
ĶEGUMA
                          

     Lāč
tālr. 

______________________________________________

2016.gada 20.jūlij ā Nr.20
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklājplkst.15:10 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdē
Sēdi protokol ē:domes sekret
 
Sēdē piedalās 
deputāti: Valdis Kalniņš, Dace M
Strauss, Viesturs Teicāns, Ilm
administrācijas darbinieki:
 
Sēdē nepiedalās: Roberts Ozols
Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga
 

Sē
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par pašvaldības nekustam

2. Par saistošo noteikumu “Nodeva par b
izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakst

3. Par brīvpusdienu nodrošin

4. Par ievēlēšanu Ķeguma novada b

5. Par nosaukuma un zemes lietošanas m
Malteni” 

6. Par nekustamā īpašuma nodok

7. Informatīvie jautājumi 

 
 

Par pašvaldī

 
Balsojot „par”– 9(Valdis Kalni

Rūde, Līga Strauss, Raivis Ū

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Atzīt pašvaldības nekustam
nov., kadastra numurs 7484 900 0154, kas sast
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priekšsēdētāja vietnieksRaivis Ūzuls 
sekretāre Iveta Koluža 

ņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps R
ns, Ilmārs Zemnieks 

cijas darbinieki:Nelda Sniedze,Maija Priževoite, Kintija Spar

Roberts Ozols, Pāvels Kotāns – atvaļinājumā, Andris Balodis,
evko, Daina Vanaga – pamatdarba dēļ 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā

bas nekustamā īpašuma Ķeguma iela 2-6 trešo izsoli 

Par saistošo noteikumu “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniec
ā, paskaidrojuma rakstā avi apliecinājuma kartē” izdošanu

vpusdienu nodrošināšanu 

eguma novada bāriņtiesā 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

pašuma nodokļa parāda piedziņu 

 

1.§ (lēmums Nr.220) 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma iela 2-6 trešo izsoli

R.Ūzuls 

Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
ga Strauss, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”

eguma novada dome NOLEMJ: 

bas nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, Rembates pag., 
nov., kadastra numurs 7484 900 0154, kas sastāv no četru istabu dzīvok

_________________________ 

 

ns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga 

Maija Priževoite, Kintija Sparāne 

Andris Balodis, Jānis Priževoits, 

ierakstā. 

ūvniecības ieceres akceptu, 
juma kartē” izdošanu 

a noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Garkalnu 

6 trešo izsoli 

ns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
„pret”- nav, „atturas”– nav, 

te, Rembates pag., Ķeguma 
īvokļa ar kopējo platību 91,3 
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m2, kopīpašuma 8803/126325 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 74840040052013, 
otro izsoli par nenotikušu.  

Uzdot ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr.90 (sēdes protokols 
Nr.7,2.§) izveidotajai Nekustamā īpašuma izsoles komisijai organizēt pašvaldības nekustamā 
īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., trešo izsoli ar augšupejošu 
soli, nosakot izsolāmās mantas sākumcenu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro). 

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 2-6, Rembate, Rembates pag., 
Ķeguma nov., trešās izsoles noteikumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.220 uz 1 lapas un izsoles noteikumi uz 5 lapām. 

 
2.§ (lēmums Nr.221) 

Par saistošo noteikumu “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, 
izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kart ē” izdošanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 9(Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdot saistošos noteikumus Nr.10/2016 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības 
ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”. 

Pielikumā: lēmums Nr.221 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 4 lapām. 

 
3.§ (lēmums Nr.222) 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 9(Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nodrošināt 
bezmaksas ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.- 9. klašu skolēniem visās Ķeguma novada 
izglītības iestāžu ēdnīcās no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.maijam. 

Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 30.jūnijam. 
 
Pielikumā: lēmums Nr.222 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.223) 

Par ievēlēšanu Ķeguma novada bāri ņtiesā 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 9(Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt atkārtoti par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli Ilzi Skr īveriuz pieciem gadiem, t.i. 
uz laiku līdz 2021.gada  27.jūlijam. 
 
Pielikumā: lēmums Nr.223 uz 1 lapas. 
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5.§ (lēmums Nr.224) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Garkalnu 

Malteni”  
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 9(Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Balož-Malteni”atdalīt zemes vienību, platība 19,785 ha, 
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Garkalnu Malteni ”, 
noteiktzemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība(kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.224 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.225) 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 9(Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
Rūde, Līga Strauss, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzītbezstrīdus kārt ībānekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 
“Gulbji”, EUR 183,48 (viens simts astoņdesmit trīs komats četrdesmit astoņi euro), 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 sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.225 uz 1 lapas. 

