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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2010.gada 29.decembrī      Ārkārtas                   Nr.28 

Sēde sasaukta plkst.16:00 

Sēdi atklāj plkst.16:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde. 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, juriskonsulte Liāna Čodore, ekonomiste Aija Liepiņa. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Irēna Dmitročenko un Ilmārs Zemnieks sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā. 
 

Darba kārtība: 
1. Par zemes nomas līgumu. 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

3. Par zemes piekritību pašvaldībai. 

4. Par pusdienu maksas apstiprināšanu Birzgales pamatskolā. 
5. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 

6. Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam „Niedres”. 

7. Par gadskārtējās inventarizācijas protokola apstiprināšanu. 

8. Par finansiālu atbalstu Ogres invalīdu biedrības dalībniecēm. 

9. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 

10. Par telpu nomu. 

11. Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu. 

12. Par uzkrājumu veidošanu aktīviem. 

13. Par debitoru parādu atzīšanu par bezcerīgajiem. 

 

 

1.§ 

Par zemes nomas līgumu. 

R.Ozols 

 

Atbilstoši  Ilonas Kārkliņas  2010.gada 19.oktobra iesniegumam; 

saskaņā ar 2010.gada 6.oktobra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 9§) Ilonai 

Kārkliņai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu „Lejnieki”, saskaņā ar Ķeguma 

novada domes 2010.gada 15.novembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.24, 14§ „Par zemes gabala 

sadalīšanu”, izveidota zemes vienība „Lejnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov., 
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pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās 

lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja 

vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu; 

ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, kas nosaka kārtību lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu slēgšanu ar personu, kas ieguvusi nomas pirmtiesības 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 

ņemot vērā domes Finanšu  komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Ilonu Kārkliņu, par apbūvētas zemes vienības 

„Lejnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov, nomu, no 2011.gada 1.janvāra uz laiku, kas nav 

mazāks par 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ilonai Kārkliņai un Valsts zemes 

dienesta reģionālajai nodaļai. 

 

2.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatot Dzinas Grīnbergas, 2010.gada 21.decembra ar lūgumu pagarināt 2008.gada 

14.februārī noslēgto zemes nomas līgumu; 

ņemot vērā, ka zemes gabals „Apses”, Tomes pag., Ķeguma nov., ir  neapbūvēts Ķeguma 

pašvaldības īpašumā esošs zemes gabals 4,99 ha platībā; 
saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu”, kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Dzinu Grīnbergu, par pašvaldības zemesgabala „Apses”, 

kas atrodas Tomes pag., Ķeguma nov, daļas 0,16 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas 

maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas 

maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

 

 

3.§ 
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Par zemes piekritību pašvaldībai. 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 21.jūlija sēdes lēmumu  (protokols Nr.16, 

7§) „Par zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, nekustamā īpašuma 

nosaukumu un lietošanas mērķa noteikšanu” un Ķeguma novada domes 2010.gada 1.septembra 

lēmumu (protokols Nr.19,2§) „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 21.jūlija 

lēmumā (protokols Nr.16,7§) „Par zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, 

nekustamā īpašuma nosaukumu un lietošanas mērķa noteikšanu” izveidota zemes vienība 

Ķeguma prospekts 5D, Ķegumā, Ķeguma nov., platība 160 kv.m, vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemes gabalu uzmērot un zemes vienība Ķeguma prospekts 2E, Ķegumā, Ķeguma 

nov., platība 200 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot.    

