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2016.gada 3.augustā Nr.2
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklājplkst.15:00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdē
Sēdi protokol ē:domes sekret
 
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis, Pā
Teicāns,TadeušsVaļevko, Daina Vanaga,
administrācijas darbinieki:
 
Sēdē nepiedalās: Valdis Kalni
Raivis Ūzuls- atvaļinājumā
 

 
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par dzīvokļa Nr.2, Dzintaru iel

2. Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1

3. Par saistošo noteikumu „Par pašvald
novadā” apstiprināšanu 

4. Par Kohēzijas politikas fondu vad

5. Par nekustamā īpašuma nodok

6. Par nekustamā īpašuma 

7. Par nekustamā īpašuma nodok

8. Informatīvie jautājumi 

 
 

Par dzīvokļa Nr.2, Dzintaru iel

Balsojot „par”– 10 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
„pret”– nav „atturas”– nav,

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

GUMA  NOVADA DOME  
90000013682 

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

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 
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priekšsēdētājsRoberts Ozols 
sekretāre Iveta Koluža 

Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, L
evko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

cijas darbinieki:Nelda Sniedze,Maija Priževoite, Evita Rubaža

Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Jānis Priževoits- pamatdar
ā 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

a Nr.2, Dzintaru ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā atsavinā

pašuma Dzintaru iela 1-3, Ķegums, Ķeguma nov., pā

Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publisk

zijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–

pašuma nodokļu parāda piedziņu 

pašuma nodokļu parāda piedziņu 

pašuma nodokļu parāda piedziņu 

 

1.§ (lēmums Nr.228) 
a Nr.2, Dzintaru ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novad

R.Ozols 
 

10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valent
ga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilm

nav, 

eguma novada dome NOLEMJ: 

_________________________ 

 

ūde, Līga Strauss, Viesturs 

Evita Rubaža 

pamatdarba dēļ, Rita Reinsone, 

 atsavināšanu 

eguma nov., pārdošanu 

bai publiskās vietās Ķeguma 

–2020.gadam lietošanu 

eguma novadā atsavināšanu 

ns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
evko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 
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Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr. 2, Dzintaru ielā 1, Ķegumā, 
Ķeguma nov., kadastra numurs 7409 900 0560, kas sastāv no 1 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 
30,9 m2, būves ar kadastra apzīmējumu 74090060092001kopīpašuma 3105/23377 domājamo daļu, 
būves ar kadastra apzīmējumu 74090060092002 kopīpašuma 3105/23377 domājamo daļu, būves 
ar kadastra apzīmējumu 74090060092003  kopīpašuma 3105/23377 domājamo daļu, zemes ar 
kadastra apzīmējumu 74090060092 3105/23377 domājamo daļu no dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemesgabala 2593 m2, par nosacītocenu 1190 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit 
euro). 

Piedāvāt dzīvokļa Nr.2, Ķegums, Ķeguma nov., īrniekam un viņa ģimenes locekļiem 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz minētā dzīvokļa īpašumu par lēmuma pirmajā punktā noteikto 
nosacīto cenu.   

Pielikumā: lēmums Nr.228 uz 1 lapas. 

 
 
 

2.§ (lēmums Nr.229) 
Par nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1-3, Ķegums, Ķeguma nov., pārdošanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārdot atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Dzintaru iela 1-3, Ķegums, Ķeguma 
nov., kadastra numurs 7409 900 0559, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 41,1 
kv.m, kopīpašuma 4117/23377 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 
74090060092001, kopīpašuma 4117/23377 domājamo daļu no būvēs ar kadastra apzīmējumu 
74090060092002, kopīpašuma 4117/23377 domājamo daļu no būvēs ar kadastra apzīmējumu 
74090060092003, zemes ar kadastra apzīmējumu 74090060092 3105/23377 domājamo daļu no 
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala 2593 kv.m. 

Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma: 
nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro) ; 
izsoles dalības maksu10 EUR (desmit euro);  
 izsoles soli 100 EUR (viens simts euro). 

Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.  

Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs- Raivis Ūzuls 
komisijas locekļi- Li āna Čodore 
Dace Savicka 
Vit ālijs Pugačs. 

Pielikumā: lēmums Nr.229 uz 1 lapas un izsoles noteikumi uz 5 lapām. 
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3.§ (lēmums Nr.230) 
Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma 

novadā” apstiprin āšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 8 (Andris Balodis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 2 (Pāvels Kotāns, 
TadeušsVaļevko), „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2016 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai 
publiskās vietās Ķeguma novadā”. 

