
             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 20.janvārī                                                                                               Nr.2 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:20 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Šķeltiņa 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze 

sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne 

Nepiedalās deputāti: Andris Balodis, Agris Lūsis, Kristaps Rūde- pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

8. Par zemes nomu 

9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

10. Par  zemes nomas līgumu izbeigšanu 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

12. Par telpu nomu 

13. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu likmēm 

14. Par Ķeguma novada domes lēmumu Nr. 317, Nr.318 atcelšanu 

15. Par Ķeguma novada domes lēmuma Nr. 321 atcelšanu 
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16. Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē 

17. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.12) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu “Mazpūķi”, EUR 858,72 (astoņi simti piecdesmit astoņi komats septiņdesmit 

divi 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.12 uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.13) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu Rasas ielā 8, EUR 223,55 (divi simti divdesmit trīs komats piecdesmit pieci 

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.13 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.14) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu īpašumu “Marindas”, EUR 207,74 (divi simti septiņi komats septiņdesmit 

četri 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.14 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.15) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu “Jaunčakstes”, EUR 124,38 (viens simts divdesmit četri komats trīsdesmit 

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.15 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.16) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

EUR 26,90 (divdesmit seši komats deviņdesmit euro) apmērā par nekustamo īpašumu 

“Tīrumnieku ferma”, 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.16 uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr.17) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

EUR 255,76 (divi simti piecdesmit pieci komats septiņdesmit seši euro) apmērā par nekustamo 

īpašumu Skolas ielā 4-9, 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.17 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.18) 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt nekustamā īpašuma Bez adreses, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 

001 0210, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 001 0209, platība 0,06 ha, lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Noteikt nekustamā īpašuma Rezerves zemes fonds, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr. 7444 007 0068: 

zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 001 0388, platība 0,07 ha, lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101); 

zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 011 0062, platība 0,05 ha, lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.18 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.19) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 526 kv.m platībā nomu bez apbūves 

tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2016.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.19 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.20) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2016. gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.207/2007, kas 2007.gada 25.maijā 

noslēgts par zemes gabala „Cielavas”, platība 0,5 ha, nomu. 

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.20 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.21) 

Par  zemes nomas līgumu izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt ar 2016.gada 1.janvāri: 

Zemes nomas līgumu Nr.147/2007, noslēgtu 13.04.2007.; 

Zemes nomas līgumu Nr.1/2008, noslēgtu 14.01.2008.; 

Zemes nomas līgumu Nr.178/2007, noslēgtu 18.04.2007. 

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.21 uz 1 lapas. 
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11.§ (lēmums Nr.22) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2013.gada 15.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts 

par dzīvokli Ķeguma ielā 8A-8, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2016.gada 13.jūlijam. 

Pagarināt 2014.gada 21.jūlija Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par dzīvokli 

Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2016.gada 

19.jūlijam. 

Pagarināt 2011.gada 25.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts 

par dzīvokli Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2016.gada 24.jūlijam. 

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.22 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.23) 

Par telpu nomu 

R.Ozols, D.Vanaga, V.Pastars 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt telpu Nr.34 (matemātikas kabinetu) Birzgales pamatskolā ar kopējo platību 40,7 

m
2
 platībā IK „GALANTS AUTO”, ceļu satiksmes noteikumu lekciju rīkošanas vajadzībām 

(pirmdienās un trešdienās laikā no plkst.17.50 līdz plkst.21.55) uz laiku no 2016.gada 25.janvāra 

līdz 2016.gada 29.februārim, nosakot nomas maksu EUR 42,36 mēnesī plus PVN.  

Pielikumā: lēmums Nr.23 uz 1 lapas. 

