
             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 23.septembrī                                                                                               Nr.21 

 

Sēde sasaukta plkst.16:30 

Sēdi atklāj plkst.18:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluţa 

Sēdē piedalās  

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

 pašvaldības administrācijas darbinieki:  
izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede Maija Priţevoite, ekonomiste Evita 

Rubaţa 

Nepiedalās deputāti: Andris Balodis, Raivis Ūzuls, Valentīns Pastars, Jānis Priţevoits- 

pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zaķi” 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rubeņi” 

7. Par adrešu  datu kārtošanu 

8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015. gada 29.aprīļa lēmumā Nr.188 ”Par 

zemes gabala sadalīšanu” 

9. Par starpgabala atsavināšanu 

10. Par zemes gabala „Kapūnes 1” nomu 

11. Par sakņu dārza nomu 

12. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
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13. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

14. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

15. Par Ķeguma novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības 

zemes iegūšanu īpašumā nolikuma apstiprināšanu 

16. Par instrukcijas „Ķeguma novada pašvaldības budţeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu 

17. Par izglītības iestāţu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

18. Par nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

19. Par nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

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

kārtībā 

21. Par lietošanas mērķa maiņu starpgabalam 

22. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Jaundzilnas 2” 

23. Par  zemesgabala „Zemnieki” atsavināšanu 

24. Par servisa dzīvokļa statusa noteikšanu 

25. Par dzīvokļa Ķeguma iela 2-6, Rembate, lietošanas tiesībām 

26. Par Ķeguma novada bērnu-jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas kārtības 

noteikumiem 

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

Ķeguma novada pašvaldības budţetu 2015.gadam” 

28. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

29. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.325) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 10 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Urdziņas”, EUR 1583,75 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs 

komats septiņdesmit pieci 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.325 uz 1 lapas. 



  3 

 

 

 

2.§ (lēmums Nr.326) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 10 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku 

saimniecība “URDZIŅAS” nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu par 

nekustamo īpašumu „Angārs” EUR 341,88 (trīs simti četrdesmit viens komats astoņdesmit 

astoņi euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  

 

Pielikumā: lēmums Nr.326 uz 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.327) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 10 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Čakstes” EUR 258,13 (divi simti piecdesmit astoņi komats 

trīspadsmit 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.327 uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.328) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 10 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “PROJECT CONSULTING” nekustamā īpašuma 

nodokļa un nokavējuma naudas parādu par nekustamo īpašumu „Ceļmalnieki” EUR 81,44 

(astoņdesmit viens komats četrdesmit četri euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “PROJECT CONSULTING” nekustamā īpašuma 

nodokļa un nokavējuma naudas parādu par nekustamo īpašumu „Alksnīši” EUR 97,67 

(deviņdesmit septiņi komats sešdesmit septiņi euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Pielikumā: lēmums Nr.328 uz 1 lapas. 

 

Sēžu zālē ienāk Valdis Kalniņš. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.329) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zaķi”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zaķi” zemes vienībai, 

platība 20,70 ha, jaunizveidoto zemes vienību  platības  precizējot pēc robeţu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.329 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.330) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rubeņi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rubeņi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 3,00 ha saglabāt adresi „Rubeņi”, saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

 Otrajai zemes vienībai, platība 2,00 ha piešķirt nosaukumu „Mākoņi”, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

Trešajai zemes vienībai, platība 3,00 ha piešķirt nosaukumu „Lūši”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.330 uz 1 lapas. 
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7.§ (lēmums Nr.331) 

Par adrešu  datu kārtošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Dzēst no Valsts adrešu reģistra šādas adreses: 

 „Uļķi”, Tomes pag., Ķeguma nov.;   

 „Tomuļi”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

 „Vijumi”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

 „Jaunbērziņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

 Kastaņu iela 9, Ķegums, Ķeguma  nov.; 

 Pakalnes iela 3A, Ķegums, Ķeguma nov. 

