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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 

 
2011.gada 1.jūnijā                            Nr.13 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:15 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 
 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 
Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 
Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls.  

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektora vietnieks Edgars 
Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa. 
 

Sēdē nepiedalās deputāts Ilmārs Zemnieks. 
 

Darba kārtība: 

1. Par brīvpusdienu nodrošināšanu. 
2. Par uzmērīto zemes platību apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu un 

nosaukuma piešķiršanu. 
3. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 

14.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu   nekustamajam īpašumam 
„Spilveri P”. 

4. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 
22.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu   nekustamajam īpašumam 
„Caunītes A”. 

5. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 
18.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
„Jaunsētas P”. 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 
17.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
„Priekuļi P”. 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 
16.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
„Lejaspiepiņi A”. 

8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 
15.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
„Piepiņi P”, „Piepiņi A” 

9. Par īres tiesību piešķiršanu. 
10. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

11. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem. 
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12. Par 9. un 12.klašu absolventu apbalvošanu. 
13. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 
14. Par pabalsta piešķiršanu. 
15. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
16. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
17. Informatīvie jautājumi. 

 
 
 

1.§ 
Par brīvpusdienu nodrošināšanu. 

R.Ozols 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 Ņemot vērā MK noteikumus Nr.564 no 04.07.2006. „Noteikumi par Latvijas nacionālo 
attīstības plānu 2007.-2013.gadam” pamatnostādnes par atbalstu ģimenēm ar bērniem, 
 iepazīstoties ar Izglītības speciālista ieteikumiem, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Segt ēdināšanas izmaksas visiem 2.-4. klašu skolēniem visās Ķeguma novada  izglītības 
iestāžu ēdnīcās no 2011. gada 2.septembra līdz 2012.gada 31.maijam. 

2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības audzēkņiem 
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 
29.jūnijam. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt informācijas publicēšanu laikrakstos „Ķeguma novada 
ziņas”, „Birzgales avīze”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības iestādēm, uz 
kurām tas attiecas. 

 
 

2.§ 
Par uzmērīto zemes platību apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 un nosaukuma piešķiršanu. 
R.Ozols 

 
      Izskatīts VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI”, adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 21.03.2011. Nr. 
4.9/757 iesniegums par pašvaldības lēmumu izsniegšanu par uzmērīto zemes platību 
apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu.  
      Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9. 
sadaļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā 
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū 
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu; 
      saskaņā ar MK noteikumu Nr.1269 no 03.11.2009. ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 
5.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 9. punktu, kas nosaka adrešu 
piešķiršanas kārtību;  
      saskaņā ar MK noteikumu Nr. 496 (20.06.2006.) "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu, 
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kas nosaka, ka lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt instrumentāli dabā uzmērīto zemes platību, kas atbilst zemes robežu plānam, 
kopplatība 0,0845 ha. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām –  
      pirmā zemes vienība, platība 0,0752 ha; 
      otrā zemes vienība, platība 0,0093 ha. 

2. Saglabāt nosaukumu „Autoceļš”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai, VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI” (divus eksemplārus) un Ķeguma 
novada Būvvaldei. 

 
 

 
3.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 14.§) 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu   nekustamajam īpašumam „Spilveri P”. 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra (prot.Nr.3, p.14) 
lēmumā „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
„Spilveri P” : 

Izteikt lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā –  
„1.No zemes vienības atdalāmajai 0,01 ha zemes vienībai, precizējot platību pēc 
uzmērīšanas: 
 1.1.  piešķirt nosaukumu „Spilveri P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
 1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).” 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
4.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 22.§) 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu   nekustamajam īpašumam „Caunītes A”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra (prot.Nr.3, p.22) lēmumā 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Caunītes A”: 
Izteikt lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā –  
„1.No zemes vienības atdalāmajai 0,03 ha zemes vienībai, precizējot platību pēc 
uzmērīšanas, kuru pievieno īpašumam „Caunītes A”: 
 1.1. piešķirt nosaukumu „Caunītes A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
 1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).” 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
5.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 18.§) 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Jaunsētas P”. 

