
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2016.gada 11.maijā                                                                                               Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst.16:45 

Sēdi atklāj plkst.17:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās deputāti: Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

 

Sēdē nepiedalās: Dace Māliņa- slimības dēļ, Valdis Kalniņš- pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

 

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

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

3. Par zemes nomu sakņu dārzam 

4. Par zemes nomu sakņu dārzam 

5. Par zemes nomu sakņu dārzam 

6. Par telpu nomu Ķeguma prospektā 1 

7. Par dzīvojamo telpu īri 

8. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Kalnapūcītes” 

9. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”Līveni” 

10. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem ”Rūķīšu 

kalns”un Liepu iela 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Krūklēni” 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dailes 1” 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 1 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Čibuki” 

15. Par pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģējumu Ogres novada pašvaldībai 

16. Par Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” nolikumu 
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17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6 izsoli 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

19. Par otrās izsoles rezultātiem un trešās izsoles organizēšanu 

20. Par  pamatlīdzekļa vērtības noteikšanu un atzīšanu pašvaldības bilancē 

21. Par Ķeguma novada pašvaldības 2015. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam” 

 

1.§ (lēmums Nr.149) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.maiju izbeigt zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/15/9, noslēgtu 2015.gada 

13.maijā par zemes gabala zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas 0,05 ha platībā nomu.  

Ar 2016.gada 1.maiju slēgt zemes nomas par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” daļas 0,05 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes 

nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.149 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.150) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016.gada 1.maiju slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme”  daļas 015 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes 

nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.150 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.151) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu  par zemes vienības daļas 390 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

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

izmantošana sakņu dārzam ar 2016.gada 16.maiju līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

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

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

sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.151 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.152) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

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

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu  par zemes vienības daļas 400 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

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

izmantošana sakņu dārzam ar 2016.gada 16.maiju līdz 2017.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

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

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

sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.152 uz 1 lapas. 
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5.§ (lēmums Nr.153) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības „SCO dārziņi” daļas 234 kv.m platībā nomu 

bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2017.gada 

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

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

nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.153 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.154) 

Par telpu nomu Ķeguma prospektā 1 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt telpu nomas līgumu par telpu Nr.21 un Nr.22 Ķeguma prospektā 1 nomu ar 

2016.gada 16.maiju līdz 2019.gada 15.maijam, ar nomas maksu 1,57 EUR/kv.m. mēnesī plus 

PVN. Nomnieks maksā maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, par patērēto elektroenerģiju, kā 

arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši komercdarbības nodrošināšanai nepieciešamā zemes 

gabala domājamai daļai. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.154 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.155) 

Par dzīvojamo telpu īri 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli Nr.2, Dzintaru ielā 1, Ķegumā, Ķeguma 

novadā. 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa Nr.2, Dzintaru ielā 1, 

Ķegumā, Ķeguma novadā, īri uz  nenoteiktu laiku, nosakot īres maksas peļņas daļu EUR 0,07 

par m2 mēnesī. Īrnieka pienākums ir vienas nedēļas laikā no lēmuma saņemšanas dienas noslēgt 

līgumu par dzīvojamo telpu apsaimniekošanu ar apsaimniekotāju SIA “Ķeguma Stars”. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.155 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.156) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Kalnapūcītes” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Saulītes”, atdalīt zemes vienību, platība 7,40 ha, atdalāmajam 

nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kalnapūcītes”, atdalāmajam zemes gabalam 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.156 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.157) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”Līveni” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Segliņi” atdalīt zemes vienību, platība 3,00 ha, atdalāmajam 

nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Līveni”, atdalāmajam zemes gabalam noteikt 

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

(kods 0101). 

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 



  6 

 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.157 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.158) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem ”Rūķīšu 

kalns” un Liepu iela 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Nekustamā īpašuma “Pagasta ceļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., zemes vienību, platība 

4,0638 ha, sadalīt divos zemes gabalos, izveidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

Jaunizveidotajam pirmajam nekustamajam īpašumam, zemes vienības aptuvenā platība 

3,42 ha piešķirt nosaukumu “Rūķīšu kalns”, noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Jaunizveidotajam otrajam nekustamajam īpašumam, zemes vienības aptuvenā platība 

0,6438 hapiešķirt nosaukumu Liepu iela, noteikt zemes gabala lietošanas mērķi -  zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Pielikumā: lēmums Nr.158 uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.159) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Krūklēni” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Krūklēni”, zemes vienībai. 

No nekustamā īpašuma „Krūklēni” atdalāmajai  zemes vienībai Nr.2, platība 0,6 ha, 

piešķirt nosaukumu „Ceļš Auziņas-Cinaites”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

Zemes vienību Nr.1, platība 30,1 ha, un zemes vienību Nr.3, platība 3,9 ha, atstāt 

nekustamā īpašuma  „Krūklēni”sastāvā. 

Nekustamā īpašuma „Krūklēni” zemes vienībām Nr.1 un Nr.3 noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.159 uz 1 lapas. 
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12.§ (lēmums Nr.160) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dailes 1” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dailes 1” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 15,76 ha, saglabāt nosaukumu “Dailes 1”, noteikt 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 10,52 ha, piešķirt nosaukumu „Kalna Dailes”, noteikt 

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

lauksaimniecība (kods 0101), turpmākais zemes gabala izmantošanas mērķis – derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijas (kods 0401). 

Trešajai zemes vienībai, platība 16,58 ha, saglabāt nosaukumu „Dailes 1”, noteikt 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

Nekustamais īpašums “Dailes 1”, sastāvēs no divām zemes vienībām – zemes vienības ar 

platību 15,76 ha un zemes vienības ar platību 16,58 ha. 