Saglabāt Valsts adrešu reģistrā sekojošas adreses: 

„Dzintariņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov. – uz zemes gabala atrodas jaunbūve, 

saimniecības ēka – (ir procesā ēku kadastrālā uzmērīšana); 

Nākotnes iela 7, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz zemes gabala atrodas ēkas 

– (procesā ēku būvniecības sakārtošana); 

„Dzintariņi A ”, Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz zemes gabala atrodas jaunbūve, 

saimniecības ēka – (ir procesā ēku kadastrālā uzmērīšana); 

Skolas iela 30, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. - uz zemes gabala atrodas ēkas - 

(procesā ēku būvniecības sakārtošana). 

 

Pielikumā: lēmums Nr.331 uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.332) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2015. gada 29.aprīļa lēmumā Nr.188 ”Par 

zemes gabala sadalīšanu” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2015. gada 29. aprīļa lēmumā Nr.188 

(protokols Nr.8,10.§) „Par zemes gabala sadalīšanu”, izslēdzot no lēmuma 1.3 punktu. 

Pielikumā: lēmums Nr.332 uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.333) 

Par starpgabala atsavināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- 

starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 001 0149, 

kadastra apzīmējums 7409 0010147, platība 277 kv.m, par nosacīto cenu  224 EUR (divi 

simti divdesmit četri euro). 

Pielikumā: lēmums Nr.333 uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.334) 

Par zemes gabala „Kapūnes 1” nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

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

gabala „Kapūnes 1”, 5,0063 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām lauksaimniecības 

vajadzībām līdz 2018.gada 31.decembrim,  nosakot nomas maksu 1,5% 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.334 uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.335) 

Par sakņu dārza nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības „SCO dārziņi” daļas 272 kv.m platībā 

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

2016.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, lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.335 uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.336) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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.336 uz 1 lapas. 

 

 

 

13.§ (lēmums Nr.337) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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.337 uz 1 lapas. 

 

 

14.§ (lēmums Nr.338) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

 
 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  
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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.338 uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.339) 

Par Ķeguma novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības 

zemes iegūšanu īpašumā nolikuma apstiprināšanu  

R.Ozols, V.Kalniņš, D.Vanaga 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par 

lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikumu.  

Pielikumā: lēmums Nr.339 uz 1 lapas un noteikumi uz 5 lapām. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.340) 

Par instrukcijas „Ķeguma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt instrukciju „Ķeguma novada pašvaldības budţeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” . 

Pielikumā: lēmums Nr.340 uz 1 lapas un instrukcija uz 21 lapas. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.341) 

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem 2015.gadā  EUR 250 726,84 (divi simti piecdesmit tūkstoši septiņi 

simti divdesmit seši euro un 84 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas 
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pašvaldības audzēkni EUR 72,05 (septiņdesmit divi euro un 5 euro centi) mēnesī (skatīt 

pielikumā Nr.1). 

Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem 2015.gadā EUR 128 104,98 (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši simts četri euro 

un 98 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 

119,95 (viens simts deviņpadsmit euro un 95 euro centi) mēnesī (skatīt pielikumā Nr.1). 

Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

2015.gadā EUR 120 274,72 (viens simts divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro 

un 72 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 

238,64 (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 64 euro centi) mēnesī (skatīt pielikumā Nr.1). 

Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

2015.gadā EUR 239 744,56 (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri 

euro un 56 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni EUR 

128,07 (viens simts divdesmit astoņi euro un 7 euro centi) mēnesī (skatīt pielikumā Nr.1). 

Apstiprināt vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas summu pirmsskolas 

izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai mēnesī EUR 151,52 (viens 

simts piecdesmit viens euro un 52 euro centi). 

Pielikumā: lēmums Nr.341 uz 2 lapām. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.342) 

Par nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 88,58 
(astoņdesmit astoņi komats piecdesmit astoņi euro) par nekustamo īpašumu Kalna ielā 3-33, 

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. 

Pielikumā: lēmums Nr.342 uz 1 lapas. 

 

 

 

19.§ (lēmums Nr.343) 

Par nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamā īpašuma „Gruntszemnieki” ¼ domājamo daļu, EUR 266,21 (divi simti 

sešdesmit seši komats divdesmit viens euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamā īpašuma „Elmāri” ½ domājamo daļu, EUR 70,57 (septiņdesmit komats 

piecdesmit septiņi euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 9-8 EUR 18,34 (astoņpadsmit komats trīsdesmit 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.343 uz 1 lapas. 

