
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 8.aprīlī                                                                                                      Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluţa 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priţevoite, 

izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs  

Nepiedalās deputāti:Tadeušs Vaļevko, Agris Lūsis, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par ciemu statusa atcelšanu un adrešu maiņu 

2. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Siguldas 

iela 3 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dangas” 

4. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015. gada 4.februāra lēmumā Nr.42 

5. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

6. Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu 

7. Par zemes gabala nomu 

8. Par zemes nomu sakņu dārzam 

9. Par zemes nomu sakņu dārzam 

10. Par zemes nomu sakņu dārzam 

11. Par zemes nomu sakņu dārzam 

12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

13. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015.gada 4.marta lēmumā Nr.88 „Par sociālo 

dzīvokļu īres līguma termiņa pagarināšanu” 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 



  2 

 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

24. Par nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 5”-3 , izsoles rezultātu apstiprināšanu 

25. Par grozījumiem Izglītības veicināšanas nolikumā 

26. Par Latvijas Pašvaldību savienības  26.kongresu 

27. Par Ķeguma stadiona futbola laukuma izmantošanas maksas noteikšanu 

28. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budţetu 2015.gadam” 

29. Par dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

30. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

31. Par zemes nomu sakņu dārzam 

32. Par zemes nomu sakņu dārzam 

33. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Starptautiskais soroptimistu klubs 

„Ogre- Ķegums”” 

34. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.146) 

Par ciemu statusa atcelšanu un adrešu maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 16.04.2014. lēmumu Nr.152 (protokols Nr.9,1.§). „Par 

ciemu statusu atcelšanu un adrešu maiņu”. 

Atcelt ciema statusu šādiem Ķeguma novada ciemiem: 

Salas, Tomes pagastā; 

Rēžas, Rembates pagastā; 

Duklāvi, Rembates pagastā; 

Latgaļi, Tomes pagastā. 

Veikt adreses statusa maiņu adrešu reģistrā saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.146 ar pielikumu uz 2 lapām.   
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2.§ (lēmums Nr.147) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Siguldas 

iela 3 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma Siguldas iela 3, Ķegums, Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, 

platība 77579 m
2
, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam: 

piešķirt nosaukumu Pakalnes iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.; 

saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.147 uz 1 lapas.   

 

 

3.§ (lēmums Nr.148) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dangas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dangas”, Rembates pag., 

Ķeguma nov., platība 8,47 ha.  

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.148 uz 2 lapām.  

 

 

4.§ (lēmums Nr.149) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015. gada 4.februāra lēmumā Nr.42 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2015. gada 4.februāra lēmumā Nr.42 

(protokols Nr.3,16.§) „Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām”: 

1.punktā dzēst tekstu: 

„kadastra apzīmējums 7484 004 0288, precizētā platība - 0,4316 ha”; 

3.punktā dzēst tekstu: 

„ kadastra apzīmējums 7444 007 0224, platība 5,6573 ha”. 
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Pielikumā: lēmums Nr.149 uz 1 lapas.   

 

5.§ (lēmums Nr.150) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls,), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ilmārs Zemnieks balsojumā nepiedalās, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2015.gada 1.aprīli slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,06 ha platībā nomu bez 

apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2016.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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.150 uz 1 lapas.   

 

 

6.§ (lēmums Nr.151) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls,), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ilmārs Zemnieks balsojumā nepiedalās, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.2/2004pzn termiņu uz laiku līdz 2020.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu EUR 28,00 gadā, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.151 uz 1 lapas.   

 

 

7.§ (lēmums Nr.152) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala Oškalna iela 1, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2016.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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.152 uz 1 lapas.   

 

 

8.§ (lēmums Nr.153) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Vienošanos pie 2007.gada 5.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.107/2007 par zemes 

vienības nomājamās daļas palielināšanu par 169 kv.m, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 

sakņu dārzam, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma 

pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.153 uz 1 lapas.   

 

 

9.§ (lēmums Nr.154) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības Staru ielā 16A daļas 508 kv.m platībā 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 

2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par 

zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 
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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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.154 uz 1 lapas.   

 

 

10.§ (lēmums Nr.155) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 217 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt 

zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 

16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.155 uz 1 lapas.   

