
             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 

 

2016.gada 1.jūnijā                                                                                                       Nr.16 

 

Sēde sasaukta plkst.15:15 

Sēdi atklāj plkst.15:15 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

 

Sēdē nepiedalās Līga Strauss pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „JADARA” 

2. Par  īres līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomu sakņu dārzam 

4. Par zvejas tiesību nomu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

6. Par adrešu likvidēšanu 

7. Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikuma apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma „Apogi, Tomes pag., Ķeguma nov., atsavināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ventiņi” 

10. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

11. Par  saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

12. Informatīvie jautājumi 
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1.§ (lēmums Nr.187) 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „JADARA” 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „JADARA” par šādu telpu nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā no 2016.gada 11.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim: 

telpa 9,6 m
2
 platībā Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ķeguma nov.; 

telpa 10,4 m
2
 platībā Ķeguma ielā 6 dz. 3, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

telpa 26,4 m
2
 platībā Nākotnes ielā 1, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

telpas 12,5 m
2
 un 15,4 m

2
 platībā „Pamatskola”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

2016.gada 10.jūnijā izbeigt ar biedrību „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre- 

Ķegums”” 2014.gada 22.aprīlī  noslēgtos patapinājuma līgumus Nr.KNP/2.2-2/15/1, KNP/2.2-

2/15/2, KNP/2.2-2/15/3 un KNP/2.2-2/15/4. 

Pielikumā: lēmums Nr.187 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.188) 

Par  īres līguma pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt īres tiesības uz dzīvokli Ķeguma iela 8A-10uz  nenoteiktu laiku, nenosakot īres 

maksas peļņas daļu. 

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.188 uz 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.189) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt vienošanos par grozījumiem 2016.gada 26.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.KNP/2.2-

5/16/8, kas noslēgts par nekustamā īpašuma Komunālā iela 9A zemes vienības daļas nomu, 

nomājamās zemes platību 230 kv.m palielinot uz  350 kv.m.  

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.189 uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.190) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols,Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”- 3 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Viesturs Teicāns), „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju 

murdu ar sētu līdz 30 m 2016.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 19,92 EUR 

(deviņpadsmit komats deviņdesmit divi euro). 

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.190 uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.191) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, 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.191 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.192) 

Par adrešu likvidēšanu 

R.Ozols 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Likvidēt telpu grupu ar kadastra apzīmējumiem 7444 005 0227 001, 7444 005 0227 004, 

7444 005 0227 005, 7444 005 0227 006 adreses: „Individuālās kūtis”1-32, Birzgales pagasts, 

Ķeguma novads. 

Pielikumā: lēmums Nr.192 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.193) 

Par konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikuma apstiprināšanu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikumu. 

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 1.5.1. punktu, noteikt 2016.gada konkursa tēmu „Ziedu 

pasaule manās mājās”. 

Apstiprināt 2016.gada konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja- kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa; 

komisijas locekļi:  

pašvaldības administrācijas saimniecības nodaļas dārzniece Ingrīda Freimane; 

Birzgales pagasta pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas dārzniece Diāna Arāja; 

biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre- Ķegums” pārstāve Baiba Rožkalna; 

biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” pārstāve Anita Ivdra. 

Apstiprināt 2016.gada konkursa kopējo balvu fondu 100 euro apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.193 uz 1 lapas un nolikums uz 4 lapām. 

 

8.§ (lēmums Nr.194) 

Par nekustamā īpašuma „Apogi, Tomes pag., Ķeguma nov., atsavināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  Atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Apogi”, Tomes 

pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 002 0056, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumu 7429 002 0003, kopējā platība 2,25 ha.  
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Apstiprināt nekustamā īpašuma „Apogi”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 002 

0056: 

nosacīto cenu 5700 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti euro); 

izsoles dalības maksu 30 EUR (trīsdesmit euro), t.sk.PVN,  

izsoles soli 200 EUR (divi simti euro).  