 

 

20.§ (lēmums Nr.344) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamā īpašuma „Gruntszemnieki”  ¼ domājamo daļu, EUR 266,21 (divi simti 

sešdesmit seši komats divdesmit viens euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamā īpašuma „Elmāri” ½ domājamo daļu, EUR 70,57 (septiņdesmit komats 

piecdesmit septiņi 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.344 uz 1 lapas. 
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21.§ (lēmums Nr.345) 

Par lietošanas mērķa maiņu starpgabalam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma (starpgabala bez adreses), Ķegums, Ķeguma nov., kadastra 

numurs 7409 001 0148, zemes gabala kadastra apzīmējums 7409 001 0130, platība 521 m
2
,  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 

0601). 

Pielikumā: lēmums Nr.345 uz 1 lapas. 

 

 

22.§ (lēmums Nr.346) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Jaundzilnas 2” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Jaundzilnas 1” atdalīt zemes vienību, platība 12,17 ha. 

Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Jaundzilnas 2”, noteikt zemes 

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

(kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.346 uz 1 lapas. 

 

 

23.§ (lēmums Nr.347) 

Par  zemesgabala „Zemnieki” atsavināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Zemnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7429 004 0188, kas sastāv 

no neapbūvēta zemesgabala, kadastra apzīmējums 7429 004 0179, platība 2.1259 ha, par 

nosacīto cenu 4555 EUR. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.347 uz 1 lapas. 

 

24.§ (lēmums Nr.348) 

Par servisa dzīvokļa statusa noteikšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt servisa dzīvokļa statusu dzīvoklim, “Senliepas” dz. 2, Rembates pagastā, 

Ķeguma nov. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.348 uz 1 lapas. 

 

 

25.§ (lēmums Nr.349) 

Par dzīvokļa Ķeguma iela 2-6, Rembate, lietošanas tiesībām 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt īres līgumu ar SIA „Siltumkomforts”, nododot dzīvokļa īpašuma  Ķeguma ielā 2-

6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., lietošanas tiesības darbinieku izmitināšanai uz 

projekta „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, 

Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras Rasas un Birzes ielās” realizācijas laiku līdz 2015.gada 

30.novembrim, nosakot maksu 100 EUR (viens simts eiro) mēnesī plus PVN, plus maksu par 

saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem un patērēto elektroenerģiju. 

Pielikumā: lēmums Nr.349 uz 1 lapas. 

 

 

26.§ (lēmums Nr.350) 

Par Ķeguma novada bērnu-jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas kārtības 

noteikumiem 

 

Balsojot „par”– 10 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – 1 (Valdis Kalniņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada bērnu- jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas 

kārtības noteikumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.350 uz 1 lapas un noteikumi uz 3 lapām. 
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27.§ (lēmums Nr.351) 

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

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

 

Balsojot „par”– 7 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Viesturs 

Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 2 (Valdis Kalniņš, Daina Vanaga), 

„atturas” – 2 (Kristaps Rūde, Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 16/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

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

2015.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.351 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 4 lapām. 

 

 

28.§ (lēmums Nr.352) 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

 

Balsojot „par”– 8 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Rita 

Reinsone, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 3 

(Kristaps Rūde, Līga Strauss, Daina Vanaga),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu EUR 50 

000 (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.352 uz 1 lapas.  

 

29.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par darbiem 

1. 13.09.2015. atkārtoti izsludināts „Ģeotehniskās, hidroģeoloģiskās un 

inţeniertopogrāfijas izpētes, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai SAC „Senliepas” Rembates 

pagastā”. Iesniegšanas termiņš 24.septembris. 

2. SIA „Ceļinieks 01” turpina grants ceļu remontdarbus Birzgales pagastā, pēc tam darbi 

turpināsies Tomes pagastā un Ķeguma pilsētā. 