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā 
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, kas nosaka 

kārtību, kādā lauku apvidu zeme izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo lauku apvidu un pilsētu zemi; 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.puntu, kas noteic, ka zemes reformas laikā 
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi 

saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals 

atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības 

dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals:  

saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam, ka starpgabals 

ir pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības 

apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura 

konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas 

plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);  

saskaņā ar Ķeguma novada domes saistošo noteikumu Nr.7 „Par Ķeguma novada 

teritorijas plānojumiem” Ķeguma novada teritorijas plānojumu „Ķeguma novada teritorijas 

plānojums 2003-2015”, Ķeguma pilsētā jauktas sabiedriskas apbūves teritorijā no jauna 

veidojamu zemesgabalu minimālā platība noteikta 600 kv.m.; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
  

1. Atzīt, ka zemes vienība Ķeguma prospektā 5D, Ķegumā, Ķeguma nov, platība 160 kv.m 

ir starpgabals. 

2. Atzīt, ka zemes vienība Ķeguma prospektā 2E, Ķegumā, Ķeguma nov, platība 200 kv.m 

ir starpgabals.  

3. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, pašvaldībai piekrīt un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada pašvaldības vārda zemes vienības: 

3.1. Ķeguma prospektā 5D, Ķegumā, Ķeguma nov, platība 160 kv.m., vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemi  uzmērot dabā (grafiskais pielikums Nr.1); 

3.2. Ķeguma prospekts 2E, Ķegumā, Ķeguma nov., platība 200 kv.m., vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies zemi uzmērot dabā (grafiskais pielikums Nr.2). 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta reģionālajai 

nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 
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4.§ 

Par pusdienu maksas apstiprināšanu Birzgales pamatskolā. 
R.Ozols 

 

Izskatot Ķeguma novada Birzgales pamatskolas direktora 2010.gada 15.decembra 

iesniegumu par pusdienu maksas noteikšanu; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, kas 

noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

noteikt maksu par citiem pakalpojumiem; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pusdienas maksu Ķeguma novada Birzgales pamatskolā Ls 0,60 apmērā, sākot ar 

2011.gada 6.janvāri. 
2.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

 

 

5.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps 

Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Pāvels Kotāns, Līga Strauss), Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

02.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2010.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2010.gadam”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 

Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi Nr.21. 
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6.§ 

Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam „Niedres”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala un dzīvojamās ēkas  

(2006.gada 13.septembra akts 06 00010 7429 par ēkas nodošanu ekspluatācijā), vienotu adresi   

„Niedres”, Tomes pagasts, Ķeguma novads. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

7.§ 

Par gadskārtējās inventarizācijas protokola apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

 Pamatojoties uz LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” III nodaļu „Inventarizācija un pārskati” 11.-13. pantu, 

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Ķeguma novada domes centrālās inventarizācijas komisijas 22.12.2010. protokolu 

par gadskārtējās inventarizācijas rezultātiem pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietošanā 
esošajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem, naudas līdzekļiem. 

 

 

8.§ 

Par finansiālu atbalstu Ogres invalīdu biedrības dalībniecēm. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ogres invalīdu biedrības, reģ.nr.50008046881, juridiskā adrese Mālkalnes 

prospekts 34, Ogre, LV-5003, valdes priekšsēdētājas A.Olševskas 2010.gada 08.decembra 

iesniegums nr.35 (reģistrēts 10.12.2010.ar nr.1-8.1/jur394) ar lūgumu finansiāli atbalstīt invalīdu 

grupas vadītāju Ķegumā Margaritu Brambergu un invalīdu grupas vadītāju Birzgalē Aismu 

Daudzi, piešķirot naudas balvu par ieguldīto sabiedrisko darbu Ķeguma novada invalīdu labā. 
Likuma „Par pašvaldību” 12.pants reglamentē, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

2006.gada 15.novembra Ķeguma novada domes nolikuma „Par Atzinības rakstu” 

3.4.punts paredz, ka atsevišķos gadījumos dome var lemt arī par finansiālu vai materiālu balvu 

pasniegšanu novada iedzīvotājiem par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, par īpaši nozīmīgiem 

sasniegumiem, u.tml. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2010.gada 

22.decembra lēmumu (protokols 47, 9.§),  
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atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt naudas balvu invalīdu grupas vadītājai Ķegumā Margaritai Brambergai, 

izmaksājot LVL 50,00 no pašvaldības budžeta . 

