
ĶEGUMA
Reģ.Nr. 90000013682

     
tālr. 

______________________________________________

2016.gada 21.decembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklājplkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē:domes sekret
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis,Valdis 
Reinsone, Kristaps Rūde,
Vanaga ( no 15:15), Ilmārs Zemnieks
administrācijas darbinieki:
izpilddirektoreNelda Sniedze,
galvenā grāmatvede Maija Priževoite
sabiedrisko attiecību speciā
 
Sēdē nepiedalāsdeputāts Valent
 

 
Darba kārt ība: 
 
1. Par nosaukuma un zemes lietošanas m

2. Par nosaukuma un zemes lietošanas m

3. Par nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma mai

4. Par adrešu maiņu un preciz

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprin

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprin

7. Par telpu nomas līgumu termi

8. Par īres līguma termiņ

9. Par īres līguma pagarin

10. Par īres līguma pagarin

11. Par  zemes nomas līguma pagarin

12. Par zemes nomu 

13. Par zemes gabala nomu

14. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu

15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

16. Par  pirkuma līguma slē

GUMA  NOVADA DOME  
90000013682 
     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

       

15:00 

priekšsēdētājsRoberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņ
ūde,Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
ārs Zemnieks 

cijas darbinieki:  
izpilddirektoreNelda Sniedze, 

matvede Maija Priževoite, 
bu speciāliste Kintija Sparāne 

s Valentīns Pastars- pamatdarba dēļ 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

pašuma izveidošanu un nosaukuma maiņu (”Vizbulī

u un precizēšanu 

bas projekta apstiprināšanu zemes vienībai Lazdu iela 2

bas projekta apstiprināšanu  (Renceles) 

īgumu termiņa pagarinājumu 

guma termiņa pagarināšanu 

guma pagarināšanu 

guma pagarināšanu 

īguma pagarināšanu 

Par zemes gabala nomu 

īgumu izbeigšanu 

īguma izbeigšanu 

slēgšanu 

5020,  

_________________________ 

 
Nr.36 

āliņa, Jānis Priževoits, Rita 
Ūzuls, TadeušsVaļevko,Daina 

a noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Arņi”  

a noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Lazdas” 

u (”Vizbulītes”un “Ozolzīles”) 

bai Lazdu iela 2 
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17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

20. Par Ķeguma novada titula„Gada skolotājs 2016” piešķiršanu 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “TILBE AGRO” 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “VECPĪRĀGI”  

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Baltijas Graudi” 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 

25. Par saistošo noteikumu „Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”  
apstiprināšanu 

26. Informatīvie jautājumi 

 
 

1.§ (lēmums Nr.365) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Arņi”  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Ķīvītes 2”, Rembates pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, , 
platība 1,94 ha. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Arņi”, Rembates 
pag., Ķeguma nov., noteiktzemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība(kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.365 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.366) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Lazdas” 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Meijas”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību, 
platība 5,70 ha. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Lazdas”, 
Tome,Tomes pag., Ķeguma nov., noteiktzemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.366 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.367) 
Par nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma maiņu (”Vizbul ītes”un “Ozolzīles”) 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašumu “Pašvaldība” , Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov., atdalīt 
zemes vienību, platība 1,30 ha, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu 
“Vizbul ītes”,Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov., nosakot zemes gabala lietošanas mērķi – 
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa(kods 0501). 

Nekustamajam īpašumam mainīt nosaukumu no „Pašvaldība” uz  „Ozolzīles”, Glāžšķūnis, 
Rembatespag., Ķeguma nov.. 

Pielikumā: lēmums Nr.367 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.368) 

Par adrešu maiņu un precizēšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Main ītadresidzīvojamai ēkai no Uzvaras iela 10, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. uz 
jaunu adresi: 

“M ācītājmuiža”-1, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-2, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-3, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
“M ācītājmuiža”-4, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-5, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-6, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-7, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-8, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-9, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-10, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-11, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-12, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmuiža”-13, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
Main ītadresidzīvojamai ēkaino Uzvaras iela 12, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov. uz 

jaunu adresi: 
“M ācītājmāja”-1, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmāja”-2, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmāja”-3, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmāja”-4, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
“M ācītājmāja”-5, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmāja”-6, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  
“M ācītājmāja”-7, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
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Main īt nekustamā īpašuma “Saulkalni”, Rembates pag., platība 7,80 ha, saimniecības ēkai 
un pārējām būvēm adresi “Saulkalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., uz jaunu adresi-“Veldres”, 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

Precizēt nekustamā īpašuma “Stilbji”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., zemei un 
būvēmadresi – „Stilbji”, Tomes pag., Ķeguma nov. 

