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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā

2016.gada 2.novembrī

Nr.30

Sēde sasaukta plkst.15:00
15:00
Sēdi atklājplkst.15:30
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja
priekšsē
vietnieks Raivis Ūzuls
Sēdi protokolē:domes
domes sekretāre
sekret Iveta Koluža
Sēdē piedalās
deputāti:Valdis Kalniņš, Pāvels
Pā
Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde,
ūde,Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,Daina
TadeušsVa
Vanaga,
Ilmārs Zemnieks
administrācijas
cijas darbinieki:
izpilddirektore Nelda Sniedze,
sabiedrisko attiecību
bu speciāliste
speciā
Kintija Sparāne,
galvenā grāmatvede
matvede Maija Priževoite,
Priževoite
ekonomiste Evita Rubaža
Sēdē nepiedalāsdeputāts Andris Balodis un Rita ReinsoneReinsone pamatdarba dēļ
d

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

Darba kārtība:
1.

Par skrējiena
jiena „Rembates aplis-2016”
aplis
nolikuma apstiprināšanu

2. Par līdzfinansējuma
juma piešķiršanu,
pieš
nomas līguma slēgšanu
gšanu ar biedrību „JADARA” un
iznomātās zemes vienībass daļas
da nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
ķa noteikšanu
3.

Par līdzfinansējuma
juma piešķiršanu
pieš
un patapinājuma līguma slēgšanu
gšanu ar biedrību
biedr
„JADARA”

4. Par piedalīšanos
šanos projektu iesniegumu atlasē
atlas un līdzfinansējuma
juma nodrošināšanu
nodrošin
projektam
„Ķeguma
eguma novada publisko ēku
ē pieejamības uzlabošana”
5.

Par adreses maiņu ēkām
ēkā

6.

Par adrešu piešķiršanu
iršanu divdzīvokļu
divdz
dzīvojamai mājai

7.

Par pirkuma līguma
guma slēgšanu
slē

8.

Par pirkuma līguma
guma slēgšanu
slē

9.

Par pirkuma līguma
guma slēgšanu
slē

10. Par deklarētās dzīvesvietas
īvesvietas ziņu
zi anulēšanu
11. Par telpu nomas līguma
īguma termiņa
termi pagarinājumu

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
13. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
maksātnespējīgai personai
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
likvidējamām juridiskām personām
16. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas
izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
17. Par saistošo noteikumu „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides
pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem” apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta
saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”apstiprināšanu.
19. Par saistošo noteikumu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”” apstiprināšanu
20. Par Ķeguma novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu
21. Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2016” un Atzinības raksta piešķiršanu
22. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
23. Informatīvie jautājumi

1.§ (lēmums Nr.314)
Par skrējiena „Rembates aplis-2016” nolikuma apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Skrējiena „Rembates aplis-2016” nolikumu.
Pielikumā: lēmums Nr.314 uz 1 lapas un nolikums uz 1 lapas.
2.§ (lēmums Nr.315)
Par līdzfinansējuma piešķiršanu, nomas līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA” un
iznomātās zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 944,40apmērā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Birzgalē” realizācijai PPPB „Zied
zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros
biedrībai „JADARA”.
Slēgt zemes nomas līgumu ar apbūves tiesību ar biedrību „JADARA” par zemes gabala
“Tautas nams”, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, daļas 300m2 platībā nomu uz
laiku no 2016.gada 20.maija līdz 2025.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā.
Noteikt iznomātās zemes vienības daļas 300 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijā.Iznomātā zemes vienības daļa
nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „JADARA” saskaņā ar NVO fonda nolikuma
5.1.punktu pēc projekta „Bērnu rotaļu laukumu izveide Birzgalē” apstiprināšanas Lauku
atbalsta dienestā.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Ķeguma novada domes
2016.gada 21.septembra lēmumu Nr.277, 2016.gada 06.oktobra lēmumu Nr.297 ,2016.gada
18.maija lēmumu Nr.181.
Pielikumā: lēmums Nr.315 uz 1 lapas un grafiskais materiāls uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.316)
Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību
„JADARA”
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 996,56 apmērā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem projekta „Skeitparka izveide Birzgalē” realizācijai PPPB „Zied zeme”
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros
biedrībai „JADARA”.
Slēgt līgumu ar biedrību „JADARA”, par Skolas ielā 1, Birzgalē, Birzgales pag.,
Ķeguma novadā ar kadastra Nr.74440050240 daļas 200m2 platībā patapināšanuar 2016.gada
3.novembri līdz 2023.gada 31.decembrim.
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „JADARA” saskaņā ar NVO fonda nolikuma
5.1.punktu pēc projekta „Skeitparka izveide Birzgalē” apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.
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Pielikumā: lēmums Nr.316uz 1 lapas.
4.§ (lēmums Nr.317)
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu
projektam „Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana”
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1 (Valdis Kalniņš), „atturas”– 1 (Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme”
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” realizēšanai ar
projekta iesniegumu „Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana” par kopējo
summu līdzEUR 55530,52un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 1000,00 apmērā, kā arī papildus
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām EUR 45530,52
apmērā.
Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta
administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace Soboļeva.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē līdz EUR 53730,00
apmērā.
Pielikumā: lēmums Nr.317 uz 1 lapas.
5.§ (lēmums Nr.318)
Par adreses maiņu ēkām
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulētadresi “Gubeņbrenči”, Birzgales pag., Ķeguma nov., zemes vienībai.
Mainīt adresi ēkām “Šireikas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kuras atrodas uz zemes
vienības “Šireikas”, uz jaunu adresi „Gubeņbrenči”, Birzgales pag., Ķeguma nov. – būvju
īpašumā ietilpst sekojošasēkas:dzīvojamā ēka, saimniecības ēka, pagrabs, kūts, šķūnis, šķūnis.
Pielikumā: lēmums Nr.318 uz 1 lapas.
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6.§ (lēmums Nr.319)
Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adreses nekustamā īpašuma „Tošēni”, Tomes pag., Ķeguma nov., divdzīvokļu
dzīvojamai mājai:
dzīvoklis Nr.1, - jaunā adrese „Tošēni”-1, Tomes pag., Ķeguma nov.;
dzīvoklis Nr.2, - jaunā adrese „Tošēni”-2, Tomes pag., Ķeguma nov.
Pielikumā: lēmums Nr.319 uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.320)
Par pirkuma līguma slēgšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma „Vējarozes-1”, kas sastāv no zemesgabaliem
platība 3,86 ha un 26,13 ha, t.sk.mežaudze 10,81 ha, iegādi par nosacīto cenu36 652 EURar
nomaksas termiņu -5 gadi.
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 sēdeslēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.320 uz 1 lapas.