 

 

11.§ (lēmums Nr.156) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., daļas 

480 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu 

dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 

nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.156 uz 1 lapas.   
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12.§ (lēmums Nr.157) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2015.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/12/34, noslēgtu 2012.gada 

15.novembrī par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 

1,2 ha platībā, nomu. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.157 uz 1 lapas.   

 

13.§ (lēmums Nr.158) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015.gada 4.marta lēmumā Nr.88 „Par sociālo 

dzīvokļu īres līguma termiņa pagarināšanu” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumu Ķeguma novada domes 2015.gada 4.marta lēmumā Nr.88, protokols 

Nr.5,3.§) „Par sociālo dzīvokļu īres līguma termiņa pagarināšanu”, izsakot lēmuma 1.punktu 

šādā redakcijā: 

„1. Pagarināt 2014.gada 28.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts ar Olgu 

Kuhaļsku, personas kods 240347-11019, par dzīvokli Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates 

pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2015.gada 26.augustam.” 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.158 uz 1 lapas.   

 

 

14.§ (lēmums Nr.159) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

EUR 130,30 (viens simts trīsdesmit komats trīsdesmit euro) apmērā par nekustamo 

īpašumu Lejas ielā 3, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

2. 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.159 uz 1 lapas.   

 

 

15.§ (lēmums Nr.160) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Jaunpīlādţi” EUR 68,04 (sešdesmit astoņi komats nulle četri euro), 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.160 uz 1 lapas.   

 

 

16.§ (lēmums Nr.161) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Jaundzilnas” EUR 398,80 (trīs simti deviņdesmit astoņi komats astoņdesmit euro), 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 
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likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar 

likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.161 uz 1 lapas.   

 

 

17.§ (lēmums Nr.162) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Namsalas” EUR 223,81 (divi simti divdesmit trīs komats astoņdesmit viens euro), 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.162 uz 1 lapas.   

 

 

18.§ (lēmums Nr.163) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma 

„Kaktieši” ½ domājamo daļu, EUR 172,31 (viens simts septiņdesmit divi komats trīsdesmit 

viens euro), 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.163 uz 1 lapas.   
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19.§ (lēmums Nr.164) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma 

„Kaktieši” ½ domājamo daļu, EUR 115,58 (viens simts piecpadsmit komats piecdesmit astoņi 

euro), 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.164 uz 1 lapas.   

 

 

20.§ (lēmums Nr.165) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Ievas” EUR 240,27 (divi simti četrdesmit komats divdesmit septiņi euro), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Birzes iela 8 EUR 68,44 (sešdesmit astoņi komats četrdesmit četri euro), 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.165 uz 1 lapas.   
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21.§ (lēmums Nr.166) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Vecavotiņi” EUR 178,17 (viens simts septiņdesmit astoņi komats septiņpadsmit euro), 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.166 uz 1 lapas.   

 

 

22.§ (lēmums Nr.167) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.167 uz 1 lapas.   

 

 

23.§ (lēmums Nr.168) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, 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 
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likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar 

likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.168 uz 1 lapas.   

 

Pāvels Kotāns iziet no sēžu zāles. 

 

24.§ (lēmums Nr.169) 

Par nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 5”-3 , izsoles rezultātu apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt izsoli, kurā tika pārdots pašvaldības nekustamais īpašums - dzīvoklis „Ķieģeļceplis 

5”-3, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., kas sastāv no 1 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 36,6 

kv.m, kopīpašuma 3700/15050 domājamo daļu no būves un 3700/15050 domājamo daļu no 

zemes un nosolīts par EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts  euro), par notikušu. 

Slēgt līgumu ar Nosolītāju par izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2015.gada 16.aprīlim. 

Apstiprināt izsoles komisijas 2014.gada 30.oktobra sēdes protokolu Nr.1 ar pielikumu, 

līdzekļus iedalot no izsolē iegūtajiem līdzekļiem.  

Pielikumā: lēmums Nr.169 uz 1 lapas un izsoles protokols uz 2 lapām..   