Pielikumā: lēmums Nr.368 uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.369) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Lazdu iela 2 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lazdu iela 2, Ķeguma 
pilsētā, Ķeguma novadā, zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībaipiešķirt nosaukumu Lazdu iela 2, Ķegums, Ķeguma nov., 
saglabāt esošo nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai, platība 4586 m2 piešķirt nosaukumu un adresi Lazdu iela 2C, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi- individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

Trešajai zemes vienībai, platība 2010 m2,piešķirt nosaukumu un adresi Lazdu iela 2A, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).   

Ceturtajai zemes vienībai, platība13856 m2, saglabāt adresi Lazdu iela 2, Ķegums, 
Ķeguma nov., saglabāt esošo nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).   

Nekustamais īpašums ar nosaukumu un adresi Lazdu iela 2, Ķegums, Ķeguma nov. 
sastāvēs no divām zemes vienībām, platība 21063 m2   un13856 m2. 

Pielikumā: lēmums Nr.369 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.370) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  (Renceles) 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Renceles”, Berkava, Tomes 
pagasta, Ķeguma novadā, zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 0,70 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu “Lejas 
Linderi”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov., noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
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Otrajai zemes vienībai, platība 5,95 ha, saglabāt  nekustamā  īpašuma nosaukumu un adresi 
“Renceles”, Berkava, Tomes pag. Ķeguma nov.,saglabāt nekustamā īpašuma zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.370 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.371) 

Par telpu nomas līgumu termiņa pagarinājumu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Vienošanos pie 2014.gada 8.decembra Telpu nomas līguma Nr.KNP/2.2-6/14/30 
arDitu Sniedzipar telpas Nr.20 Ķeguma novada dienas centrā, kas atrodas Liepu aleja 1B, 
Ķegums, Ķeguma nov., nomas termiņa pagarināšanu, uz laiku līdz 31.12.2017. Pārējie nomas 
līguma noteikumi netiek mainīti.  

Pielikumā: lēmums Nr.371 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.372) 

Par īres līguma termiņa pagarināšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt īres tiesībasuz dzīvokli Liepu iela 1-12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., 
uz 2 gadiem. 

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.372 uz 1 lapas. 

 
9.§ (lēmums Nr.373) 

Par īres līguma pagarināšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2011.gada 1.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.6/2011, 
noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes iela 2A-2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., īri 
līdz 2019.gada 31.decembrim. 
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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.373 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.374) 

Par īres līguma pagarināšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2016.gada 18.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/7-4/16/1, 
noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes iela 2A-3, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., īri 
līdz 2019.gada 31.decembrim. 

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.374 uz 1 lapas. 

 
11.§ (lēmums Nr.375) 

Par  zemes nomas līguma pagarināšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos par 2012.gada 11.decembra Zemes nomas līguma Nr.19/2012 
pagarināšanu par pašvaldības zemesgabala „Ozolzīles”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra Nr.7484 002 0121, platība 1,9 ha, nomu bez apbūves tiesībām personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām  līdz 2019. gada 31.decembrim, 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.375 uz 1 lapas. 
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12.§ (lēmums Nr.376) 
Par zemes nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.75/2007, kas 2007.gada 30.martā noslēgts par zemes 
vienības, platība 500 m2, nomu. 

Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegums, Ķeguma 
nov., zemes vienības daļas 500 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu 
zemes izmantošana sakņu dārzam,  ar 2017.gada 1.janvāri, 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.376 uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.377) 

Par zemes gabala nomu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala Graudu iela 7, Birzgale, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 67 m2 platībā nomu individuālās garāžas Graudu iela 7-12, 
Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., uzturēšanailīdz 2026.gada 31.decembrim, nosakot 
nomas maksu 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Papildus nomas 
maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala daļu atbilstoši 
likumā noteiktajai nodokļa likmei. 

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.377 uz 1 lapas. 
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14.§ (lēmums Nr.378) 
Par  zemes nomas līgumu izbeigšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt ar 2017.gada 1.janvāri: 

Zemes nomas līgumu Nr.158/2007, noslēgtu 16.04.2007.  

Zemes nomas līgumu Nr.KNP/2.2-5/15/18, noslēgtu 08.05.2015.  

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.378 uz 1 lapas. 

 
15.§ (lēmums Nr.379) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2010.gada 20.decembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.35/2010 par zemes 
gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,5 ha platībā, nomu, ar 
2016. gada 1.decembri. 

Pielikumā: lēmums Nr.379 uz 1 lapas. 

 
16.§ (lēmums Nr.380) 

Par  pirkuma l īguma slēgšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar Ilvu Kubasovu, personas kods 160467-11024, dzīvo Kastaņu ielā 3, 
Ķegums, Ķeguma nov., par nekustamā īpašuma – starpgabala, kadastra numurs 7409 001 0158, 
kadastra apzīmējums 7409 001 0144, platība 99 kv.m., pārdošanu par nosacīto cenu 210EUR 
(divi simti desmit 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. 
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Pielikumā: lēmums Nr.380 uz 1 lapas. 