8.§ (lēmums Nr.321)
Par pirkuma līguma slēgšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma „Vecrājumi”, kas sastāv no zemesgabala, platība
5,77 ha, t.sk. mežaudze 5,68 ha, iegādi par nosacīto cenu4743 EUR ar nomaksas termiņu -5
gadi.
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 sēdeslēmums ir konfidenciāls.
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Pielikumā: lēmums Nr.321 uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr.322)
Par pirkuma līguma slēgšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma – starpgabala platība 189 kv.m., iegādi par
nosacīto cenu 213 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
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, domes sēdeslēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.322 uz 1 lapas.
10.§ (lēmums Nr.323)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1(Valdis Kalniņš),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulētziņas 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.323 uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.324)
Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Telpu nomas līguma Nr.KNP/2.2.-6/14/26 termiņu, noslēgtu par telpu
Nr.14 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” interešu izglītības programmas
„Dzirkstelīte” realizēšanai, uz laiku līdz 2018.gada 8.novembrim, nosakot, ka nomas maksas
maksājums par 2017.gadu veicams ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, nomas maksas
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maksājums par 2018.gadu veicams ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim, pārējie Līguma
noteikumi netiek grozīti.
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
aizsargātaar likumu, domes sēdeslēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.324 uz 1 lapas.

12.§ (lēmums Nr.325)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzītbezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
parāduEUR 8,29 apmērā par nekustamo īpašumu Ķeguma ielā 8A-13, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no
nodokļu maksātāja līdzekļiem.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, domes sēdeslēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.325 uz 1 lapas.