 
7.§  

Informat īvie jautājumi  
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  
darbiem novadā laika posmā no 06.07.2016. 

 
Pariepirkumiem 

05.07.2016. izsludinātais iepirkumam Nr.ĶND 2016/16 „Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija SAC “Senliepas” Rembates pagastā, Ķeguma novadā” pieteikumu 
iesniegšanas termiņā 18.07.2016. saņemti 8 piedāvājumi. Iepirkumu komisija ir izvērtējusi 
saņemtos piedāvājumus un iesaka domei slēgt līgumu ar uzvarētāju – SIA „ĢL Konsultants” par 
piedāvāto summu 122 600 EUR bez PVN. 
 
Par darbiem 

Saistībā ar pašvaldības iedzīvotājiem aktuālo jautājumu par Ķeguma HES tilta slēgšanu 
satiksmei, informēju, ka ar lielām grūtībām izdevās vienoties, ka tiltu satiksmei atvērs uz vienu 
stundu naktī 24.07.2016. laikā no plkst. 1.00 līdz 2.00, saistībā ar Ķeguma amatierkolektīvu dalību 
Birzgales pagasta svētkos. Pārējā laikā satiksmes grafiks pār HES tiltu paliek spēkā, jo būvnieki 
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argumentē ar iekavētiem darbiem un saspringto grafiku. Vienlaikus informēju, ka Ķeguma novada 
būvvalde bija spiesta uz laiku apturēt darbus, kas saistīti ar tilta noslodzi, pamatojoties uz 
Būvniecības uzraudzības biroja veikto pārbaudi objektā un rekomendācijām. Šobrīd ir atļauti 
darbi, kas nepārsniedz pieļautās tilta ekspluatācijas slodzes svaru ierobežojumu. 

SIA „ASFALTBŪVE” ir pabeigusi Ķeguma novada VPII “Birztaliņa” teritorijas 
labiekārtošanas darbus, šobrīd tiek saskaņoti dokumenti un „cīņa” ar zāliena ieaudzēšanu.  

Pamatojoties uz 29.06.2016. Tautsaimniecības komitejas lēmumu 30.jūnijā sagatavota un 
parakstīta vienošanās ar SIA „DG Baltic”, kas paredz soda sankcijas 5% apmērā no līguma 
summas un pēc to nomaksas līguma termiņa pagarinājumu līdz 8.augustam. 19.jūlij ā beidzot tika 
saņemts projekts pilnā apjomā. Sazinājos ar izvēlēto ekspertu un vienojāmies, ka eksperts varētu 
dot savu atzinumu 2 nedēļu laikā. Ar ekspertu ir parakstīts līgums un būvprojekts nodots 
ekspertam. 

SIA „Kugrainis” ir ierīkojis dziļurbumu Ķeguma stadiona teritorijā, ir panākta papildu 
vienošanās par urbuma aprīkojumu ar sūkni. Šobrīd ir sakārtots tā, ka nepieciešamības gadījumā 
var to iedarbināt un lietot ūdeni no urbuma. Tiek gatavoti dokumenti.  

SIA „Ceļinieks 01” ir veicis asfalta seguma periodiskās uzturēšanas darbus atbilstoši defektu 
aktamĶeguma pilsētas Stacijas ielā. Būvuzraudzību veica Jānis Priževoits. Atbildīgais par līguma 
izpildi Vit ālijs Pugačs. Darbi ir paveikti noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē.  

Atbilstoši iepirkumam ir noslēgts līgums ar SIA „Rouadeks” par Lielvārdes un Ķeguma 
ielas Rembatē (kopējais garums 1800 m) asfalta seguma periodiskās uzturēšanas darbiem, kas 
ietver bedrīšu un plaisu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno 
tehnoloģiju un virsmas apstrādi ar granīta šķembām. Līgums ir noslēgts, taču darbu uzsākšana 
kavējas. Atbildīgais no pašvaldības puses ir Juris Pūpols. 

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

SIA „Garliks” ir uzsācis Tomes katlumājas remontdarbus. Diemžēl l īguma izpildes termiņi 
kavējas. Solīja darbus pabeigt nākamnedēļ. 

