
             ĶEGUMA NOVADA DOME  
                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 
2014.gada 3.decembrī                                                                                                 Nr.32 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj  plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs R.Ozols 
Sēdi protokol ē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 
 
Sēdē piedalās: 
deputāti:  Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 
Zemnieks 
pašvaldības administrācijas darbinieki:  galvenā grāmatvede Maija Priževoite, 
izpilddirektore Nelda Sniedze 
 
Nepiedalās deputāti: Valdis Kalniņš, Jānis Priževoits, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ. 
 
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par izmaiņām Ķeguma novada domes sastāvā 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaķi”  

3. Par zemes gabala nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

7. Par nolikuma „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un 
izlietošana Ķeguma novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu 

8. Par  nekustamā īpašuma iegādi 

9. Par Ķeguma novada domes iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

10. Par ziedojuma pieņemšanu 

11. Par darba dienas pārcelšanu 

12. Par telpu nomu 

13. Par telpu nomu 

14. Informatīvie jautājumi 

 
 



  2 
 

1.§  
Par izmaiņām Ķeguma novada domes sastāvā 

 
Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Eižens Kanskis informē, ka saskaņā 

ar  LR likuma „Par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 
3.panta 1.punktu un Ķeguma novada domes 05.11.2014. sēdes lēmumu Nr.402 „Par deputāta 
pilnvaru izbeigšanos”,  deputāta pienākumu pildīšanu uzsāk  nākamais kandidāts no Ķeguma 
novada saraksta „VIDZEMES PARTIJA” -  Agris Lūsis.  

 

 

2.§ (lēmums Nr.429) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaķi”  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zaķi”, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 5,50 ha piešķirt adresi „Sēļi”, Birzgales pag., Ķeguma 
nov. Noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), platība 1,00 ha un zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), platība 4,50 ha. 

Otrajai zemes vienībai, platība 4,10 ha piešķirt nosaukumu „Zaķi”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov. Noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), platība 3,50 ha un zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), platība 0,60 ha. 

Pielikumā: lēmums Nr.429 uz 1 lapas.  
 
 

3.§ (lēmums Nr.430) 
Par zemes gabala nomas līguma pagarināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
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 pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldība pie 
ēdnīcas” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,77 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 
zirgu pastaigu laukuma izveidei līdz 2019.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 
nekustamā īpašuma nodokli. 

Pielikumā: lēmums Nr.430 uz 1 lapas.  
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4.§ (lēmums Nr.431) 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.187/2007 noslēgtu 2007.gada 25.aprīlī par zemes 
gabala Komunālā ielā 6, Ķegumā, 225 kv.m platībā nomu, ar 2015.gada 1.janvāri. 

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.431 uz 1 lapas.  

 
 

5.§ (lēmums Nr.432) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
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 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.432 uz 1 lapas.  
 

6.§ (lēmums Nr.433) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.433 uz 1 lapas.  
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7.§ (lēmums Nr.434) 
Par nolikuma „Finanšu l īdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un 

izlietošana Ķeguma novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu 
 R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt nolikumu „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana 
un izlietošana Ķeguma novada pašvaldības iestādēs”. 

Pielikumā: lēmums Nr.434 un nolikums uz 4 lapām.  
 

8.§ (lēmums Nr.435) 
Par  nekustamā īpašuma iegādi 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedalīties nekustamā īpašuma „Ķesteri”, Rembates pag., Ķeguma nov., kas sastāv no 
zemes gabala 1,18 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgceltnes, izsolē, likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas un ceturtās daļas autonomās funkcijas nodrošināšanai.  

Pielikumā: lēmums Nr.435 uz 1 lapas.  
 

9.§ (lēmums Nr.436) 
Par Ķeguma novada domes iepirkumu komisijas nolikuma apstiprin āšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.436 un nolikums uz 7 lapām.  
 

 

10.§ (lēmums Nr.437) 
Par ziedojuma pieņemšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Pieņemt ziedojumu – lietotu datortehniku – servera komplektu no Nordea Bank AB, 
Zviedrijas sabiedrības, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas mācību darba organizācijas un 
tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. 

Pielikumā: lēmums Nr.437 uz 1 lapas.  
 
 

11.§ (lēmums Nr.438) 
Par darba dienas pārcelšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās pārcelt darba dienu no 
piektdienas, 2015.gada 2.janvāra, uz sestdienu, 2015.gada 10.janvāri.  