13.§ (lēmums Nr.326)
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2011.gada 1.aprīļaSociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts
par dzīvokli Ķeguma ielā 8-17, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz
2017.gada 28.aprīlim.
Pagarināt 2015.gada 2.novembraSociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz
2017.gada 7.aprīlim.
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.
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Pielikumā: lēmums Nr.326 uz 1 lapas.
14.§ (lēmums Nr.327)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
maksātnespējīgai personai
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Dzēstnekustamā īpašuma nodokļa parādu par bijušo nekustamo īpašumu – Meža iela
7C.
parzemi EUR 134, kas sastāv no pamatparāda EUR 112,42 un nokavējuma naudas EUR
22,55;
par ēku EUR 123,95 kas sastāv no pamatparāda EUR 109,26 un nokavējuma naudas
EUR 14,69;
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 3 lapām.
15.§ (lēmums Nr.328)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
likvidējamām juridiskām personām
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
DzēstSabiedrības ar ierobežotu atbildību “HEMIS”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par bijušo iznomājamo pašvaldības nekustamo īpašumu – Nākotnes iela 1(Ambulance)
parzemi EUR 0,83, kas sastāv no pamatparāda 0,57 euro un nokavējuma naudas 0,26 euro un
par ēku EUR 9,38, kas sastāv no pamatparāda 6,43 euro un nokavējuma naudas 2,95 euro;
Dzēsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MEŽA FONDS”, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par bijušonekustamo īpašumu – “Skaras”, par zemi EUR 13,10 (trīspadsmit
euro 10 centi), kas sastāv no pamatparāda 10,60 euro un nokavējuma naudas 2,50 euro.
Dzēst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EHITAL Līzings” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par bijušo nekustamo īpašumu – Smilšu iela 20parzemi EUR 5,64, kas sastāv
no pamatparāda 5,64eurounpar ēku EUR 47,16, kas sastāv no pamatparāda 47,16.
DzēstOgres rajona paju sabiedrībai “BIRZGALE”,nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par bijušovaldījumā nekustamo īpašumu – Smiltiņu ferma, par zemi EUR 52,00, kas sastāv no
pamatparāda 26,00 euro, pamatparāda palielinājuma naudas 1,64 euro un nokavējuma naudas
24,36 euro.
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DzēstSabiedrībai ar ierobežotu atbildību "DĒLIS", nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par bijušo nekustamo īpašumu “Mazkazākas”, par zemi EUR 21,71, kas sastāv no
pamatparāda 12,70 euro un nokavējuma naudas 9,01 euro.
DzēstSabiedrības ar ierobežotu atbildību“KORA-TEX”, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par būvēm un ēkām pēc 2004.gada iesniegtās deklarācijasEUR 491,80, kas sastāv no
pamatparāda 245,91 euro, pamatparāda palielinājuma naudas – 24,90 euro un nokavējuma
naudas 220,99 euro.
Dzēšamo parādu apmērs sastāda 641,62 EUR.
Pielikumā: lēmums Nr.328 uz 3 lapām.
16.§ (lēmums Nr.329)
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas
izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2016 „Grozījumi Ķeguma novada domes
2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu
bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs””.
Pielikumā: lēmums Nr.329 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas.
17.§ (lēmums Nr.330)
Par saistošo noteikumu „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa
vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem” apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto
pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem”.
Pielikumā: lēmums Nr.330 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām.
18.§ (lēmums Nr.331)
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta
saistošajosnoteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš),
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2016„Grozījumi Ķeguma novada domes
2014.gada 6.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””.
Pielikumā: lēmums Nr.331 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas.
19.§ (lēmums Nr.332)
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā””
apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 12 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko,
Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1(Valdis Kalniņš) „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2016„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”.
Pielikumā: lēmums Nr.332 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas.
20.§ (lēmums Nr.333)
Par Ķeguma novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Birzgales vokālā ansambļa „Tik un tā” vadītājai Mairai Līdumai un koncertmeistarei
Inesei Martinovai piešķirt Ķeguma novada Atzinības rakstu un katrai naudas balvu par
nozīmīgiem sasniegumiem un īpašiem ieguldījumiem novada dzīvē un sakarā ar ansambļa
„Tikai tā” 10 gadu jubileju.
Pielikumā: lēmums Nr.333 uz 1 lapas.