3. 2015.gada 14.septembrī LPS organizēja videokonferenci par struktūrfondu projektu 

konkursu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā paredzēts 

piešķirt pašvaldībām līdzekļus grants ceļu rekonstrukcijai vai jaunbūvei.  

4. SIA „Garlic” ir uzsācis telpu remontdarbus Tomes skolā. Pagaidām viss norit atbilstoši 

noslēgtajam līgumam un tāmēm. Nekādi būtiski papildu darbi neatklājas. Būvuzraudzību 

veic Andrejs Ţvagiņš, atbildīgais par projektu izpilddirektore, termiņš 20.novembris. 

KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI ĶEGUMA NOVADĀ 

Visi novada amatierkolektīvi ir uzsākuši savu jauno darbības sezonu. 
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19. septembrī  Tomē pie Rata kalna notika Ķeguma novada sēņošanas čempionāts, kas notika 

jau vienpadsmito reizi. Kopā tika reģistrētas 17 komandas. Kopā no meţa iznesa 32,535 kg 

sēņu, kas salīdzinot ar pagājušo gadu ir krietni mazāk, taču pierāda faktu, ka katru gadu lielas 

sēņu raţas nav. Šogad komandu kopvērtējumā balvas saņēma: 

1.    vieta ar 4,285 kg kopējo sēņu svaru komandai „Vilnītis” (Andris, Gunārs, Zanda, 

Sanita). 

2.    vieta ar 4,005 kg kopējo sēņu svaru komandai „Meţa filtrētāji” (Edgars, Velta, Ainārs 

Viktorija). 

3.    vieta ar 3, 565 kg kopējo sēņu svaru komandai „Kas meklē, tas atrod” (Rūta, Ieva, 

Gunta, Mairita). 

  

1.    vietu individuālajā vērtējumā saņēma Velta no komandas „Meţa filtrētāji” par 

salasītajiem 1, 875 kg sēņu. 

 

Šodien, 23.septembrī plkst. 19.00 Ķeguma novada bibliotēkā Dzejas dienām veltīts 

pasākums „Tā zilā ilgu puķe”. 

22.septembrī Pumpura 174.dzimšanas dienas piemiņas pasākums, organizē muzejs „Rūķi”. 

10. oktobrī no plkst. 9:00 notiks Ķeguma lielais rudens gadatirgus, kurā aicināti piedalīties 

visi tirgoties un iepirkties gribētāji. Tas arī šogad notiks Liepu alejā un laukumā pie tautas 

nama. 

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri ir veicinājuši Ķeguma izaugsmi un pilsētas, kā arī novada 

attīstību, cilvēku labklājību un novada atpazīstamību, Ķeguma novada pašvaldība aicina 

ikvienu novada iedzīvotāju līdz 2015. gada 15. oktobrim pieteikt kandidātus apbalvojumam 

„Ķeguma novada lepnums 2015”. 

Apbalvojumu „Ķeguma novada lepnums” piešķir par sevišķiem nopelniem Ķeguma novada 

labā, kas var izpausties valsts, kultūras, zinātnes, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbā. Par 

īpašiem nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un 

panākumiem bagāta darbība. Uz apbalvojuma saņemšanu var pretendēt gan Ķeguma novada 

iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo citviet Latvijā vai ārpus tās robeţām, bet viņu veikums 

ir tieši iespaidojis Ķeguma novadu. 

Šā gada oktobra nogalē tiks sumināti Ķeguma novada 2015. gada labākie sportisti, tādēļ 

aicinām ikvienu pieteikt kandidātus titula „Gada sportists Ķegumā” saņemšanai. 

Ķeguma novada domes Kultūras un sporta pārvalde aicina pieteikt pretendentus konkursam 

„Gada sportists Ķegumā 2015”, kura mērķis ir izvērtēt un apbalvot labākos novada sportistus, 

sporta komandas vai trenerus par augstiem sasniegumiem sportā, tādējādi veicinot sportistu 

meistarības izaugsmi, atlētu atpazīstamību sabiedrībā, kā arī paaugstinot sacensību kvalitāti 

un konkurences līmeni. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:45 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

28.09.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluţa 

 

 