 
17.§ (lēmums Nr.381) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Kristaps Rūde), 

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.381 uz 1 lapas. 

 
18.§ (lēmums Nr.382) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs 
Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 2 (Valdis Kalniņš, Kristaps Rūde), 

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.382 uz 1 lapas. 

 
19.§ (lēmums Nr.383) 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 
R.Ozols 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2014.gada 28.maija nedzīvojamo telpunomas līguma Nr.BPP/3-
1/14/2, kas noslēgts par telpas Nr.9 -18,01 m2 platībā, pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, 
Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu 
sniegšanai, nosakot līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 
nosacījumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.383 uz 1 lapas. 

Sēžu zālē ierodas Daina Vanaga. 
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20.§ (lēmums Nr.384) 
Par Ķeguma novada titula„Gada skolotājs 2016” piešķiršanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apbalvot Birzgales vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” vadītāju Anitu 
Skosupar mūsdienīgu izglītības darba organizāciju, vadību un kvalitātes nodrošināšanuar 
Ķeguma novada domes Atzin ības rakstu, piemiņas balvu „Gada skolotājs 2016”un naudas 
balvu. 

Pielikumā: lēmums Nr.384 uz 1 lapas. 

 
21.§ (lēmums Nr.385) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “TILBE AGRO”  
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Dzēstlikvidētās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TILBE AGRO” nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus par bijušiemnekustamiem īpašumiem: 
“Kinesis”, Birzgales pagasta, par zemi pamatparādu 206,37 euro un nokavējuma naudu 19,18 
euro; 
“Šļaunes 1”, Birzgales pagasta, par zemi pamatparādu 83,78 euro un nokavējuma naudu 5,83 
euro; 
“Šļaunes 6”, Birzgales pagasta, par zemi pamatparādu 176,63 euro un nokavējuma naudu 12,48 
euro. 

Pielikumā: lēmums Nr.385 uz 3 lapām. 

 
22.§ (lēmums Nr.386) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “VECPĪRĀGI”  
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Dzēstlikvidētās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECPĪRĀGI”, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus par bijušiemnekustamiem īpašumiem: 

“Vecpīrāgi”, Tomes pagasta, par zemi pamatparādu 13,94 euro; 
“Vecpīrāgi”, Rembates pagasta, par zemi pamatparādu 95,84 euro un nokavējuma naudu 

0,40 euro; 
“Bumbieri”, Rembates pagasta, par zemi pamatparādu 0,20 euro; 
“Stiebriņi”, Rembates pagasta, par zemi pamatparādu 6,06 euro; 
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“Brieži”, Rembates pagasta, par zemi pamatparādu 44,82 euro un nokavējuma naudu 0,16 
euro; 

“Cepļakakti”, Rembates pagasta, par ēkām pamatparādu 0,66 euro. 

Pielikumā: lēmums Nr.386 uz 3 lapām. 

 
23.§ (lēmums Nr.387) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Baltijas Graudi”  
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Dzēst likvidētās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltijas Graudi”, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par bijušo nekustamo īpašumu “Mežsētas 2”, Birzgales pagastā, par zemi 
pamatparādu 6189,86 euro un nokavējuma naudu 44,46euro. 

Pielikumā: lēmums Nr.387 uz 1 lapas. 

 
24.§ (lēmums Nr.388) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzītbezstrīdus kārt ībā nekustamā īpašuma nodokļa parādaEUR 145, par 
nekustamo īpašumu „Zaļozoli”, 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.388 uz 1 lapas. 

 
25.§ (lēmums Nr.389) 

Par saistošo noteikumu „Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārt ība 
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”  

apstiprināšanu 
R.Ozols 

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

Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, 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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Apstiprināt saistošos noteikumusNr.25/2016„Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem” 
 
Pielikumā: lēmums Nr.389 uz 1 lapas un saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts uz2 lapām. 

 
 

26.§ Informatīvie jautājumi 
 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 
 
Par budžetu 

IIN nodokļa ieņēmumi arī par novembri atpaliek no plānotā par vairāk kā 17 tūkstošiem 
eiro, līdz ar to gada griezumā par 11 mēnešiem IIN neizpilde kopumā jau veido gandrīz 40 000 
eiro iztrūkumu, tomēr valsts sola, ka kopējie gada budžeta ieņēmumi par IIN izpildīsies par 100 
%. Uz šo dienu kopējā izpilde ir 91,56 %, kas dod cerību, ka speciāli pasākumi nebūs 
nepieciešami. Pārējie nodokļu ieņēmumi arī atbilst plānotajam. 
 