 

 

 13.§ (lēmums Nr.24) 

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu likmēm 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Jānis Priževoits, Rita 

Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Valentīns Pastars balsojumā nepiedalās, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt sekojošas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 

likmes 2015./2016.mācību gadam no 2016.gada 1.janvāra: 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram - 1204,00 EUR, tai skaitā 838,00 EUR 

mērķdotācijas finansējums + 366,00 EUR pašvaldības finansējums; 

Birzgales pamatskolas direktoram - 864,00 EUR, tai skaitā 701,00 EUR mērķdotācijas 

finansējums + 163,00 EUR pašvaldības finansējums; 

VPII „Gaismiņa” vadītājai – 1008,00 EUR pašvaldības finansējums; 

VPII „Birztaliņa” vadītājai  - 820,00 EUR pašvaldības finansējums; 

Birzgales mūzikas skolas direktoram – 905,00 EUR pašvaldības finansējums. 

Noteikt VPII vadītāju vietnieku atalgojumu: 

VPII Gaismiņa (1 slodze) – 600,00 EUR; 

VPII Birztaliņa (0.25 slodzes) – 155,00 EUR.  

Ar šī lēmuma stāšanos spēku zaudē Ķeguma novada domes 2015.gada 26.augusta lēmums 

Nr.311 “Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un vispārējās pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes noteikšanu” (protokols Nr.19, 

15.§). 

Pielikumā: lēmums Nr.24 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.25) 

Par Ķeguma novada domes lēmumu Nr. 317, Nr.318 atcelšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2015.gada 2.septembra lēmumu Nr.317 „Par nekustamā 

īpašuma „Stāvkrasti” īpašuma tiesībām”. 

Atcelt Ķeguma novada domes 2015.gada 2.septembra lēmumu Nr.318 „Par nekustamā 

īpašuma „Lejas HES” īpašuma tiesībām”. 

Pielikumā: lēmums Nr.25 uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.26) 

Par Ķeguma novada domes lēmuma Nr. 321 atcelšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atcelt Ķeguma novada domes 2015.gada 2.septembra lēmumu Nr.321 „Par zemes īpašuma 

„Avotnieki” īpašuma tiesībām”. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.26 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.27) 

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārdot Ķeguma novada domei piederošu kustamo mantu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: 

vieglo pasažieru automašīnu - minivenu FORD GALAXY ar reģistrācijas numurs FT 3562, 

nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 2950,00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit 

euro); 

vieglo pasažieru automašīnu - FORD FOCUS ar reģistrācijas numurs FT 3565, nosakot 

mantas nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro);  

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

nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro).  

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

(desmit euro). 

Mantas novērtēšanas un izsoles komisijai ne vēlāk kā līdz 2016.gada 8.februārim izstrādāt 

Izsoles noteikumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.27 uz 1 lapas. 

 

17.§  

Informatīvie jautājumi 

 

R.Ozols informē, ka pēc deputāta pieprasījuma tika uzaicināti SIA “Ķeguma Stars” vadītāji. 

Uz domes sēdi ieradušies SIA “Ķeguma Stars” valdes loceklis Aigars Roze un namu pārzinis 

Rolands Elksnītis. 

Aigars Roze norāda, ka ir ieviesti pietiekami daudz interesanti projekti Ķeguma novadā 

ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes jomā. Sākot šos projektus pilnīgi viss ir pārnests uz 

SIA “Ķeguma Stars”. Protams, SIA ir realizētājs, taču jābūt kaut kādai kopējai sadarbībai domei ar 

“Ķeguma Stars”. Kredītportfelis ir ļoti liels apgrūtinājums. Esošie finanšu resursi to nevar nosegt. 

Tiek gatavots 2016. gada budžets, kur sīki būs parādīts, kā veidojas naudas plūsma, kādi 

ieņēmumi, kādi izdevumi, kredītsaistības. 

Ozols informē, ka bija radušās problēmas Staru ielas pagalmos ar sniega tīrīšanu. Roze 

norāda, ka problēmas iespēju robežās tiek risinātas. Vēlas, lai iedzīvotāji, mašīnu īpašnieki, 

novietotu savus auto tā, lai traktoram netraucētu tīrīt pagalmus.  

Vanaga jautā, ko sagaida no deputātiem? 

Roze aicina neaizmirst kopējā novada budžetā iestrādāt sadaļu, kas attiecas uz SIA “Ķeguma 

Stars”. 