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Apogi”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 002 

0056, izsoles noteikumus (pielikumā).  

Apstiprināt Mantas novērtēšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs- domes deputāts Ilmārs Zemnieks 

komisijas locekļi: 

Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane; 

juriskonsulte Liāna Čodore; 

vec.grāmatvede Dace Savicka; 

zemes ierīkotāja Vilhelmīna Askoļska. 

Pielikumā: lēmums Nr.194 uz 1 lapas un noteikumi uz 5 lapām. 

 

9.§ (lēmums Nr.195) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ventiņi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, 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 „Ventiņi”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 006 0003, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 006 0024, 

platība 51,11 ha, jaunizveidotās zemes vienības platību  precizējot pēc robežu instrumentālās 

uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Pielikumā: lēmums Nr.195 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.196) 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

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

R.Ozols, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt 2015.gada neizmantoto 

ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas un trīs  dienas papildatvaļinājumu par darbu ar 

datoru, ar 2016.gada 6.jūniju līdz 22.jūnijam ieskaitot.  
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Pielikumā: lēmums Nr.196 uz 1 lapas.  

 

11.§ (lēmums Nr.197) 

Par  saistošo noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols,Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2016„Par  kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība 

sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. 

Pielikumā: lēmums Nr.197 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 6 lapām. 

 

12.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā laika posmā no 18.05.2016. 

  

Par budžeta ieņēmumu izpildi 

IIN ieņēmumi maijā netika saņemti atbilstoši plānotajam, neizpilde bija par vairāk kā 10 000 

EUR, taču kopumā par pirmajiem pieciem mēnešiem iemaksas ir saņemtas atbilstoši plānotajam 

un ir izveidojusies neliela pārmaksa (~300 EUR). Pārējie nodokļu ieņēmumi atbilst plānotajam. 

 

Par iepirkumiem 

11.05.2016. bija izsludināts iepirkums „Traktortehnikas ar teritorijas uzturēšanas aprīkojumu 

piegāde Ķeguma novada domei”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 23.05.2016. tika saņemts 

viens piedāvājums. Ir veikta piedāvājuma izvērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt Ķeguma novada 

domei slēgt līgumu ar A/S „Ferrus”, par piedāvāto summu 40830,00 eiro. 

Esam apzinājuši pašvaldības grantētos ceļus, kurus šogad, tāpat kā pagājušajā gadā būtu 

nepieciešams atjaunot, šim mērķim ņemot aizņēmumu valsts kasē. Izveidots ceļu saraksts, 

sagatavoti dokumenti iepirkuma procedūrai. 26.05.2016. izsludināts iepirkums „Ķeguma novada 

pašvaldības grants seguma ceļu un asfalta seguma ielu periodiskās uzturēšanas darbi”. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 06.06.2016. Pēc iepirkuma veikšanas būs nepieciešams ņemt 

aizņēmumu. Šogad aizņēmuma nosacījumi ir tādi, ka pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 

25% apjomā. 

 

Par darbiem 

Saistībā ar pašvaldības iedzīvotājiem aktuālo jautājumu par Ķeguma HES tilta slēgšanu satiksmei, 

informēju, ka šobrīd ir izveidota interneta vietne: www.latvenergo.lv/khes/, kur ir tiešsaistes 

režīmā redzama aktuālā informācija par satiksmes organizāciju uz tilta. Informācija tiek atjaunota 

ik pēc 5-10 minūtēm. 

SIA „ASFALTBŪVE” intensīvi strādā pie projekta „Ķeguma novada VPII “Birztaliņa” teritorijas 

labiekārtošana” realizācijas (kopējā summu EUR 156 246,38).  

