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2012.gada 22.augustā                                                                        Nr.18 
Sēde sasaukta plkst.15.00  
Sēdi atklāj plkst.15.00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 
Sēdē piedalās: 
Deputāti: Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps 
Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko   
Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze 
Sēdē nepiedalās deputāti Andris Balodis, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks 
 
Darba kārtība: 
 
1. Par siltumenerģijas apgādes tiesībām 

2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Siltumenerģijas 
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” un par 
saistībām centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju 
projekta īstenošanai 

3. Par zemes gabala nomu 

4. Par telpu nomu 

5. Par zemes gabala nomu 

6. Par zemes nomu 

7. Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

9. Informatīvie jautājumi 

 
1.§(lēmums Nr.347) 

Par siltumenerģijas apgādes tiesībām 
R.Ūzuls 

 
Izskatīts SIA „Ķeguma Stars” 2012.gada 24.jūlija iesniegums Nr.1-3/184 par līguma 

slēgšanu siltumenerģijas pārvadei, sadalei un tirdzniecībai. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka pašvaldības 

autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk. siltumapgādes  
pakalpojumus. 

Enerģētikas likuma 51.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto 
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā.  
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Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmo daļu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamās nozarēs sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus noteiktajā teritorijā un, kura darbība sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu. 

Ņemot vērā, ka SIA „Ķeguma Stars” īsteno projektu Kohēzijas fonda atbalstāmajā 
aktivitātē- Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai 
Ķeguma novada Ķeguma pilsētā,  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt līgumu ar SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, juridiskā adrese Kuģu 
ielā 5, Ķegums, Ķeguma nov., par ekskluzīvas tiesības piešķiršanu siltumenerģijas 
pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai Ķeguma pilsētas teritorijā 
uz laiku līdz 31.12.2017., ar nosacījumu, ja vienu mēnesi pirms līguma izbeigšanās 
neviena no pusēm neiesniedz priekšlikumu par līguma darbības izbeigšanu, tas tiek 
pagarināts uz 5 gadiem. 

2.  Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”. 
 
 

2.§(lēmums Nr.348) 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Siltumenerģijas 

pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” un par 

saistībām centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas investīciju 

projekta īstenošanai 
R.Ūzuls, L.Bicāns 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, tai 
skaitā, siltumapgādi. 

Sakarā ar piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda LIAA programmas 
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 4.kārtas 
projektā, 

ņemot vērā, ka 2011.gada 30.martā apstiprināts SIA „Grants” izstrādātais tehniskais 
projekts „Siltumtrases posma izbūve no Komunālā iela 7 uz Smilšu ielu 4 un Smilšu ielu 6”,   

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt 2012.gada augustā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizētās 

siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektam „Siltumenerģijas 

pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā”. 
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 65 502,97 

t.sk. attiecināmās izmaksas 54 134,69 
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   SIA „Ķeguma Stars” (kredīts) 32 480,81 

   KF finansējums 21 653,88 

Neattiecināmās izmaksas (PVN) 11 368,28 

 
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

 
Siltumapgādē –  

 

Siltumtrases posma izbūve no Komunālās ielas Nr.7 uz Smilšu ielu Nr.4 un Nr.6:  
 

Projekta realizācijas laikā paredzēts uzstādīt jaunu siltumtīklu posmu, uzstādot rūpnieciski 
izolētu cauruli ar: 
 

Dn 48/110 – L = 3,0 m; 
Dn 60/125 – L = 30,0 m; 
Dn 89/160 – L = 382 m. 
 

Cauruļvada izbūve plānota ar tranšejas metodi.  
 

Caurule tiks pieslēgta pie esošās rūpnieciski izolētās maģistrāles Dn114, kura iet uz 
bērnudārzu, un tiks montēta līdz Smilšu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Nr.4 un Nr.6.  
 

Ēkas siltummezglu sistēma pieslēgta projektētiem siltumtīkliem ar rūpnieciski izolētu cauruli 
Dn 60/125.  
 

Pēc būvdarbiem, montāžas darbiem zemes segumu paredzēts atjaunot iepriekšējā stāvoklī. 
 
4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ķeguma Stars” līdzfinansējuma daļu, galvojot 

aizņēmumu 32 480,81 LVL apmērā, kas sastāda 60 % no projekta kopējām attiecināmām 
izmaksām. 

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 
priekšnodokļa atskaitīšanu. 

6. Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošinot projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF finansējuma saņēmējam. 

7. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars” un 
centralizētajai grāmatvedībai. 

 
 

3.§(lēmums Nr.349) 

Par zemes gabala nomu 
R.Ūzuls, L.Bicāns 

 
Atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Ar 2012.gada 1.septembri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša zemes 

gabala „Rūķu parks” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar  kadastra numuru 7444 005 
0232, daļas 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 

2013.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus 
nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

4.§(lēmums Nr.350) 

Par telpu nomu 
R.Ūzuls 

 
Atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Slēgt vienošanos pie 2008.gada 15.maija Telpu nomas līguma Nr.29/2008, noslēgtu par 
telpas Nr.29 (kūts, šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., 
Ķeguma nov., nomas tiesību izbeigšanu ar 2012.gada 01.augustu. 