Par darbiem un cita informācija 

1. Ir pabeigta PII “Gaismiņa” tehniskā projekta izstrāde, kā arī saņemts būveksperta pozitīvs 
atzinums, TP ir saskaņojusi arī Ķeguma novada būvvalde. Parakstīti visi darbu 
pieņemšanas – nodošanas akti, sakarā ar būtiskiem termiņa kavējumiem tiks piemērotas 
līgumā paredzētās soda sankcijas. 

2. Beidzot ir saņemts apstiprinājums no LAD pašvaldības muzeju projektam, taču, ņemot 
vērā ieilgušo vērtēšanas procesu, ir pagājuši 7 mēneši no iesniegšanas brīža, situācija ir 
mainījusies, tāpēc tiek veikti atkārtoti iepirkumi, lai precizētu piegādājamās preces un to 
cenas.  

3. Saskaņā ar komitejā akceptēto, visām pašvaldības iestādēm, kurām budžetā bija pieejami 
finanšu līdzekļi, tika iegādātas nepieciešamās LED spuldzes (izmantojot ievērojamo 
atlaidi akcijā). Vairākām iestādēm jau ir veikta arī spuldžu nomaiņa. Šis pasākums ļaus 
nākotnē ieekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus. 

4. Turpinām darbu pie pašvaldības budžeta sastādīšanas 2017.gadam. 

5. Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, 
tai skaitā grozījumu, kas izslēdz no likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 203.pantu 
“Darba ņēmēja un darba devēja minimālais pārskata mēneša obligāto iemaksu objekts, tā 
noteikšana un obligāto iemaksu veikšana”. Līdz ar to minimālās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas no 2017.gada netiks ieviestas.  

6. Ir saņemta papildu informācija par Latvijas simtgadei veltīto Vispārējo latviešu dziesmu 
un deju svētku nepieciešamajiem izdevumiem, kurus visticamāk, nāksies segt no 
pašvaldības budžeta. Ķeguma novada pašvaldībai būs jānodrošina tērpu izgatavošana 3 
deju kolektīviem un bērniem. Šobrīd tiek veikti aprēķini. 

7. Ir uzsākta pāreja uz dokumentu pārvaldības sistēmas Namejs jauno produktu. Tā ir no 
pašiem pamatiem jauna sistēma, kas būtiski funkcionāli un vizuāli atšķiras no esošās. Tā 
būs pieejama un tajā varēs darboties arī mobilajā versijā. Tajā būs speciāls bloks 
arhivēšanai. Esam parakstījuši licences līgumu un datu migrācijas līgumu, esam veikuši 
“mājas darbus” datu sagatavošanai migrācijas procesam, atbildīgā persona ir apguvusi 
nepieciešamās zināšanas par jauno programmu. Saskaņā ar vienošanos, Namejs jaunajā 
izskatā visiem tiks uzlikts jau 2.janvārī, 3. janvārī no rīta plānojam mācības darbiniekiem, 
deputāti ar jauno sistēmu tiks iepazīstināti 4.janvārī no rīta. Izmaksas: uzturēšanas 
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izmaksas gadā nemainīsies, tās būs kā līdz šim 3000 EUR + PVN, migrācijas izmaksas – 
1000 EUR + PVN.  

8. SIA “Tilts” ir atsūtījis informāciju, ka satiksme pār Ķeguma HES tiltu netiks ierobežota 
pa nakti laikā no 19.decembra līdz 27.decembrim, kā arī vecgada vakarā un jaungada 
nākamajā dienā. 

9. Esam saņēmuši FM Komunikācijas departamenta direktora Alekša Jarocka vēstuli ar 
lūgumu izvairīties lietot vārdu “apguve” vārdu savienojumā ar ES fondiem. Vārds 
“apguve” sabiedrībā tiek asociēts ar līdzekļu izlietošanu, iztērēšanu, nevis mērķtiecīgu 
investēšanu Latvijas attīstībā un sabiedrības labklājības celšanā. Savukārt ES fondu 
komunikācijā nepieciešams uzsvērt ES fondu ieguldījuma mērķtiecīgumu – finansējums 
tiek ieguldīts, lai sasniegtu konkrētus mērķus un rezultātus. Primārais ir ieguldījuma 
mērķa sasniegšana, nevis visa Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma iztērēšana. Līdz ar 
to ar pareizu vārdu izvēli varam veicināt sabiedrības izpratni, ka ES fondi ir mērķtiecīgas 
investīcijas valsts attīstībai nevis nauda par brīvu. Tādēļ komunikācijā izmantosim vārdus, 
kas valsts un pašvaldību pārvaldei palīdz, nevis mazina sabiedrības uzticību. Vārdu 
“apguve” atkarībā no konteksta var aizstāt ar: 

1)      ieguldījums vai ieguldīšana; 
2)      investīcijas; 
3)      atbalsts. 

 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 
28.12.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 
 
 


