
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 30.oktobrī                                                                                         Nr.25 

 

Sēde sasaukta plkst.16:00  

Sēdi atklāj plkst.16:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite 

Nepiedalās: Daina Vanaga- pamatdarba dēļ, 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par dzelzsbetona plākšņu nomu 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
11. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
12. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
13. Par nekustamā īpašuma iegādi 

14. Par  pārdevuma līguma slēgšanu 
15. Par telpu nomu 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 
17. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
18. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 
19. Par ēku adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam  „Annele” 
20. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā 

īpašuma”Mežsētas”atdalāmajam zemes gabalam 
21. Par atbrīvošanu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem 
22. Par īres līguma slēgšanu 
23. Par īres līguma slēgšanu 
24. Licencētās makšķerēšanas nolikuma apstiprināšana 
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1.§ (lēmums Nr. 383) 

Par dzelzsbetona plākšņu nomu 

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA „Komercceltnieks”, reģistrācijas numurs 40103117186, juridiskā adrese 

Pils iela 5-3, Jūrmala, LV-2015, valdes locekļa Jāņa Apeiņa 2013.gada 07.oktobra iesniegums 

(reģistrēts 22.10.2013.ar Nr.KNP/2-3/13/1831) ar lūgumu iznomāt Ķeguma novada 

pašvaldībai piederošu kustamu mantu – dzelzsbetona plāksnes 80 gab. uz laiku līdz 2013.gada 

30.novembrim. 

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

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai 

noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības kustamā 

īpašuma lietošanu  (iznomāšanu).   

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī to, ka šobrīd pašvaldība nelieto iepriekš minētās 

plāksnes, pamatojoties uz augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā domes 

Finanšu komitejas 2013.gada 23.oktobra lēmumu (protokols Nr.42,11.§), 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt SIA „Komercceltnieks”, reģistrācijas numurs 40103117186, juridiskā 

adrese Pils iela 5-3, Jūrmala, LV-2015, Ķeguma novada pašvaldībai piederošu 

kustamu mantu – dzelzsbetona plāksnes 80 gab. uz laiku līdz 2013.gada 

30.novembrim, nosakot nomas maksu LVL 1,- plus PVN par 1 gab. plāksni par visu 

nomas periodu. 

2. Uzdot domes izpilddirektorei N.Sniedzei veikt kontroli par lēmuma izpildi. 

3. Uzdot domes juristei S.Biļinskai sagatavot nomas līgumu.    

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Komercceltnieks”, domes 

izpilddirektorei (N.Sniedze), domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite), 

domes juristei (S.Biļinska). 

 

2.§ (lēmums Nr. 384) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols, V.Teicāns 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Liepu aleja 1A-4, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0544, LVL 143,95 

(viens simts četrdesmit trīs komats deviņdesmit pieci lati), piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 



3 

 

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. 

 

3.§ (lēmums Nr. 385) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Celtnieku iela 3A, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 007 0081, LVL 

391,77 (trīs simti deviņdesmit viens komats septiņdesmit septiņi lati), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 

 

 

4.§ (lēmums Nr. 386) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Valdavas”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0040, LVL 

120,52 (viens simts divdesmit komats piecdesmit divi lati), piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 
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5.§ (lēmums Nr. 387) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Pīlādžkalns 2, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0186, LVL 

103,76 (viens simts trīs komats septiņdesmit seši lati), piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 

 

6.§ (lēmums Nr. 388) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Īģenes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0056, LVL 

229,58 (divi simti divdesmit deviņi komats piecdesmit astoņi lati), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Īģenes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 503 0008, LVL 39,76 

(trīsdesmit deviņi komats septiņdesmit seši lati), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Īģenes 1”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0181, LVL 

30,07 (trīsdesmit komats nulle septiņi lati), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 
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7.§ (lēmums Nr. 389) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Krastmalas iela 3, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 005 

0423, LVL 119,68 (viens simts deviņpadsmit komats sešdesmit astoņi lati), piedziņu vēršot 

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

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. 

 

 

8.§ (lēmums Nr. 390) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Ogres iela 4-6, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0267, LVL 138,85 

(viens simts trīsdesmit astoņi komats astoņdesmit pieci lati), piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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.§ (lēmums Nr. 391) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Lazdu ielā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 001 0021, LVL 356,80 (trīs 

simti piecdesmit seši komats astoņdesmit lati), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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. 

 

10.§ (lēmums Nr. 392) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Uzvaras ielā 2, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 008 

0118, LVL 135,27 (viens simts trīsdesmit pieci komats divdesmit septiņi lati), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

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. 

 

 

11.§ (lēmums Nr. 393) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

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. 

 

 

12.§ (lēmums Nr. 394) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

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. 

 

 

13.§ (lēmums Nr. 395) 

Par nekustamā īpašuma iegādi 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atteikt Latvijas nepilsonei dot piekrišanu nekustamā īpašuma –zemes gabala „Avenu 

Brēķi”, kadastra numurs 7444 002 0082, iegādei. 

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. 

 

 

14.§ (lēmums Nr. 396) 

Par  pārdevuma līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt līgumu ar SIA „Baltijas Kausa Fonds”, reģ. nr. 40103066405, juridiskā adrese 

„Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., par nekustamā īpašuma „Kausi”, Rembates pag., 

Ķeguma nov. iegādi ar nosacīto cenu LVL 1000,- (viens tūkstotis latu). 