R.Ozols 
  

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra (prot.Nr.3, p.18) lēmumā 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Jaunsētas P”: 
Izteikt lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā –  
„1.No zemes vienības atdalāmajai 0,38 ha zemes vienībai, precizējot platību pēc 
uzmērīšanas: 
 1.1. piešķirt nosaukumu „Jaunsētas P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
 1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).” 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
6.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 17.§) 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Priekuļi P”. 

R.Ozols 
   

  Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga 
Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, 
Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, 
„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra (prot.Nr.3, p.17) lēmumā 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Priekuļi P” : 
Izteikt lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā –  
„1.No zemes vienības atdalāmajai 0,59 ha zemes vienībai, precizējot platību pēc 
uzmērīšanas: 
 1.1. piešķirt nosaukumu „Priekuļi P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
 1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).” 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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7.§ 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 16.§) 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Lejaspiepiņi A”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra (prot.Nr.3, p.16) lēmumā 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Lejaspiepiņi 
A” : 
Izteikt lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā –  
„1.No zemes vienības atdalāmajai 0,32 ha zemes vienībai, precizējot platību pēc 
uzmērīšanas: 
 1.1. piešķirt nosaukumu „Lejaspiepiņi A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
 1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).” 

 
Lēmuma sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

8.§ 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā ( protokols Nr.3, 15.§) 

„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu  
nekustamajam īpašumam „Piepiņi P”, „Piepiņi A”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra (prot.Nr.3, p.15) lēmumā 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Piepiņi A” : 
Izteikt lemjošās daļas 1. punktu jaunā redakcijā –  
„1.No zemes vienības atdalāmajai 0,44 ha zemes vienībai, precizējot platību pēc 
uzmērīšanas: 
 1.1. piešķirt nosaukumu „Piepiņi A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
 1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).” 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

9.§ 
Par īres tiesību piešķiršanu. 

R.Ozols, L.Bicāns, N.Sniedze 
 

Izskatīts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma Stars” valdes locekļa M.Juškāna 
iesniegums par pašvaldības īres dzīvokļiem.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 1.daļu, 5.panta 2.daļu, kas 
nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus; 6.panta 
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1.daļu, kas nosaka dzīvojamās telpas īres līguma termiņus, 11. un 11.1 pantu, kas nosaka 
pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu,  

ņemot vērā, ka vairākas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas ilgstoši lieto personas, 
kuras regulāri maksā dzīvokļa īres maksājumus,     

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres lietošanas tiesības uz pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem uz laiku līdz 2012. gada 31.decembrim: 

1.1. Ivitai Naudiņai,  
1.2. Linusim Usēvičam,  
1.3. Gundegai Zabello,  
1.4. Aivaram Strausam,  
1.5. Romualdam Poplavskim,  
1.6. Elgai Osei,  
2. Tamilai Alševskai,  
3. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA „Ķeguma Stars” par īres līgumu slēgšanu ar 

lēmuma    1.punktā minētajām personām, nosakot īres maksas peļņas daļu - 0,02 
Ls/m² mēnesī. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 1.punktā minētajām personām. 
 

 
10.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma 
novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

R.Ozols, L.Bicāns 
 

         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” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 
16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2011.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2011.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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.10. 
 

 
11.§ 
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Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

  1. Nekustamajam īpašumam “Kreicmaņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 15,00 ha 
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201).     

      2. Nekustamajam īpašumam “Vecodiņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 23,40 ha 
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods 0201).   
      3. Nekustamajam īpašumam “Zustriņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 17,70 ha 
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods 0201).     
      4. Nekustamā īpašuma “Rožkalni”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 4. zemes vienībai, platība 
15,00 ha  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods 0201).     
      5. Nekustamā īpašuma “Rīmeņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kopplatība 64,74 ha, kas 
sastāv no trīs zermes vienībām: 
          5.1. Pirmajai zemes vienībai, platība 49,80 ha saglabāt  zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 
          5.2. Otrajai zemes vienībai, platība 7,84 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 
          5.3. Trešajai zemes vienībai, platība 7,10 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).    
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
12.§ 