Strauss ierosina sekot līdzi izrakstītajiem rēķiniem tiem dzīvokļiem, kuri tiek izīrēti, taču 

piedeklarēti tur nav neviens. 
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R.Elksnītis informē, ka visiem dzīvokļiem rēķinā tiek piestādīta apsaimniekošanas maksa. Ja 

dzīvoklī nav neviens piedeklarēts, netiek aprēķināta maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Tā kā 

mājām nav slēgti pārvaldīšanas līgumi un pieņemti citi lēmumi, kādā kārtībā tiek rēķināta maksa 

par sadzīves atktitumiem, tiek piemēroti normatīvie akti, kur ir noteikts, ka sadzīves atkritumus 

rēķina pēc deklarēto personu skaita dzīvoklī. Informācija par deklarētajām personām tiek saņemta 

no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Tiek apzvanīti dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvokļos nav 

neviens deklarēts. Taču viņi nevēlas īrniekus deklarēt savā īpašumā. Šobrīd neviens normatīvais 

akts nav noteicis, ka īpašumā obligāti kādam jābūt deklarētam. Ir runāts ar iedzīvotājiem par to, ka 

viņiem ir tiesības pieņemt savu kārtību, sasaucot sapulces. Ja tiktu sagatavots saraksts, apstiprināts 

kopsapulcē, tad pamatojoties uz to arī tiktu rēķināta maksa par sadzīves atkritumiem. Vēlas no 

iedzīvotājiem lielāku atsaucību.  

  

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par iepirkumiem un darbiem 
1. Iepirkumā „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības 

VPII “Gaismiņa” ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai” piedāvājumu iesniegšanas 

termiņā 11.01.2016 tika saņemti piedāvājumi no sešiem pretendentiem. Ir veikta piedāvājumu 

vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt domei slēgt līgumu ar SIA „DG Baltic”, par piedāvāto 

cenu (bez PVN) 15 123,50 eiro. Līgums ar uzvarētāju ir noslēgts. Līguma izpildes termiņš 

ir 12 kalendārās nedēļas. 

2. 15.01.2016 tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības informatīvā laikraksta 

„Ķeguma novada ziņas” izdošana”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 28.01.2016. 

 

3. SIA „DGS” ir pabeidzis jaunas siltumtrases cauruļvadu montāžas darbus uz ēkām Rīgas ielā 

12 un Lāčplēša ielā 1, Ķegumā. Ir nokomplektēti un samontēti automātiskie siltummezgli 

abās ēkās. Siltummezgli ir pieslēgti pilsētas siltumtrasei un no pirmdienas abas ēkas silst no 

Latvenergo katlu mājā saražotā siltuma. 

4. Ir noslēgti visi nepieciešamie līgumi par sniega tīrīšanu no pašvaldības ielām un ceļiem, kā arī 

gājēju ceļiem. Sakarā ar ļoti intensīvo snigšanu pagājušajā nedēļā, kad sasniga ļoti ātri un 

biezā slānī sniegs, tika saņemtas arī vairākas mutiskas sūdzības no iedzīvotājiem. Situācija ir 

ar visiem pārrunāta, ceļi un ielas tiek tīrīti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. 

 

Pasākumi 

1. Esam saņēmuši pirmo informāciju par Lielo talku, kas šogad norisināsies nu jau 9. reizi. 

2016.gadā tā notiks 23.aprīlī. Mūsu novada Lielās talkas koordinatore arī turpmāk būs Antra 

Binde, kurai uzdots sekot līdzi aktualitātēm, piedalīties kopīgās apspriedēs un organizēt 

aptauju par talkas punktiem mūsu novadā. 

2. Šonedēļ 22.janvārī plkst. 19:00 Birzgales tautas namā notiks novada amatierkolektīvu 

pasākums „Ceļojums apkārt pasaulei”. 

Sēdi slēdz plkst. 15:40 

 

Sēdes vadītājs        R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

Protokolēja        L.Šķeltiņa 