 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr. 397) 

Par telpu nomu  

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA „Ķeguma Stars” 2013.gada 31.jūlija iesniegums (reģ.31.07.2013. 

Nr.KNP/2-3/13/1324) ar lūgumu iznomāt telpas Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Rembates pag., 

Ķeguma nov., saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 

Ar SIA „Ķeguma Stars” 2004.gada 4.martā noslēgts Telpu nomas līgums Nr.25/2004tn 

par telpas Nr. 19, Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kopējā platība 

21,1 kv.m. nomu līdz 2009.gada 31.decembrim. Arī pēc līguma termiņa beigām SIA 

„Ķeguma Stars” minētās telpas lietojusi un maksājusi nomas maksu saskaņā ar līguma 

nosacījumiem. 

2013.gada 2.oktobrī saņemta papildus informācija no Rembates pagasta pārvaldes 

vadītāja Jura Pūpola, ka faktiski SIA „Ķeguma Stars” nomā telpu 6,24 kv.m platībā. 

Nekustamais īpašums Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., 

kadastra nr. 7484 004 0365, ir pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000201407).  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, 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; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt 04.03.2004. noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.25/2004tn ar SIA „Ķeguma 

Stars”, reģ.nr. 40003227117, juridiskā adrese Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates 

pag., Ķeguma nov., par telpas ar platību 6,24 kv.m., nomu saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai līdz 2014.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 0,10 Ls/kv.m 

jeb no 2014.gada 1.janvāra 0,14 euro/kv.m mēnesī plus PVN. 

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

centralizētajai grāmatvedībai, juriskonsultei. 

 

16.§ (lēmums Nr. 398) 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
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Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2012.gada 23.jūlija Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/7-3/12/11, noslēgtu 

par telpas Nr.3  dzīvoklī Nākotnes ielā 5-1, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  īri ar 

21.10.2013. 

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. 

 

 

17.§ (lēmums Nr. 399) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt Zemes nomas līgumu par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas 

zeme", kadastra Nr.7444 003 0118, 10,3 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2016.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 0,5% 

apmērā no zemesgabala 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. 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 400) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/12/6, noslēgtu 

2012.gada 19.janvārī par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra N.7444 005 

0331, daļas 0,09 ha platībā, nomu. 
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Ar 2014.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0331, 

daļas 0,09 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2014.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. 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 

 

 

19.§ (lēmums Nr. 401) 

Par ēku adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam  „Annele” 

R.Ozols 

   

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

  1. Mainīt adresi „Veides”, Tomes pag., Ķeguma nov., saimniecības ēkai, būves kadastra 

apzīmējums 7429 005 0059 002, un šķūnim, būves kadastra apzīmējums 7429 005 0059 003, 

kas atrodas nekustamā īpašuma „Veides - 2” teritorijā,  kadastra Nr. 7429 005 0059 , uz 

jaunu vienotu adresi “Annele”, Tomes pag.,  Ķeguma nov. 
 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 

 

 

20.§ (lēmums Nr. 402) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā 

īpašuma”Mežsētas”atdalāmajam zemes gabalam 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma “Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 

005 0092, atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 004 0082, platība 4,40 ha. 

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Pērlītes”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov. 

Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 
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21.§ (lēmums Nr. 403) 

Par atbrīvošanu no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atbrīvot Ilonu Klimani no Ķeguma novada bāriņtiesas locekļa pienākumiem, ar 

2013.gada 1.novembri.   

 

Lēmuma pilns teksts  sēdes protokola pielikumā  uz 1 lapas. 

 

 

22.§ (lēmums Nr. 404) 

Par īres līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz istabu Nr.2, 12,5m2 platībā un 

4,7m2 no dzīvokļa koplietošanas telpām, dzīvoklī Nākotnes ielā 5-1, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., nosakot īres maksas peļņas daļu Ls 0,08/kvm. Īrnieks papildus maksā likumā 

noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. 

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. 

 

 

23.§ (lēmums Nr. 405) 

Par īres līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz istabu Nr.3, 12,8m2 platībā un 

4,8m2 no dzīvokļa koplietošanas telpām, dzīvoklī Nākotnes ielā 5-1, Birzgale, Birzgales pag., 
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Ķeguma nov., nosakot īres maksas peļņas daļu Ls 0,08/m2/EUR 0,11/ m2. Īrnieks papildus 

maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. 

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. 

 

 

24.§ (lēmums Nr. 406) 

Licencētās makšķerēšanas nolikuma apstiprināšana 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes pilnvarotās personas biedrības ”Vides Aizsardzības 

Asociācija” iesniegtais nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Daugavā  lejpus Ķeguma 

HES”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 „Licencētās 

amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība”, kas noteic kārtību, kādā veicama licencētās 

makšķerēšanas ieviešana un kontrole, kā arī izstrādājams licencētās makšķerēšanas nolikums;  

ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 

2013.gada 18.aprīļa vēstuli Nr.17-2/71, zinātnisko pamatojumu licencētajai  makšķerēšanai 

Ķeguma HES lejas bjefā, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Gatis 

Kūmiņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1.Saskaņot nolikumu par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES 

aizsprosta (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā pēc nolikuma saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides valsts zinātnisko institūtu „BIOR”, Valsts 

vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Dabas aizsardzības departamentu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Vides Aizsardzības 

Asociācija”. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


