrodas 

Ķeguma novada Ķeguma lauku teritorijā, un sastāv no diviem zemes gabaliem 3,59 ha (trīs 

komats piecdesmit deviņi hektāri) kopplatībā, par pirkuma līguma 2.punktā noteikto pirkuma 

maksu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

16.§ 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

  

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars", vien.reģ.nr. 40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, 

Ķeguma novads, iesniegums ar lūgumu pagarināt Telpu nomas līguma nr.1/2009 termiņu līdz 

2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus. 

Telpu nomas līgums nr.1/2009 tika noslēgts 2008.gada 29.decembrī pašvaldības uzņēmuma 

saimnieciskās darbības nodrošināšanas vajadzībām, iznomātas telpas ar kopējo platību 118,20 

m2, kas atrodas Kuģu ielā 5, Ķegumā un saskaņā ar 2002.gada 14.janvāra Inventarizācijas lietu 

nr.111 - telpas nr.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.). Nomas maksa par 

administratīvajām un palīgtelpām tika noteikta 0,10 LVL/m2 plus PVN mēnesī. Nomas un ar 

nomu saistīto maksājumu parādu nav. 

Papildus jau iznomātajām administratīvajām un palīgtelpām, saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, SIA „Ķeguma Stars" vēlas izmantot palīgceltni - šķūni ar kadastra apzīmējumu 

7409 002 0037 004.   

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14(a).punkts 

paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu).  

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta piektā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma 

nodokli par pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja 

tāda nav, - nomnieks,  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu,  

dome nolemj: 



1. Pagarināt Telpu nomas līguma nr.1/2009, noslēgta ar SIA „Ķeguma Stars", vien.reģ.nr. 

40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., termiņu līdz 2013.gada 

31.decembrim. 

2. Papildināt Telpu nomas līguma nr.1/2009 1.sadaļu ar punktu 1.1.1., izsakot to sekojošā 

redakcijā: „IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem atlīdzības lietošanā palīgceltni - šķūni 

ar kadastra apzīmējumu 7409 002 0037 004 nekustamajā īpašumā, kas atrodas Ķegumā, Kuģu 

ielā 5 un ir IZNOMĀTĀJA īpašums".  

3. Papildināt Telpu nomas līguma nr.1/2009 4.sadaļu ar punktu 4.1.1., izsakot to sekojošā 

redakcijā: „NOMNIEKS maksā nomas maksu par palīgceltes lietošanu LVL 0,05 m² plus PVN 

mēnesī. Nomas maksā neietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā 

īpašuma nodoklis".  

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātajām ēkām 

atbilstoši likumā noteiktajai nodokļa likmei. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

17.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecābermaņi",  

Ķeguma novada Birzgales pagastā. 

R.Ozols 

Izskatīts Raimonda Zālīša,  dzīvojoša „Ābermaņos-1", Birzgales pag., Ķeguma nov., 2010.gada 

16.februāra iesniegums (reģistrēts ar nr.1-14/215) ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamo īpašumu „Vecābermaņi", kas atrodas Ķeguma novada Birzgales pagastā, un kas, 

pamatojoties uz 2010.gada 16.februārī noslēgto pirkuma līgumu starp Mirdzu Eleonoru 

Pormani,  dzīvojošu „Vaņķos", Birzgales pag., Ķeguma nov., un Raimondu Zālīti, sastāv no 

zemes gabala 68,2 ha (sešdesmit astoņi komats divi hektāri) kopplatībā  par pirkuma līguma 

3.punktā noteikto pirkuma maksu.  

Likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 18.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības 

lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz tās administratīvajā teritorijā pārdodamo 

nekustamo īpašumu.  

Ministru kabineta noteikumu nr.110 no 07.06.1994."Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu 

pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" 3.punkts nosaka, ka ne vēlāk kā 

divdesmit dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas domei savā sēdē ir jāizlemj 

jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.  



Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecābermaņi", kas atrodas 

Ķeguma novada Birzgales pagastā un sastāv zemes gabala 68,2 ha (sešdesmit astoņi komats 

divi hektāri) kopplatībā par pirkuma līguma 3.punktā noteikto pirkuma maksu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalna Vaski". 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalna Vaski" 

Birzgales pagasta Ķeguma novadā. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 

        

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

19.§ 



Informatīvie jautājumi 

  

SIA „Ķeguma Stars" valdes loceklis Māris Juškāns ziņo par saimniecisko un finansiālo situāciju 

(pielikumā: apkures sezonas izmaksas 2009.gadā un 2010.gadā, karstā ūdens uzsildīšanas un 

apkures aprēķins 2009.gada novembrī, decembrī un 2010.gada janvārī, kopsavilkumi par 

pārsūknēto kanalizācijas ūdeni 2009.gada novembrī, decembrī un 2010.gada janvārī, parādi par 

īri un komunālajiem pakalpojumiem Ķeguma pašvaldības sociālajās dzīvojamās telpās un īres 

dzīvokļos, iedzīvotāju parādi par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, iedzīvotāju 

komunālo maksājumu aprēķinu analīze par 2009.gada septembri - decembri) . 

Beidzoties apkures sezonai jārisina jautājums par centralizētās siltumpiegādes slēgšanu Liepu 

alejas posmam. Trases garums šajā posmā ir 425 m (12% no kopējā trases garuma) un 

apkurināmā platība tikai 180 m². Tika apsvērta iespēja uzstādīt centrālo siltumskaitītāju Liepu 

alejai, bet tas neatrisinās situāciju. Aktuāls jautājums arī par siltumtrases posmu uz Smilšu ielu 4 

un 6. Jāizvērtē iespēja slēgt trases posmu no Komunālās ielas 1 uz Smilšu ielu un pieslēgt 

siltumtrasi no ambulances ēkas, kas ievērojami saīsinātu trases garumu uz Smilšu ielu 4 un 6, 

līdz ar to mājās būtu ievērojami siltāks. Problēmas ar augstu gruntsūdens līmeni SK 6 

(siltumkamera pie garāžām). Pie āra gaisa temperatūras - 15 C° zem akas vāka + 25 C°. 

Spriežot pēc apkopotās un iesniegtās informācijas Staru masīvā gandrīz 2x lielāks ūdens patēriņš 

kā citos dzīvojamos masīvos, 300m³ - 500m³ caurplūde attīrīšanas iekārtās gala rezultātā. Tajā 

skaitā nav tikai kanalizācijas un lietus ūdeņi, bet iespējams arī gruntsūdeņi. Attīrīšanas iekārtas 

nespēj tik lielu ūdens daudzumu pārsūknēt un līdz ar to veidojas arī liels elektrības patēriņš. 

Aktuāls arī centralizētās apkures jautājums saistībā ar neadekvāti augsto ražošanas tarifu. Lai šo 

jautājumu risinātu jāsāk atkārtotas sarunas ar AS Latvenergo. 

  

Izpilddirektors A.Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Noslēgušies iepirkumi: 

1. Krāšņu kurināmās (marķētas) dīzeļdegvielas piegāde Ķeguma novada domes vajadzībām 

2010.gadā. 

2. Degvielas iegāde Ķeguma novada domes transporta vajadzībām 2010.gadā. 

Tiek izvērtēti pretendenti Rembates pagasta saieta nama vienkāršotajai rekonstrukcijai. 

Tiek gatavots iepirkums malkas iegādei. 

Pāvels Kotāns informē par problēmām ar grāmatvedības programmu sasaiti vienotā tīklā 

centralizētajai grāmatvedībai Ķegumā un Birzgales pagasta pārvaldē. 



  

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ozols 

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