SIA “L4” un SIA “Ekolat” ir pabeiguši būvprojekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

rekonstrukcija SAC „Senliepas” Rembates pagastā, Ķeguma novadā” izstrādes darbus un projekts 

27.maijā ir iesniegts izskatīšanai būvvaldē. Ir veikta būvprojekta  būvekspertīze.  

http://www.latvenergo.lv/khes/
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SIA „DG Baltic” turpina Ķeguma novada pašvaldības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūvei tehniskā 

projekta saskaņošanu. Šobrīd jau vairakkārt esmu norādījusi gan mutiski, gan rakstiski par termiņ 

kavējumu. Kavējuma iemesli ir tikai paša uzņēmēja atbildība, tāpēc visticamāk tiks piemērotas 

līgumā paredzētās soda sankcijas. Šobrīd gaidu aktuālo informāciju, lai varētu uzsākt iepirkuma 

procedūru būvdarbiem. Saņemta būvatļauja. Esam veikuši tirgus izpēti eksperta pakalpojumiem, 

tiek gatavots līgums. 

Pasākumi 

21. maijā plkst. 12.00 sekmīgi noritējušas pirmā Mākslas diena Ķegumā, kuras laikā izsolīti 

deputātu atnestie radošie darbi. Izsoles laikā tika iegūti vairāk kā 60 EUR, kas nodoti Ķeguma 

Mākslas skolai materiālu iegādei. 

3.jūnijā Ķeguma tautas namā plkst. 17:00 Mākslas skolas audzēkņu izlaidums 

4.jūnijā. Birzgales tautas nama sieviešu koris “Pērles” brauc uz Cēsīm, lai piedalītos sievu un vīru 

kora salidojumā, kur piedalīsies 99 kori. 

5. jūnijā plkst. 12.00 Tomes parkā Bērnu Starptautiskajai aizsardzības dienai veltīts pasākums 

„Saules stariņš bērnu sirdīs”. Muzikāla rotaļprogramma „Brīnumu un prieka akadēmija” kopā ar 

„Jogitas pasākumiem”. Lielformāta spēles un biedrības „ĀBELE” sarūpēts cienasts. Organizētāji: 

Ķeguma novada dome un Tomes sieviešu biedrība „ĀBELE”. 

12.jūnijā plkst. 12:00 Tomes sporta spēles. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00. Smilšu 

volejbols, futbols 6x6, individuālās sacensības, sporta svētku darbnīca kopā ar SIA 

“Brinumkalēji”. 

13.jūnijā Ķeguma iedzīvotājai Valentīnai Peipiņai, kura dzīvo Ķegumā aprit 100 gadi. Mēs esam 

aicināti ciemos.  

 

Dace Māliņa informē deputātus par 28.maija Ķeguma novada svētku svinībām „Tu esi mans 

draugs!”. Piektdien plkst. 19:00 Ķeguma baznīcā notika ekumeniskais dievkalpojums, kurā 

uzstājās Tomes dāmu vokālais ansamblis. Koncerts bija vienreizējs, žēl, ka nebija daudz 

apmeklētāju. Sestdien - Dienas garumā bija daudz dažādu aktivitāšu. Ķeguma novada svētkos, trīs 

stundu garumā, visi svētku apmeklētāji varēja piedalīties pauerliftinga sacensībās. Šobrīd 

Ķegums ar paceltiem 100360 kilogramiem ierindojās otrajā vietā, Tur arī bija iespēja vērot 

ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus. Tradicionāli notika arī miegamiču skrējiens. Ķeguma 

tautas namā notika teātra izrāde, nobeigumā- Lielkoncerts. Detalizēta tāme par svētku  

izdevumiem tiks iesniegta izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

N.Sniedze informē, ka Limbažu novads ir izveidojis vairākus fondus iedzīvotāju konkursiem, lai 

atbalstītu, piemēram, kanalizācijas un ūdens pieslēgumus, māju fasāžu sakārtošanu, jumtu 

nomaiņu. Ierosina nākošā gada budžetā mēģināt plānot līdzekļus atbalsta pasākumiem, iedzīvotāju 

ieinteresēšanai pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Tā palielinot SIA „Ķeguma Stars” 

klientu skaitu un ar laiku samazinot tarifus.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 

 

03.06.2016. 
datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 

 