2. Piešķirt naudas balvu invalīdu grupas vadītājai Birzgalē Aismai Daudzei izmaksājot LVL 

50,00 no pašvaldības budžeta. 

3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Preživoitei) nodrošināt lēmuma 1. un 2.punkta 

izpildi. 

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

 

 

9.§ 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Izskatīts Agnetes Vasiļjevas, 2010.gada 22.decembra iesniegums (reģ. Nr.1-6/95, 

22.12.2010.) ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. 

Pamatojoties uz likuma „Par  dzīvojamo telpu īri" 6.panta 2.daļu, kas nosaka īrnieka 

tiesības prasīt pagarināt īres līgumu; 

ņemot vērā, ka īrniecei īres un komunālo maksājumu parādu nav; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss), Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt 01.04.2010. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgtu ar īrnieci Agneti 

Vasiļjevu, par pašvaldības dzīvokļa īri līdz 2011.gada 31.decembrim. 

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

 

 

10.§ 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA „IZZI”, reģ.Nr.40003215809, juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-

1084, 27.12.2010. iesniegums (reģ.Nr.1-6/96, 27.12.2010.) ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo 

telpu nomas līgumu pašvaldības ēkā, kabeļtīkla televīzijas sistēmu ierīkošanai  līdz 2011.gada 

31.decembrim.  

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī faktu, ka atbalstot šādas darbības, tiek 

nodrošināts likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktais, t.i., tiek 

sekmēta saimnieciskā darbība attiecīgajā administratīvajā teritorijā un samazināts bezdarbs,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 
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Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „IZZI”, reģ.Nr.40003215809, 

juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, Rīga, par telpas Nr.17 pašvaldības ēkā nomu kabeļtīkla 

televīzijas sistēmu ierīkošanai līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 

5,00 mēnesī plus PVN. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

11.§ 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, reģ.nr.40008043510, juridiskā 
adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, valdes priekšsēdētājas Liānas Čodores 

2010.gada 15.decembra iesniegums (reģistrēts ar nr.1-9/1514) ar lūgumu izbeigt 2010.gada 

10.maija Telpu nomas līgumu un nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) telpas nr.21 daļu 

5 m
2
 platībā (pielikumā nr.1 – izkopējums no Inventarizācijas lietas nr.507), kas atrodas Ķeguma 

pilsētas bibliotēkas ēkā skolas ielā 6, Ķegumā, sakarā ar to, ka biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma 

saulespuķes” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 

Telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 10.maijā ar biedrību „Sieviešu klubs Ķeguma 

saulespuķes”, nomas mērķis – PPPB „Zied zeme” Laku attīstības programmas (2007.-2013.) 

LEADER pieejas īstenošana, biedrības darbības nodrošināšana. Nomas un ar nomu saistīto 

maksājumu parāda nav. 

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta otrās daļas 4
1
.punkts paredz, ka pašvaldībai aizliegts pašvaldību mantu nodot citām 

personām bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad pašvaldība savu mantu nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

 

Ar LR Valsts ieņēmumu dienesta 2010.gada 09.novembra  lēmumu biedrībai „Sieviešu 

klubs Ķeguma saulespuķes” tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā 
– pilsoniskās sabiedrības attīstība.  

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt 2010.gada 10.maija Telpu nomas līgumu ar 2010.gada 31.decembri. 