 

 

25.§ (lēmums Nr.170) 

Par grozījumiem Izglītības veicināšanas nolikumā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt  grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 19.marta Izglītības 

veicināšanas nolikumā (Nolikums):  

Nolikuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā: 

Ķeguma KNV un Birzgales pamatskolas skolēniem, novadu, reģionālā un republikas 

mēroga skolēnu sporta spēļu godalgoto vietu ieguvējiem, kuri sporta sacensībās pārstāvējuši 

Ķeguma novada izglītības iestādi, tiek piešķirta ikgadējā balva kopsummā līdz 430,00 EUR. 

Nolikuma 9.punktu izteikt šādā redakcijā: 

Pedagogiem, kuri sagatavojuši novadu, reģionālajā un republikas mēroga skolēnu sporta 

spēļu godalgoto vietu ieguvējus, tiek piešķirta ikgadēja balva līdz 300,00 EUR. 

Nolikuma 10.punktu izteikt šādā redakcijā: 

Pedagogiem, kuri sagatavojuši mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus (par kolektīvu 

viena balva) un ieguvuši novadu, reģionālo, republikas mēroga konkursos (skatēs) I.pakāpes 

laureātu titulus, tiek piešķirta balva: 
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10.1. par I.pakāpes laureāta titulu novadu mērogā – 50,00 EUR; 

10.2.  par I.pakāpes laureāta titulu reģionālajā mērogā – 90,00 EUR; 

10.3.par I.pakāpes laureāta titulu republikas mērogā – 140,00 EUR.  

Nolikuma 11.punktu izteikt šādā redakcijā: 

Birzgales mūzikas skolas pedagogiem, kuri sagatavojuši republikas mēroga konkursu 

laureātus, tiek piešķirtas balvas (ja audzēknim divi pedagogi- kopīga balva): 

11.1. par I.pakāpes laureāta titulu – 140,00 EUR; 

11.2. par II.pakāpes laureāta titulu   – 110,00 EUR; 

11.3. par III.pakāpes laureāta titulu   – 90,00 EUR; 

11.4. par atzinību – 40,00 EUR. 

Pielikumā: lēmums Nr.170 uz 1 lapas.   

 

 

26.§ (lēmums Nr.171) 

Par Latvijas Pašvaldību savienības  26.kongresu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pilnvarot Ķeguma novada deputātu Raivi Ūzulu pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību 

Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2015.gada 15.maijā 

Smiltenes pilsētas Kultūras centrā (Gaujas iela 1, Smiltene). 

Pielikumā: lēmums Nr.171 uz 1 lapas.   

 

 

27.§ (lēmums Nr.172) 

Par Ķeguma stadiona futbola laukuma izmantošanas maksas noteikšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 8 (Valdis Kalniņš, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita 

Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 3 (Raivis Ūzuls, Kristaps 

Rūde, Andris Balodis), „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt maksu par Ķeguma komercnovirzienas vidusskolas sniegto maksas  pakalpojumu: 

Ķeguma stadiona futbola laukuma izmantošana (t.sk. dušas, garderobes) 35 EUR/stundā 

(t.sk.PVN). 

Pielikumā: lēmums Nr.172 uz 1 lapas.   

 

Pāvels Kotāns ienāk sēžu zālē. 
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28.§ (lēmums Nr.173) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 8/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budţetu 

2015.gadam””.  

Pielikumā: lēmums Nr.173 un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 

 

29.§ (lēmums Nr.174) 

Par dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

R.Ozols 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

5.panta pirmo daļu atteikt piešķirt ģimenei sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo platību, 

jo uz ģimeni nav attiecināms neviens no sekojošiem nosacījumiem – nav stājies spēkā tiesas 

spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas, netiek īrēts pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis, 

kā arī persona nav bārenis, kam nav tikusi nodrošināta dzīvojamā platība. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.174 uz 1 lapas. 

 

 

30.§ (lēmums Nr.175) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2007.gada 28.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.45/2007 par nekustamā 

īpašuma Komunālā iela 9A zemes vienības daļas 278 kv.m platībā nomu, ar 2015.gada 1.maiju. 

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 
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likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar 

likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.175 uz 1 lapas. 

 

31.§ (lēmums Nr.176) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 278 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt 

zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 

16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu 

dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.176 uz 1 lapas. 

