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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 18.maijā                            Nr.12 

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,  Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis. 

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa, projektu koordinatore Nelda Sniedze. 

 
Sēdē nepiedalās deputāti: Irēna Dmitročenko sakarā ar aizņemtību pamatdarbā, Pāvels Kotāns, 

Edgars Skuja un Līga Strauss nezināmu iemeslu dēļ. 
 

Darba kārtība: 
1. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

4. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

6. Par kandidātu izvirzīšanu biedrības „Daugavas Savienība” balvai. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas bezstrīdus kārtībā izpildu lietvedības 

izbeigšanu un vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu slēgšanu.  

8. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā. 
9. Par pabalsta piešķiršanu. 

10. Par pabalsta piešķiršanu. 

11. Par pabalsta piešķiršanu. 

12. Par pabalsta piešķiršanu. 

13. Par sociālo dzīvokļu īrnieku statusa pagarināšanu. 

14. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

16. Par izpilddirektora iecelšanu. 

17. Par zvejas tiesību nomu. 

18. Par projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un  jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai Ķeguma novada pašvaldībā”. 

19. Par Nolikumu par Gadatirgu Ķegumā. 
20. Informatīvie jautājumi. 
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1.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Andra Kļaviņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

2.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Sigitas Narnickas, 2011.gada 03.marta ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

16.oktobrī noslēgto zemes nomas līguma termiņu. 

Zemes nomas līgums tika noslēgts 2007.gada 16.oktobrī ar Sigitu Narnicku mazdārziņa 

uzturēšanas vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomātā zemes vienība 0,05 ha platībā ir daļa no 

Ķeguma novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma „Silamiķeļi. Papildus nomas 

maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala daļu. Ķeguma 

novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas 

Birzgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar zemesgrāmatu tiesneša 1998.gada 22.aprīļa 

lēmumu (žurnāla nr.1659 (1998)). 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz pašvaldībai tiesības 

slēgt darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punkts 

nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo 

mantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt,  ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes lietošanu  

(iznomāšanu). 

Ministru kabineta noteikumi nr.735 no 30.10.2007. „Noteikumi par valsts un pašvaldības 

zemes nomu” reglamentē neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma slēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību, tai skaitā nomas maksa apmēru, kas, saskaņā ar minēto 

noteikumu 18.1.punktu tiek noteikta 0,5 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības.  

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piektā daļa paredz, ka nekustamā 
īpašuma nodokli par pašvaldības īpašumā esošu zemi maksā tās nomnieks atbilstoši likumā 
noteiktajai nodokļa likmei. 

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

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Pagarināt Zemes nomas līguma, noslēgta ar Sigitu Narnicku, par pašvaldībai piederoša 

nekustamā īpašuma „Silamiķeļi” 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 

uzturēšanas vajadzībām, termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 

nodokli.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Sigitai Narnickai, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 
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3.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Gertrūdas Narnickas, 2011.gada 2.marta iesniegums (reģ. 02.03.2011., ar nr.1-

6/15) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 16.oktobrī noslēgto zemes nomas līguma termiņu. 

Zemes nomas līgums tika noslēgts 2007.gada 16.oktobrī ar Ģertrūdu Narnicku 

mazdārziņa uzturēšanas vajadzībām bez apbūves tiesībām. Iznomātā zemes vienība 0,22 ha 

platībā ir daļa no Ķeguma novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma „Silamiķeļi. 
Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala 

daļu. Ķeguma novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu 

nodaļas Birzgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā nr.451 ar zemesgrāmatu tiesneša 1998.gada 

22.aprīļa lēmumu (žurnāla nr.1659 (1998)). 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz pašvaldībai tiesības 

slēgt darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punkts 

nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo 

mantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt,  ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes lietošanu  

(iznomāšanu). 

Ministru kabineta noteikumi nr.735 no 30.10.2007. „Noteikumi par valsts un pašvaldības 

zemes nomu” reglamentē neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma slēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību, tai skaitā nomas maksa apmēru, kas, saskaņā ar minēto 

noteikumu 18.1.punktu tiek noteikta 0,5 % apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piektā daļa paredz, ka nekustamā 
īpašuma nodokli par pašvaldības īpašumā esošu zemi maksā tās nomnieks atbilstoši likumā 
noteiktajai nodokļa likmei. 