Pašvaldības iestāžu vadītājiem organizēt darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem un 
konkrētās iestādes darba kārtības noteikumiem, ņemot vērā  Ministru kabineta 2014.gada 
26.maija rīkojumu Nr.245 „Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā” un šo lēmumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.438 uz 1 lapas.  
 
 

12.§ (lēmums Nr.439) 
Par telpu nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt telpu Nr.1 Ķeguma tautas nama 1.stāvā, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, un 
telpu Nr.20 Ķeguma novada dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegumā interešu izglītības 
programmas – veselību veicinošas ritmiskās vingrošanas īstenošanai Ķeguma tautas namā 
pirmdienās no plkst.18.00 līdz plkst.19.00, Ķeguma dienas centrā trešdienās no plkst.18.00 
līdz plkst.19.00, uz laiku no 2014.gada 08.decembra līdz 2016.gada 07.decembrim, nosakot 
nomas maksu par telpu Ķeguma tautas namā EUR 6,88 (seši euro 88 centi) stundā, t.sk.  
PVN un nosakot nomas maksu par telpu Ķeguma dienas centrā EUR 6,00 (seši euro) stundā, 
t.sk.  PVN.  

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.439 uz 1 lapas.  
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13.§ (lēmums Nr.440) 
Par telpu nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt telpu Nr.20 Ķeguma novada dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegumā interešu 
izglītības programmas – funkcionālo treniņu sistēmas bodyART® nodarbību īstenošanai 
pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00 līdz plkst.20.00, uz laiku no 2014.gada 08.decembra 
līdz 2016.gada 07.decembrim, nosakot nomas maksu EUR 6,00 (seši euro) stundā, tai 
skaitā PVN.  

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.440 uz 1 lapas.  
 
 

14.§  
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā laika posmā no 2014.gada 19.novembra. 
 
Par budžetu 
 Uz šodienu IIN ieņēmumi ir 2 762 524,02 eiro, kas ir 96,23 % no gada plāna. Kaut gan 
novembrī līdz plānotajiem IIN ieņēmumiem pietrūka mazliet vairāk kā 28 tūkstoši eiro, tomēr 
nav pamata domāt, ka gada plānotie IIN ieņēmumi neizpildīsies, jo līdz plānam pietrūkst 3.77 
%,  108 27.98 eiro. Arī pārējie nodokļu ieņēmumi ir jau izpildīti un ir lielāki kā plānots.  
 
Par darbiem 

1. Iepirkumam „Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana, ugunsdzēsības aprīkojuma 
tehniskās apkopes un civilās aizsardzības organizēšana Ķeguma novada iestādēs” 
piedāvājumu iesniegšanas termiņā 20.11.2014. tika saņemti piedāvājumi no trim 
pretendentiem. Ir veikta piedāvājumu izvērtēšana. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības, ir pieprasīta papildus informācija. 
 

2. SIA „IKO” turpina Ķegumā Liepu alejas rekonstrukcijas darbus. Ir samontētas jaunā 
bruģa seguma apmales Liepu alejas posmā  no autoceļa A6 līdz Kuģu ielai un pie 
Ķeguma tautas nama. Visā ielas garumā ir veikta Liepu alejas pamatnes izlīdzināšana ar 
šķembu maisījumu. Turpinās ielas un auto stāvlaukuma jaunā bruģa seguma betona 
apmaļu montāža. Paralēli notiek ielas drošības stabiņu restaurācijas un montāžas darbi. 
 

3.  SIA „DGS” turpina darbus saistītus ar veco siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā. Notiek 
cauruļvadu montāža jaunās siltumtrases sistēmas posmā gar Liepu aleju un Kuģu ielā 
līdz ēkai Lāčplēša ielā 3. Apmēram pusē no šīs trases ir jau arī aizbērtas tranšejas. Ir 
uzsākta cauruļvadu montāža virzienā no Liepu alejas 10 līdz Liepu alejai 1. 
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Par notikumiem 
1.decembrī atvērām jauno Dienas centru Ķegumā. Uz šodienu jau ir 220 eiro 

ieņēmumi, kā arī vērojama samērā liela interese par dienas centra sniegtajiem pakalpojumiem. 
7.decembrī tiks iedegta Ķeguma galvenā egle, Ķeguma parkā pie tautas nama. 

Pasākums notiks 16.00 un tajā ir aicināti piedalīties visi, kas vēlas, līdz ņemot kādu mantiņu 
vai novēlējumu. 
 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 
 
Sēdes vadītājs        R.Ozols 
 
___________ 
datums 
 
Protokolēja                    I.Koluža 