 

 

32.§ (lēmums Nr.177) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., daļas 

634 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu 

dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 

nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.177 uz 1 lapas. 
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33.§ (lēmums Nr.178) 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Starptautiskais soroptimistu klubs 

„Ogre- Ķegums”” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre - 

Ķegums”, reģ.Nr. 40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma nov., par 

šādu telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā no 2015.gada 10.aprīļa līdz 2018.gada 

31.decembrim: 

telpa 9,6 m
2
 platībā Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ķeguma nov.; 

telpa 10,4 m
2
 platībā Ķeguma ielā 6 dz. 3, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

telpa 26,4 m
2
 platībā Nākotnes ielā 1, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

telpas 12,5 m
2
 un 15,4 m

2
 platībā „Pamatskola”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

Pielikumā: lēmums Nr.178 uz 1 lapas. 

 

 

34.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē: 

1. Atklātajā konkursā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 

2015./2016.gada apkures sezonai” ir veikta piedāvājumu un pieprasītās papildus informācijas 

vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju: 

 SIA „BILLERUDKORSNAS LATVIA” iepirkuma Daļā Nr.3 „Malkas piegāde Birzgales 

pamatskolai 80 m³” par piedāvāto cenu (bez PVN) 2070,40 eiro, Daļā Nr.4 „Malkas piegāde 

Birzgales Bibliotēkai 80 m³” par piedāvāto cenu (bez PVN) 2070,40 eiro un Daļā Nr.5 „Malkas 

piegāde Birzgales pagasta pārvaldei 80 m³” par piedāvāto cenu (bez PVN) 2070,40 eiro; 

SIA „KRAUZERS” iepirkuma Daļā Nr.6 „Malkas piegāde Birzgales Katlu mājai 2500 

m³” par piedāvāto cenu (bez PVN) 58700,00 eiro. 

2. 19.03.2015. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības publiskās teritorijas 

apgaismojuma modernizācija”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 30.03.2015. saņemti četru 

pretendentu piedāvājumi.  Veikta piedāvājumu un pieprasītās papildus informācijas vērtēšana. 

Pieņemts lēmums izsludināt jaunu iepirkumu, jo saņemtie piedāvājumi neatbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām.  

3. 19.03.2015. izsludināts iepirkums „Koku zāģēšana un transportēšana Ķeguma pilsētā, 

Rembatē un Tomē”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 30.03.2015. saņemti trīs pretendentu 

piedāvājumi.  Veikta piedāvājumu vērtēšana un pieprasīta papildus informācija. 

4. 19.03.2015. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras periodā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 30.03.2015. 

saņemti trīs pretendentu piedāvājumi.  Veikta piedāvājumu un pieprasītās papildus informācijas 

vērtēšana. pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju: 
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 SIA „ALEKS PLUS” iepirkuma Daļā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības asfaltēto ceļu 

un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras periodā” par piedāvāto cenu (bez PVN) 

17660,00 eiro, 

SIA „VIA MEŢS” iepirkuma Daļā Nr.2 „Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma pilsētas, 

Rembates un Tomes pagastu neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gada 

vasaras periodā” par piedāvāto cenu (bez PVN) 42190,00 eiro. 

5. 19.03.2015. izsludināts iepirkums „Motorlaivas ar aprīkojumu piegāde Ķeguma novada 

domei”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 30.03.2015. saņemts viens piedāvājums.Veikta 

piedāvājumu un pieprasītās papildus informācijas vērtēšana. Pieņemts lēmums atzīt par 

uzvarētāju iepirkumā un ieteikt Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar SIA „Dole Marine”, ar 

piedāvāto cenu (bez PVN) 20565,00 eiro. 

6. 26.03.2015. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada 290 pašvaldības darbinieku 

veselības apdrošināšana un 30 pašvaldības darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanas 

pakalpojumi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 09.04.2015. 

7. SIA „DGS” turpina darbus saistītus ar veco siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā. Ir 

veikta siltumtrases posma nomaiņa paralēli strādājošai siltumtrasei no Ķeguma bibliotēkas līdz 

bērnu dārzam „Gaismiņa”. Veikta siltumtrases posma izbūve no Skolas ielas līdz ēkām 

Komunālā ielā 1 un 3. Šobrīd notiek siltumtrases posma nomaiņa līdz daudzdzīvokļu ēkām 

Ogres ielā 2 un 4. 

8.  SIA „IKO” turpina veikt rekonstrukcijas darbus objektā Liepu alejā.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

14.04.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluţa 

 

 