Turpinām sarunas un saraksti ar Aizsardzības ministriju par pašvaldības ceļa Lielvārde – 
Misiņi kritisko stāvokli. 

Šodien zemesgrāmatā ir ierakstīts mūsu jauniegūtais nekustamais īpašums Ķegumā Rīgas 
ielā 22. 

Izsludinātajā atkārtotajā konkursā uz vakanto Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatu ir saņemti pieteikumi no četrām personām. Konkursa termiņš beidzās šodien un komisijai 
nāksies pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.  

Pasākumi 

Sasniegumi sportā: 16.-17.07.2016. Aizkrauklē norisinājās Latvijas Pašvaldību sporta veterānu – 
senioru 53. sporta spēles, kurās piedalījās arī Ķeguma novada komanda.  
Šogad tika izcīnītas četras 1. vietas, trīs no tām izcīnīja Harijs Jaunzems – 1. vieta - 5000m 
soļošanā, 1. vieta - lodes grūšanā, 1. vieta - diska mešanā. Uldis Ābele izcīnīja  1. vietu diska 
mešanā un Viktors Mūrnieks – 1. vietu 100 metru disciplīnā. 
15.jūlij ā Birzgalē notika pašvaldības darbinieku II sporta spēles. Tajās piedalījās 7 komandas. 
Ceļojošo kausu atkārtoti izcīnīja PII “Birztaliņa” komanda. Nākamās spēles 2017. gadā notiks 
Tomē. 
23.jūlij ā BIRZGALES pagasta svētki. Plaša programma visas dienas garumā. 
13.augustā tiks organizētas Rembates pagasta sporta spēles un 27.augustā Ķeguma pilsētas sporta 
spēles. 
15.jūlij ā saņēmām vēstuli no LPS par Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas 
aicinājumu Eiropai vienoties kopīgā akcijā “M ēs esam Eiropa” un 28. jūlij ā izkārt Eiropas karogu. 
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Šo akciju ierosinājusi Joensū pilsēta (Joensuu, Somijā), aicinot visas Eiropas pašvaldības 
atsaukties un 28. jūlij ā izkārt Eiropas karogu pie pašvaldības ēkām, tādējādi atbalstot Eiropas 
Savienības vērtības. 

Uzaicinājumā teikts: 

“Joensū – neliela Somijas pilsēta Eiropas nomalē – aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai 
pasaulei, cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadarbība. Eiropa nav ideāla, taču ikviens 
no mums ir ideāls eiropietis. Tāpēc ierosinām izdarīt dažas pavisam vienkāršas lietas, lai 
parādītu, ka esam vienisprātis. 

Pirmkārt, paziņosim par savu līdzdalību, reģistrējoties iniciatīvas tīmekļa vietnē 
(www.connectingeuropeans.eu). Otrkārt, 28. jūlij ā pacelsim Eiropas karogu kā mūsu kopējās 
Eiropas simbolu – uzvilksim to karoga mastā, izmantosim plakātus u. tml. Varam izmantot arī 
citus līdzekļus, lai uzskatāmi paustu pārliecību par to, ka Eiropas pilsētu un novadu sadarbībai ir 
ļoti liela nozīme. 

Vai esat gatavi atsaukties Joensū aicinājumam?” 

Akciju atbalsta Somijas Ārlietu ministrija, kā arī Eiropas Reģionu komiteja. Tās 
prezidents Marku Markula (Markku Markkula) atzīst: “Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir 
jāatbalsta ikviena iniciatīva Eiropas saliedēšanai. Vienotāka Eiropa nozīmē arī saliedētākus tās 
pilsoņus, un tā ir cerība uz gaišāku nākotni.” 

Akcijas organizatori aicina reģistrēt savu pašvaldību šīs aktivitātes interneta vietnē 
www.connectingeuropeans.eu (informācija pieejama arī latviešu valodā), iesniegt nelielu aprakstu, 
kā arī norādīt, pie kādas ēkas karogs tiks izkārts. Reģistrētās pašvaldības tiks atspoguļotas vienotā 
digitālā kartē. Tāpat organizatori aicina karoga pacelšanas brīdi iemūžināt fotogrāfij ās un publicēt 
pašvaldību interneta vietnēs. 

 
Sēdi slēdz plkst. 15:40 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
 
27.07.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 
 
 
 