Pielikumā: lēmums Nr.160 uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.161) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Ķeguma prospekts 1 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 1 zemes 

vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 710 m
2
, piešķirt adresi Ogres iela 12, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  (kods 0908). 

Otrajai zemes vienībai, platība 3262 m
2
 saglabāt adresi Ķeguma prospekts 1,  saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  (kods 0908). 

Pielikumā: lēmums Nr.161 uz 1 lapas. 
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14.§ (lēmums Nr.162) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Čibuki” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

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

platība 9,16 ha. Jaunizveidoto zemes vienību  platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.162 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.163) 

Par pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģējumu Ogres novada pašvaldībai 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu- licences un licences kartītes 

izsniegšanu pasažieru pārvadātājiem ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada 

administratīvajā teritorijā - Ogres novada pašvaldībai uz laiku līdz 2017.gada 1.maijam. 

Pielikumā: lēmums Nr.163 uz 1 lapas. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.164) 

Par Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” nolikumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) 

“Birztaliņa” nolikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.164 uz 1 lapas un nolikums uz 7 lapām. 
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17.§ (lēmums Nr.165) 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6 izsoli 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 900 0154, kas sastāv no četru istabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 91,3 kv.m, kopīpašuma 8803/126325 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 

74840040052013,  izsoli par nenotikušu.  

Uzdot ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr.90 izveidotajai 

Nekustamā īpašuma izsoles komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-

6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsolāmās 

mantas sākumcenu EUR 3394 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro). 

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov., otrās izsoles noteikumus.  

Pielikumā: lēmums Nr.165 uz 1 lapas un noteikumi uz 5 lapām. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.166) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

DZĒST nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas EUR 433,48 (četri simti trīsdesmit trīs 

euro, 48 centi) apmērā, saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu sarakstu uz 

26.04.2016.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka ikvienai 

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

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

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.166 uz 1 lapas un saraksts uz 2 lapām. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.167) 

Par otrās izsoles rezultātiem un trešās izsoles organizēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atzīt 2016.gada 22.aprīļa Pašvaldības kustamas mantas otro izsoli, kurā tika piedāvātas 

izsolei vieglā pasažieru automašīna FORD GALAXY ar reģistrācijas numuru FT 3562, vieglā 

pasažieru automašīna FORD FOCUS ar reģistrācijas numuru FT 3565, vieglā pasažieru 

automašīna AUDI A4 ar reģistrācijas numuru HO 8750, par nenotikušu.    

Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un pārdot, pazeminot izsoles sākumcenu par 

60%:  

vieglo pasažieru automašīnu – minivenu FORD GALAXY ar reģistrācijas numuru FT 

3562, nosakot mantas sākumcenu EUR 944 (deviņi simti četrdesmit četri euro); 

vieglo pasažieru automašīnu – FORD FOCUS ar reģistrācijas numuru FT 3565, nosakot 

mantas sākumcenu EUR 800 (astoņi simti euro);  

vieglo pasažieru automašīnu – AUDI A4 ar reģistrācijas numuru HO 8750, nosakot mantas 

sākumcenu EUR 608 (seši simti astoņi euro). 

Noteikt izsoles laiku – 2016.gada 03.jūnijs plkst.10.00.  

Noteikt izsoles soli EUR 50,00 (piecdesmit euro). Noteikt dalības maksu EUR 10,00 

(desmit euro). 

Apstiprināt Pašvaldības kustamas mantas izsoles noteikumus (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.167 uz 1 lapas un noteikumi uz 5 lapām. 

 

20.§ (lēmums Nr.168) 

Par  pamatlīdzekļa vērtības noteikšanu un atzīšanu pašvaldības bilancē 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt, ka būve „Dzeramā ūdens vada tīkls Tomē” ir reģistrējama grāmatvedības uzskaitē 

kā pamatlīdzeklis un tā vērtība ir EUR 7043,22 (septiņi tūkstoši četrdesmit trīs euro, 22 centi). 

Ķeguma novada domes Centralizētajai grāmatvedībai: 

ņemt grāmatvedības uzskaitē 1.punktā minēto pamatlīdzekli noteiktajā vērtībā; 

veikt pamatlīdzekļu apvienošanu un izveidot vienu pamatlīdzekli „Dzeramā ūdens vada 

tīkls Tomē”, pieskaitot atsevišķos p/l „Kontrolaka ūdens vadam” (PL Nr.P15203; P15204; 

P15205; P15206  un P16027) to atlikušajā vērtībā uz 2016.gada maiju; 

noteikt pamatlīdzekļa „Dzeramā ūdens vada tīkls Tomē” atlikušo lietderīgās lietošanas 

laiku – 10 (desmit) gadi. 

Pielikumā: lēmums Nr.168 uz 1 lapas.  

 

21.§ (lēmums Nr.169) 

Par Ķeguma novada pašvaldības 2015. gada pārskata apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2015. gada pārskatu. 

Pielikumā: lēmums Nr.169 uz 1 lapas un pārskats uz 119 lapām.  

 

22.§ (lēmums Nr.170) 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam” 

R.Ozols, J.Priževoits 

 

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

Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav „atturas”– 3 (Kristaps Rūde, Daina Vanaga, Jānis Priževoits), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 7/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” . 

Pielikumā: lēmums Nr.170 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 3 lapām.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:30 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 

 

16.05.2016. 
datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 

 

 