2. Nodot bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma 

saulespuķes”, reģ.nr.40008043510, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma 

novads, telpas nr. 21 daļu 5 m
2
 platībā, kas atrodas Ķeguma pilsētas bibliotēkas ēkā skolas 

ielā 6, Ķegumā, uz laiku no 2011.gada 01.janvāra līdz 2020.gada 01.maijam. Patapinājuma 

mērķis - PPPB „Zied zeme” Laku attīstības programmas (2007.-2013.) LEADER pieejas 

īstenošana, biedrības darbības nodrošināšana. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma 

saulespuķes”, domes Centralizētajai grāmatvedībai (G.Tamane). 
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12.§ 

Par uzkrājumu veidošanu aktīviem. 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti ” (izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29. 

panta otro daļu) 97. punktu un 17.08.2010. MK noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskatu 

sagatavošanas kārtība”; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

Veidot uzkrājumus aktīviem, atzīt par šaubīgiem un pārgrāmatot debitoru parādus, kas ilgāki par 

12 mēnešiem: 

 

1. Prasības par sociālās aprūpes pakalpojumiem Ķeguma SAC – LVL 840.60, t.sk.: 

Galvāne Helēna – LVL 240.40 

Kauliņa Zenta    - LVL 204.60 

Kāpostiņa Albīna – LVL 198.00 

Siliņa Velta – LVL 198.00 

 

2. Prasības par ēdināšanu VPII „Gaismiņa” – LVL 241.30: 

t.sk. : 

  

Vārds, uzvārds Parāds no  Summa LVL 

Pāvels Kleins 2009 28.20 

Jūlija Miķelsone 2009 10.80 

Lāsma Urbucāne 2008 126.50 

Rodrigo Vindedzis 2009 24.20 

Mareks Ļuļaks 2009 51.60 

 

  

13.§ 

Par debitoru parādu atzīšanu par bezcerīgajiem. 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz 15.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti ” ( izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29. 

panta otro daļu) 97. punktu un 17.08.2010. MK noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskatu 

sagatavošanas kārtība”; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, 

Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atzīt par bezcerīgiem un  pārcelt uz zembilanci debitoru parādus, kuru piedziņa 

nav iespējama: 
1.1. Prasības par internātu – LVL 625.00 

Pielikumā Rembates pamatskolas internātā dzīvojošo skolēnu – parādnieku saraksts. 

1.2.Prasības par ēdināšanu VPII „Gaismiņa „ LVL 49.84, t.sk. 
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Vārds, uzvārds Parāds no  Summa LVL 

Deivids Aļeksejevs 2006 11.44 

Ivars Beļajevs 2007 14.00 

Renārs Bļass 2007 2.00 

Sofija Matļuka 2006 0.85 

Megija Miķe 2006 13.70 

Liāna Neimane 2007 5.00 

Sandra Čevere 2003 2.85 

 

1.3.Prasības par elektroenerģiju LVL 309.92: 

Pielikumā saraksts par parādniekiem uz 31.12.2010 

 

1.4.Prasības par komunālajiem pakalpojumiem Rembatē un Ķegumā – LVL 255.14, t.sk.: 

Tamila Alševska -  LVL 90.00 

Baumane/Grigorjeva– LVL 62.47 

Guntars Zaķis– LVL 11.64 

SIA Barkli – LVL 27.88 

Raitis Bramanis,– LVL 35.07 

Ivars Zukulis,– LVL 28.08 

 

2. Norakstīt uz izdevumiem LVL 2847.16   komunālo pakalpojumu parādus: 

 
Nikolajs Skujenieks – LVL 527.18 

Raimonds Vasiļjevs – LVL 544.24 

Velta Aļeksejenoka – LVL 1134.15 

Birzgales pag.pārv – LVL 95.04 

Elza Sileniece – LVL 540.55 

Vilma Spriņģe – LVL 6.00 

 

3. Pārcelt no uzkrājumiem uz debitoriem, kuri uz vienošanās pamata norēķinās par 

parādiem LVL 2431.80 
 

Elmārs Miška – LVL 403.25 

Balva Metmane – LVL 354.48 

Aivars Strautnieks – LVL 775.82 

Aivars Strauss – LVL 203.09 

Jadviga Dombrovska – LVL 125.00 

Gundega Ostrovska – LVL 565.16 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