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

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Pagarināt Zemes nomas līguma, noslēgta ar Gertrūdu Narnicku, par pašvaldībai piederoša 

nekustamā īpašuma „Silamiķeļi” nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa uzturēšanas 

vajadzībām, termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes 

nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Gertrūdai Narnickai, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

4.§ 

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

R.Ozols 

 

Atbilstoši Vladimira Juško, 2011.gada 3.maija; 

saskaņā ar 2011.gada 2.februāra sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.4, 8.§) Vladimiram 

Juško izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Kapūnes”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov.; 

 ņemot vērā to, ka uz zemes atrodas Vladimiram Juško piederošs ēku (būvju) nekustams 

īpašums, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, pirts, šķūņa, pagraba, , saimniecības ēkas un nojumes – 

Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0007 8253, žurnāla Nr.300000320918, 

09.09.2002., lēmuma datums 16.09.2002.(zemesgrāmatu apliecība – pielikumā);  
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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 Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Vladimiru Juško, par apbūvētas zemes 

vienības „Kapūnes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu ar lietošanas mērķi : 0101- 

zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz laiku, kas nav mazāks 

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

2. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vladimiram Juško, Birzgales 

pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai. 

 

5.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Anulēt ziņas par Aivara Kreimaņa deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

6.§ 

Par kandidāta izvirzīšanu biedrības „Daugavas Savienība” balvai . 

R.Ozols 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, 

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

var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos;  

 pamatojoties uz biedrības "Daugavas Savienība" izstrādāto nolikumu par „Daugavas 

Savienības” balvas piešķiršanu amatieru mākslas, skolu, muzeju, bibliotēku, tautas namu 

kolektīviem vai minēto darbības nozaru izcilām personām par Daugavas ielejai raksturīgo 

kultūras vērtību, kultūras mantojuma, amatniecības kopšanu, saglabāšanu, atjaunošanu, 

popularizēšanu un ņemot vērā nolikuma nosacījumu, ka Daugavas krastos esošās pašvaldības ir 

tiesīgas izvirzīt pretendentus Balvas piešķiršanai. Katrai uzaicinātajai pašvaldībai (un/vai valsts 

nozīmes pilsētas domei) ir tiesības ar savu lēmumu izvirzīt pretendentus uz Balvu. 

 ņemot vērā Ķeguma novada domes Kultūras, izglītības un sporta komitejas lēmumu 

(11.04.2011.protokolsNr.5.  8.§) un priekšlikumu;  

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 
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atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izvirzīt biedrības "Daugavas Savienība" balvai Jāzepu Osmani par Daugavas ielejas 

raksturīgo kultūras vērtību un mantojuma saglabāšanu un  popularizēšanu. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas bezstrīdus kārtībā izpildu lietvedības 

izbeigšanu un vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu slēgšanu. 

R.Ozols  

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Slēgt vienošanos ar Artūru Kučānu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas atmaksu.  

2. Izbeigt izpildu lietvedību pēc vienošanās noslēgšanas nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

piedziņas bezstrīdus kārtībā.  
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

8.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā. 
R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 63.pantu domes priekšsēdētāja amats ir algots, 

dome var lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu, domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka 

dome; 21.panta pirmās daļas 13.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējas 

pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 42.panta pirmo daļu, domes lēmumiem, kuru izpilde ir 

saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu resursiem. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai; 

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Balodis), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un atalgojumu 2011.gadam 

(pielikums uz 5 lapām). 

2. Izslēgt no „Līgumdarbu saraksta 2011.gadam” līgumdarbus „Bezdarbnieku darba 

praktizēšanas vadītājs” sadaļās „Rembates pagasta pārvalde”, „Saimniecības nodaļa” un 

„Birzgales pagasta pārvalde”. 

3. Piemērot apstiprinātos amatu un līgumdarbu sarakstus atalgojuma noteikšanai  ar 

2011.gada 1.maiju. 
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9.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Piešķirt pabalstu Pēterim Gleizdam. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

10.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Balodis), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Piešķirt pabalstu Vijai Dzintai Eizenbergai. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

11.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Piešķirt pabalstu Ārijai Golovinai. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

12.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Balodis), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Piešķirt pabalstu Inetai Timmai.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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13.§ 

Par sociālo dzīvokļu īrnieku statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Sandra Čivča), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Vinetai Lindei. 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Karmenai Burkevičai. 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

14.§ 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks, V.Teicāns 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinums par 

pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda lietderīgu izmantošanu. Konstatēts, ka dzīvoklis Ķeguma 

ielā 6-6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā netiek izīrēts. 2010.gada 28.aprīlī ar 

domes lēmumu (protokols Nr.9, 10.§) dzīvoklim tika piešķirts sociālā dzīvokļa statuss. Sociālā 
dzīvokļa īres līgums izbeidzies sakarā īrnieces Zinaīdas Poikānes ievietošanu Ķeguma Sociālās 

aprūpes centrā un dzīvoklis Ķeguma ielā 6-6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā 
netiek izīrēts citai personai. 

Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmā 
daļa paredz, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās 

administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto 

personu (ģimeņu) pieprasījumu. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības 

dome, pieņemot par to lēmumu.  

Ķeguma novada domes 2010.gada 6.janvāra Noteikumu nr.1 „Par Ķeguma novada 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām un to izīrēšanas kārtību” 6.punkts 

paredz, ka sociālā dzīvokļa vai sociālās mājas statusu nosaka vai atceļ Ķeguma novada dome ar 

savu lēmumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Ķeguma novada domes Sociālo un 

veselības jautājumu komitejas 2011.gada 5.maija atzinumu (protokols nr.5, 2.§),  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ 

jautājuma izskatīšanu atlikt. 

 
Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

15.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

R.Ozols 

 

         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, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 
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Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „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.9. 

 

16.§ 

Par izpilddirektora iecelšanu. 

R.Ozols, L.Bicāns, I.Zemnieks 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11) punktu, kas noteic, 

ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru un 68.panta pirmo daļu, kas 

noteic, ka dome ieceļ izpilddirektoru pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Balodis), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Iecelt Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora amatā Neldu Sniedzi, un slēgt darba 

līgumu par amata pienākumu izpildi ar 2011.gada 23.maiju. 

2. Domes priekšsēdētājam kontrolēt un nodrošināt izpilddirektora darba lietu pieņemšanu. 

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

 

 

17.§ 

Par zvejas tiesību nomu. 

R.Ozols, A.Balodis, A.Biķis 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Slēgt līgumu ar Andreju Ernestu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Ķeguma ūdenskrātuvē 
pašpatēriņa zvejai.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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18.§ 

Par projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un  jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai Ķeguma novada pašvaldībā”. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ka viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 

  pamatojoties uz 2009.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.150 

„Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”; 

 ņemot vērā Valsts izglītības aģentūras (VIAA) izsludināto atklāto projektu iesniegumu 

atlases 2.kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā”, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai VIAA; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumus; 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Iesniegt Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) projekta ”Atbalsta pasākumu 

īstenošana bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Ķeguma 
novada pašvaldībā” iesniegumu darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” atklātā projektu konkursu otrajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 

līdz 150 000 LVL, kas ir 100% apmērā Eiropas Sociālā fonda finansējums. 

2. Izglītības speciālistei (S.Čivča) organizēt projekta sagatavošanu un iesniegt projektu 

VIAA līdz 2011.gada 27.maijam.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam (R.Ūzuls). 

 

 

19.§ 

Par Nolikumu par Gadatirgu Ķegumā. 
R.Ozols, S.Čivča 

 

Izskatīts „Nolikuma par Gadatirgu Ķegumā” projekts.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību, finansiāli un organizatoriski atbalstot kultūras pasākumus; 21.panta pirmās daļas dome 

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

noteikt,  ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu 

par pakalpojumiem. 

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

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt „Nolikumu par Gadatirgu Ķegumā” (pielikumā). 
2. Izpilddirektora vietniekam E.Kozlovam noorganizēt Nolikuma izvietošanu redzamā vietā 
Ķeguma novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Birzgales pagasta 

pārvaldes ēkā, Ķeguma novada tautas namos un Ķeguma novada bibliotēkā. 
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17.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektora vietnieks E.Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Akceptēts pretendents – SIA „VIA Mežs” automašīnu stāvlaukumu izbūvei pie Ķeguma 

KNV, Ķeguma bibliotēkas un VPII „Gaismiņa”. 

Izsludinātajam iepirkumam Ķeguma novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 

izstrādei nepieteicās neviens pretendents. Tiks izstrādāts jauns nolikums un atkārtoti izsludināts 

iepirkums. 

 Notiek malkas piegāde nākošajai apkures sezonai pašvaldības iestādēm. 

A.Balodis izsaka pārmetumu par domes sēdes materiālu novēlotu saņemšanu, kas traucē 
pārdomātai lēmuma pieņemšanai.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

     (datums) 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 

 

 