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.29 (kūts, 1/5 
domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz 
pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra 
Nr.7484 004 0158, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2012.gada 01.septembri, nosakot 
nomas maksu 1,-Ls/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā 
īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 
 

5.§(lēmums Nr.351) 

Par zemes gabala nomu 
R.Ūzuls 

 
Atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-0284, daļas 0,05 ha platībā nomu 
bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2013.gada 31.decembrim, ar tiesībām 
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 
nodokli. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

6.§(lēmums Nr.352) 

Par zemes nomu 
R.Ūzuls 

 
Atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.117/2007, kas 2007.gada 11.aprīlī noslēgts par zemes 
vienības Smilšu ielā 1, Ķegumā, nomu. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala 155 kv.m platībā, kas ir zemes gabala 
Smilšu ielā 1, Ķegumā, ar kadastra numuru 7409 001 0093 daļa, nomu bez apbūves tiesībām, 
ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

7.§(lēmums Nr.353) 

Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 
R.Ūzuls, S.Čivča 

 
Ņemot vērā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora E.Vinķa, Birzgales 

pamatskolas direktora Valentīna Pastara, Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes (VPII) 
„Gaismiņa” vadītājas S.Tošenas, Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Anitas 
Skosas priekšlikumus; 
     pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, kas 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes ; 
      ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumus; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 
Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt sekojošu ēdināšanas maksu 2012./2013.mācību gadam, sākot ar 2012.gada 
3.septembri. 
1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā - Ls 0,80  

                   1.1.2. brokastis (dienesta viesnīcā dzīvojošiem) - Ls 0,40 
                        1.1.3. launags (dienesta viesnīcā dzīvojošiem) - Ls 0,30 
                   1.1.4. vakariņas(dienesta viesnīcā dzīvojošiem) - Ls 0,50 
     1.2. Birzgales pamatskolā- Ls 0,60 
       1.3. VPII „Gaismiņa” - Ls 1,20 
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 1.4.1.brokastis - Ls 0,25 
                   1.4.2. pusdienas - Ls 0,70 
                   1.4.3. launags - Ls 0,25 
 1.5. VPII „Birztaliņa”- Ls 1,20 

1.5.1.brokastis - Ls 0,23 
                   1.5.2. pusdienas - Ls 0,40 
                   1.5.3. launags - Ls 0,22 
  1.5.4. vakariņas – Ls 0,35 
 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt noteikumu publicēšanu laikrakstos „Ķeguma 
Novada Ziņas”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības iestādēm, uz kurām 
tie attiecas. 

 
 

8.§(lēmums Nr.354) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ūzuls 

 
atklāti balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Laimons Bicāns,  Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja, Līga Strauss, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
Staru ielā 12-1, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0099, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 
nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 
 

9.§ 

Informatīvie jautājumi 
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  
darbiem novadā par periodu no 08.08.2012. 

1. Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales tautas namam” ir veikta piedāvājuma izvērtēšana un 
pieņemts lēmums par uzvarētāju noteikt SIA „RDL” piedāvājumu ar cenu 8677,68 Ls 
(bez PVN). 

2. Iepirkumā „Mūzikas un vizualizācijas aparatūras piegāde Tomes tautas namam” ir veikta 
piedāvājuma izvērtēšana un pieņemts lēmums par uzvarētāju noteikt SIA „AJV grupa” 
piedāvājumu ar cenu 8103,00 Ls (bez PVN). 

3.   15.08.2012 izsludināts iepirkums „Āra trenažieru, velostatīvu un pludmales 
pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana Ķeguma pludmalē”. Piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš ir 27.08.2012 
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4. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus. 

5. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 
garāžās un ambulancē un turpinās darbi arī Rembates skolas internāta ēkā. 

6. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.   

7. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus. 

8. SIA „VIA MEŽS” turpina pagājušā gadā uzsākto automašīnu stāvlaukumu izbūvi Skolas 
ielas rajonā. Tuvojas nobeigumam stāvlaukuma izbūve pie Ķeguma bibliotēkas. Ir uzsākti 
Komunālās ielas vecā ielas seguma demontāžas darbi iepretim PII „Gaismiņa”. 

9. Tuvojas nobeigumam darbi, lai iekārtotu Tomes skolā no Tomes tautas nama pārcelto 
bibliotēku. 

10. Būvnieki - Personu grupa SIA „ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava-PMK” turpina Ozolu 
ielas rekonstrukcijas būvdarbus Ķegumā.  

11. Būvnieki - Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” turpina 
Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām.  

12. Rīt mūsu priekšlikums par ģerboņiem tiks izskatīts Valsts Heraldikas komisijā. 

 
 
Sēdi slēdz  plkst. 16:00 
 
Sēdes vadītājs         R.Ūzuls 
____________ 
(datums) 
 
Sēdi protokolēja        I.Koluža 
 