Pielikumā: lēmums Nr.230 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 
 

4.§ (lēmums Nr.231) 
Par Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020.gadam lietošanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 
Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pilnvarot Ķeguma novada domes priekšsēdētāju parakstīt un iesniegt elektroniskos 
dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās Kohēzijas politikas fondu 
vadības informācijas sistēmas 2014. – 2020.gadam e-vidē. 

Pilnvarot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietniekus parakstīt un iesniegt 
elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās Kohēzijas 
politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014. – 2020.gadam e-vidē Ķeguma novada domes 
priekšsēdētāja prombūtnes laikā. 

Ķeguma novada domes projektu koordinatorei organizēt līguma noslēgšanu ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās Kohēzijas 
politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014. – 2020.gadam lietošanu e-vidē. 

Pielikumā: lēmums Nr.231 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.232) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzītbezstrīdus kārt ībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 
26,43 EUR par nekustamo īpašumu Smilšu iela 2-1 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 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 
domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.232 uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr.233) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzītbezstrīdus kārt ībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 
419,74 EURapmērā par nekustamo īpašumu Uzvaras iela 11 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.233 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.234) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Piedzītbezstrīdus kārt ībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 
74,79 EUR apmērā par nekustamo īpašumu Ķeguma iela 8A-1 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.234 uz 1 lapas. 

 
8.§  

Informat īvie jautājumi  
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem 
saimnieciskajiemdarbiem novadā laika posmā no 20.07.2016. 

 
Parbudžetu 

IIN nodokļa ieņēmumi par jūliju ir saņemti vairāk kā 12 000 EUR nekā plānots. Tādējādi, 
ņemot vērā iepriekšējo mēnešu izpildi, ir izveidojusies neliela nodokļa plāna pārpilde. Pārējie 
nodokļu ieņēmumi arī atbilst plānotajam. 
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Par iepirkumiem 

05.07.2016. izsludināts iepirkumsNr.ĶND 2016/16 „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija SAC “Senliepas” Rembates pagastā, Ķeguma novadā”. Iepirkumu komisija ir 
izvērtējusi saņemtos piedāvājumus un iesaka domei slēgt līgumu ar uzvarētāju – SIA „ĢL 
Konsultants” par piedāvāto summu 122 600 EUR bez PVN. Šonedēļ varētu sākt gatavot līgumu ar 
uzvarētāju, kā arī gatavot dokumentus nepieciešamā aizņēmuma kārtošanai. Firma varētu darbus 
uzsākt pēc attiecīgā līguma un finansējuma saņemšanas. 
 
Par darbiem 

1. SIA „ASFALTBŪVE” ir pabeigusi Ķeguma novada VPII “Birztaliņa” teritorijas 
labiekārtošanas darbus, šobrīd tiek skaņoti dokumenti. 

2. SIA „DG Baltic” turpina darbu pie PII „Gaismiņa” piebūves tehniskā projekta izstrādes. Ar 
SIA "MMPB" ir noslēgts līgums par ekspertīzes veikšanu minētajam projektam. Eksperta 
slēdziena iesniegšanas termiņš ir šodien. Sazinoties ar ekspertu, noskaidrots, ka slēdziens 
šodien līdz dienas beigām tiks iesniegts. Eksperts savus iebildumus ir izteicis 
projektētājam jau ekspertīzes laikā un projektā ir veiktas nepieciešamās izmaiņas, līdz ar to 
eksperts dos pozitīvu slēdzienu. Tāpēc ir cerība, ka jauns termiņa pagarinājums vai soda 
sankcijas projektētājam neiestāsies un 8.augustā saņemsim gatavu un pilnīgu tehnisko 
projektu. 

3. SIA „Ceļinieks 01” ir veicis Ķeguma pilsētas Stacijas ielas ar asfalts segumu periodiskās 
uzturēšanas darbus atbilstoši defektu aktam. Darbi ir paveikti noteiktajā termiņā un 
atbilstošā kvalitātē, dokumenti ir parakstīti un līgumsaistības pilnībā izpildītas.  