Par 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu. 
R.Ozols, S.Čivča 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

pamatojoties uz Ķeguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikuma 1.puntu, kurš 
paredz apbalvot labākos Ķeguma pašvaldībā dzīvojošus Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
un Birzgales pamatskolas  9.klašu un  Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klašu 
absolventus, kuru vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm, bet gada atzīme nevienā priekšmetā 
nav zemāka par 6 ballēm; 
 pamatojoties uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora E. Viņķa un Birzgales  
pamatskolas direktora V.Pastara iesniegto informāciju; 

ņemot vērā domes Finanšu  komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Izdalīt LVL 820,- (astoņi simti divdesmit lati) no budžeta sadaļas „Izglītības  papildus 
pakalpojumi” paredzētajiem līdzekļiem Birzgales pamatskolas, Ķeguma KNV 9. un 12. 
klašu absolventu apbalvošanai, kuru vidējā atzīme ir augstāka par 7 ballēm. 

 
Pielikumā Ķeguma KNV un Birzgales pamatskolas apbalvojamo skolēnu saraksts. 
 

 
13.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 
R.Ozols, L.Strauss 

 
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 
Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Līga Strauss, Sandra Čivča, 
Aigars Biķis), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  
Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Annai Sergejevai. 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

14.§ 
Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols, L.Strauss 
 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piešķirt pabalstu Inārai Gricaitei kurināmā iegādei. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

15.§ 
Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

L.Strauss 
  

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris 
Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 
– nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. No nekustamā īpašuma “Vistuļi”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. atdalīt trešo 
zemes vienību:    

1.1. atdalāmajai zemes vienībai piešķirt adresi Lielvārdes iela 3A, Rembate, Rembates 
pag., Ķeguma nov.; 

1.2. noteikt zemes gabala platību 0,40 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 
instrumentāli uzmērot dabā; 

1.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 
(kods 0908). 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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16.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
R.Ozols, L.Bicāns, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 
Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja), 
„pret” – nav, „atturas” – 5 (Laimons Bicāns, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Sandra 
Čivča), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Anulēt ziņas par Jāņa Veinberga deklarēto dzīvesvietu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 
17.§ 

Informatīvie jautājumi. 
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Veiksmīgi un ar labām atsauksmēm noritējuši Novada svētki. Līdz 15.jūnijam pagarināts 
darbu izpildes termiņš Celtnieku ielas gājēju celiņa izbūves nobeigumam. Pabeigta gājēju pārejas 
ierīkošana pār dzelzceļu.  Izsludināts iepirkums Energoefektivitātes paaugstināšana pasākumu 
papildus darbi „Ķeguma kultūras namā ” Tautas nams”. Turpinās remontdarbi Tomes tautas 
namā. Pagarināts termiņš līdz 10.jūnijam iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursam. Konkursā var piedalīties arī pašvaldības iestādes. Pašlaik saņemti divi pieteikumi. 

Dokumentu vadības sistēmas administratora Aļa Balbārzda vadībā drīzumā tiks uzsākta 
e-lietvedības ieviešana. Tomes sieviešu klubs „Ābele” veiksmīgi realizējis projektu un ierīkots 
bērnu rotaļu laukums Tomē. 

P.Kotāns informē – izsludināts iepirkums Mežniecības ēkas remontam. 
L.Bicāns – domes deputātiem būtu nepieciešama savlaicīga informācija par līgumu termiņu 
pagarināšanu ( „Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā Ķegumā”), ja iepriekšējie lēmumi pieņemti 
domes līmenī. 
N.Sniede – konkrētais līguma termiņš ir pagarināts tikai uz pāris nedēļām, jo darbu savlaicīgu 
pabeigšanu kavēja vēlais pavasaris. Šobrīd uzņēmējs laicīgi informēts par visu nepieciešamo 
saskaņojumu veikšanu līdz galīgai darbu pabeigšanai objektā. 
A.Balodis – vai nav plānota barjeras uzstādīšana gājēju celiņa posma norobežošanai, kas ir 
līdzvērtīga ietvei? Šī vieta būs bīstama bērniem, jo  izbūvēta vienā līmenī ar brauktuvi. 

R.Ozols – projektā barjera netika plānota. Ir arī līdzīgi jautājumi par gājēju pāreju no 
celiņa uz otru ielas pusi. 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 16.15 
 
 
 
Sēdes vadītājs       R.Ozols 
_______________ 
     (datums) 
 
 
 
 
Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