21.§ (lēmums Nr.334)
Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2016” un Atzinības raksta
piešķiršanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2016”:
Dacei Priedoliņai un Aldai Grašiņai.
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Piešķirt Ķeguma novada Atzinības rakstu un naudas balvu
Inesei Cīrulei un Gunāram Jākobsonam.
Pielikumā: lēmums Nr.334 uz 1 lapas.
22.§ (lēmums Nr.335)
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”– 13 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2016„Par grozījumiem Ķeguma novada domes
2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””.
Pielikumā: lēmums Nr.335 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām.
23.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē:
Parbudžetu
IIN nodokļa ieņēmumi par septembri atpaliek no plānotā par vairāk kā 22 tūkstošiem
EUR, tomēr valsts sola, ka gada griezumā tas izpildīsies par 100 %. Pārējie nodokļu ieņēmumi
atbilst plānotajam.
Par iepirkumiem
Iepirkumu komisija ir veikusi tirgus izpēti ceļa zīmju un norāžu iegādi. Par izdevīgāko
atzīts SIA “Troja” iesniegtais piedāvājums. Ir nepieciešams atjaunot Ķeguma pilsētā
ielu nosaukumus (31 zīme), norādes uz objektiem (pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām) kopā 18 zīmes (ieskaitot Ķeguma pilsētu, Tomes un Rembates
pagastu). Uzvarētājs apsolījies šīs zīmes izgatavot par nepilniem 1400 EUR, darbus
veicot līdz decembra beigām, dodot garantiju zīmēm 60 mēneši.
Par darbiem
1. Objektā SAC “Senliepas” visi būvdarbi šobrīd ir pabeigti. Notiek atzinumu saņemšana
no uzraugošajām iestādēm (Zemkopības ministrijas Zemgales reģiona meliorācijas
nodaļas, Veselības inspekcijas, Vides dienesta) un sadarbības iestādēm (Sadales tīkli,
Lattelecom, SIA „Ķeguma Stars”). SIA “ĢL Konsultants” pēc pasūtītāja lūguma vēl
veiks nelielus, bet būtiskus uzlabojumus elektroapgādes sistēmā saistībā ar drošību
elektrības atslēgumu gadījumā. Ir saņemtas ūdens ķīmiskās analīzes no jaunā
ūdensapgādes urbuma. Vienīgais elements, kas pārsniedz normu, ir dzelzs. Ir pabeigta
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas montāža un palaišana un iekārta darbojas
pārbaudes režīmā. Ir paņemti attīrītā ūdens paraugi – gaidām rezultātus. Ir pabeigti arī
labiekārtošanas darbi, taču iespējams, ka zālājs būs atsevišķās vietās jāpārsēj pavasarī.
Būvnieks to apsola izdarīt.
2. SIA “Perfekt būve” turpina remontdarbus Ķeguma prospektā 1 pagrabā, kur notika
avārija – applūda Pensionāru biedrībai piešķirtās telpas. Tiek precizēta veicamo
remontdarbu tāme, jo uzsākot remontu, tika konstatēts, ka uz sienām esošais reģipsis ir
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izmircis apmēram 60 cm augstumā no grīdas no abām pusēm nopelējis, tāpēc
lietderīgāk ir to nomainīt.
3. Esam uzsākuši darbu pie pašvaldības budžeta sastādīšanas 2017.gadam.
4. Pagājušajā nedēļā 27.oktobrī pie mums bija ieradusies Saeimas deputāte Ingūna
Rībena un Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis, lai pārrunātu
sadarbības iespējas jautājumā par piemiņas vietas sakārtošanu Andrejam Pumpuram.
5. SIA “Tilts” ir atsūtījis informāciju, ka Ķeguma HES aizvaru nomaiņas darbi
turpināsies vismaz līdz 2017.gada 20.janvārim un lūgumu saskaņot satiksmes slēgšanu
pār Ķeguma HES tiltu. Papildus esošajiem laikiem ir vēl viens laiks 14.00 – 14.30.
Pārrunājām šo situāciju ar visiem iestāžu vadītājiem un sagatavojām vēstuli ar saviem
nosacījumiem.
Par pasākumiem
No 7. oktobra līdz 7. novembrim Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēkā ir apskatāma
foto izstāde „Mainīgā dabas elpa”.
Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" 5. novembrī plkst. 11.00 Ķeguma tautas
namā rīko "Lielo Rudens Izsoli". Mantas (visu, izņemot drēbes) var nodot jebkurā laikā
Ķeguma tautas namā vai tieši pirms izsoles. Visi iegūtie līdzekļi tiks nodoti labdarībai.
Savukārt (5. novembrī) plkst. 17.00 Ķeguma tautas namā notiks senioru vokālā ansambļa
"Kvēlziedi"sadraudzības koncerts "Kad gulbji kliedz".
5. novembrī plkst. 15:00 Tomes dienas centrā notiks pasākums ģimenēm ar bērniem
„MĀRTIŅŠ NĀK”. Kopā ar Tomes bērnu radošo studiju „SKANIS” varēs dziedāt, iet rotaļās,
gatavot gaismas lukturīšus, maskas un puzurus.
8. novembrī plkst. 16.00 Tomes bibliotēkā tiks atklāta Ziedoņa Romāna gleznu izstāde "Gads
Latvijā".
12. novembrī plkst. 16.00 Birzgales tautas namā uz īstu latgaļu koncertu aicinafolkgrupa
„Rūžupisveiri” no Līvāniem. Kā jau no nosaukuma var saprast, kolektīvā darbojas tikai vīrieši.
Šajos vīros ir daudz pozitīvā lādiņa un neizsīkstoša dziesma sirdī. Koncertā skanēs patriotiskas
un sirdij tuvas dziesmas. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 2 EUR.
13. novembrī plkst. 12.00 Birzgales tautas namā biedrība „JADARA” organizē semināru
„Bērns mācās dzīvot no dzīves vaisaruna par pieciem pozitīvas audzināšanas pamatprincipiem
no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecumam”.
6. novembrī plkst. 16.00 Ķeguma kapsētā notiks Svecīšu vakars. Kalpos mācītājs Ingus
Dāboliņš.
20. novembrī notiks Svecīšu vakars Tomes kapos.

Sēdi slēdz plkst. 16:30

Sēdes vadītājs
03.11.2016.

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

(personiskais paraksts)

I.Koluža

datums

Protokolēja
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