4. SIA „Rouadeks” ir pabeidzis Lielvārdes un Ķeguma ielas Rembatē (kopējais garums 1800 
m) asfalta seguma periodiskās uzturēšanas darbus. Tiek gatavoti dokumenti darbu 
pieņemšanai – nodošanai. Tiklīdz būs pabeigta līgumsaistību izpilde, sniegsim 
pieprasījumu Valsts kasē aizņēmuma saņemšanai (13.07.2016. ir pieņemts Uzraudzības 
padomes lēmums par aizdevuma piešķiršanu pašvaldības ceļu remontam 90 278 EUR 
apmērā ar nosacījumu, ka aizdevums tiek izsniegts pēc tam, kad pašvaldība no saviem 
līdzekļiem būs iztērējusi nepieciešamos 25 % līdzfinansējuma, lai varētu turpināt plānotos 
remontdarbus Birzgalē un Tomē. 

5. Ir noslēgti līgumi arī par Tomes un Birzgales pagastu grants ceļu seguma atjaunošanas 
darbiem ar iepirkuma procedūrā izraudzīto būvnieku SIA „VIA Mežs”, kas jau ir uzsācis 
darbu veikšanu. 

6. Izsludinātajā atkārtotajā konkursā uz vakanto Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatu ir saņemti pieteikumi no četrām personām. Šodien notika pārrunas ar vienu no 
kandidātiem, ar pārējiem pārrunas plānotas nākamnedēļ.  

7. Pēc uzaicinājuma saņemšanas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras gatavojam 
projekta pieteikumu 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei”. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieteikums 
jāiesniedz līdz 22.augustam. Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 
65575 euro, tai skaitā ESF finansējums – 55 738,75 euro un valsts budžeta finansējums – 
9836,25  euro, īstenošanas termiņš 2017.- 2019.gads, obligāti iesaistāmais iedzīvotāju 
skaits – 970, mērķa grupai atbilst visi novada iedzīvotāji. Projektā var iekļaut dažādus 
pasākumus, kas vērsti uz veselības saglabāšanu, t. sk. profilaktiskie pasākumi (finansējums 
līdz 10% no kopējām izmaksām), piem., lekciju, semināru cikli, un veselību veicinošie 
pasākumi (finansējums vismaz 80% no kopējām izmaksām), piem., veselības dienas ar 
dažādām sportiskām aktivitātēm, izglītojošām lekcijām u.tml., dažāda veida sportiskās 
aktivitātes: nūjošana, peldēšana, riteņbraukšana, koriģējošā vingrošana u.tml., tematiskās 
nometnes bērniem. 

8. Gatavojamies cirsmas izsolei Meža ielā 10 B, kur ir plānots izveidot jauno kapu teritoriju. 
Izsole notiks 9.augustā. 
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Pasākumi 

1. Esam saņēmuši aicinājumu no Tiesībsarga pievienoties kampaņai, kas paredz skaidrot 
plašākai sabiedrībai un pašvaldību un valsts institūcijā strādājošajiem, ko nozīmē labas 
pārvaldības princips. Tiesībsargs izstrādā 7 karikatūras ar īsu skaidrojumu par labas 
pārvaldības principiem, kurus tās pašvaldības, kas pievienojas kampaņai publicē savos 
izdevumos (katru mēnesi pa vienai, sākot ar septembri). Dalība šajā kampaņā ir 
brīvprātīga. Ja piekrītam, par to jāinformē Tiesībsargs.  

2. Ķeguma kultūras un sporta pārvaldei sadarbībā ar ĶNPB ir izveidots jauns pasākuma cikls 
– “Atmiņu vakari”. Pirmais pasākums notiks 9.augustā plkst. 18:00 Tomes muzejā. Vakara 
tēma: “Ķeguma HES būves uzsākšana pirms 80 gadiem” (šo vakaru apņēmies vadīt 
H.Jaunzems),  23.augustā. Ķeguma dienas centrā plkst. 18:00 “Ķegums un Daugava 1936. 
gads”.Aicināti visi interesenti līdzi ņemot patīkamu noskaņojumu. 

3. 13.augustā notiks Rembates sporta spēles 2016 sīkāka informācija mājas lapā un avīzē. 
Plānotas gan komandu, gan individuālās un ģimeņu sacensības (futbols, ielu basketbols, 
pludmales volejbols, tautas bumba, dārza bols, smagumu celšana u.c.). Apbalvošana katrā 
sporta veidā atsevišķi.12:00 uzstāsies aizraujošā šova komanda “Streetwarriors”, 22:00 
dzīvās mūzikas balle. 

4. 27.augustā notiks Ķeguma pilsētas sporta spēles 2016, sākums 10.00 Ķeguma stadionā. 

 
Sēdi slēdz plkst. 15:30 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 
 
05.08.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 
 
 
 


