
ĶE
Reģ.Nr. 
Lāčplē
tālr. 

______________________________________________

2017.gada 17.maijā  
 
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklājplkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē: domes sekret
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis,
Jānis Priževoits, Rita Reinsone, 
Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 
administrācijas darbinieki:
izpilddirektore Nelda Sniedze
 

 
Darba kārt ība: 
 
1. Par zemes gabala „Oškalna iela 1” da

2. Par zemes nomusakņu d

3. Par nekustamā īpašuma Ogres iela 12, 

4. Par  Ķeguma novada bā

5. Par atzinības rakstu un naudas balvu

6. Par Birzgales pamatskolas un 
pakalpojumu tarifu noteikšanu

7. Par prioritārā investī
īstenošanu 

8. Par grozījumiem 2015.gada 23.septembra noteikumos “
sporta pulciņu darbības un finans

9. Par deklarētās dzīvesvietas zi

10. Par deklarētās dzīvesvietas zi

11. Par zemes gabala „Pašvald

12. Par zemes gabala „Pašvald

13. Par zemes nomu 

14. Par sakņu dārza nomu

15. Par Ķeguma pašvaldībai piekr

16. Par zemes nomu sakņu d

17. Par zemes nomu sakņu d

ĶEGUMA NOVADA DOME  
ģ.Nr. 90000013682 
āčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

  Nr.14 

15:00 

priekšsēdētājs Roberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņ
nis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teic

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 
cijas darbinieki:  

Nelda Sniedze 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

Par zemes gabala „Oškalna iela 1” daļas nomu 

ņu dārzam 

pašuma Ogres iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., atsavin

eguma novada bāriņtiesas Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

bas rakstu un naudas balvu 

Par Birzgales pamatskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta z
pakalpojumu tarifu noteikšanu 

 investīciju projekta „Ķeguma ambulances pieejam

jumiem 2015.gada 23.septembra noteikumos “Ķeguma novada b
bas un finansēšanas kārtība” 

īvesvietas ziņu anulēšanu 

īvesvietas ziņu anulēšanu 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

rza nomu 

eguma pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā

emes nomu sakņu dārzam 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

_________________________ 

 

āliņa, Valentīns Pastars, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

eguma nov., atsavināšanu 

eguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāļu maksas 

eguma ambulances pieejamības uzlabošana” 

eguma novada bērnu-jauniešu 

eguma prospektā 8 daļas nomu 
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18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

19. Par skolēnu dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā 

20. Par piedalīšanos Rietumu Bankas labdarības fonda pilsētvides labiekārtošanas un 
attīstības programmas projektu konkursā 

21. Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.158) 

Par zemes gabala „Oškalna iela 1” daļas nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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 2017.gada 1.jūniju  slēgt Vienošanos pie 22.04.2015. Zemes nomas līguma 
Nr.BPP/6-3/15/7, noslēgta par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Oškalna iela 1” , 
Birzgales pag., Ķeguma nov., iznomājamās platības palielināšanu uz 0,22 ha. 

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.158 uz 1 lapas. 

 
2.§ (lēmums Nr.159) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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 gabala Staru iela 16A, Ķegums, Ķeguma nov., 
daļas 486 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, lēmums ir konfidenciāls. 

 
Pielikumā: lēmums Nr.159 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.160) 
Par nekustamā īpašuma Ogres iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., atsavināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
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: 

Atsavināt, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Ogres iela 12, Ķegums, Ķeguma  nov., kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 
710 m2platībā, nosakot šādus turpmākās izmantošanas nosacījumus: 

ēkas būvniecību mazumtirdzniecības vajadzībām, nodrošinot tajā pašvaldības 
informācijas stenda izvietošanu labi redzamā vietā līdz 1 m2 platībā; 

informatīvās reklāmas izvietošanu ēkas fasādes daļā vismaz 0,25 m2 platībā par 
pašvaldības informācijas pieejamību ēkā. 

Apstiprināt nekustamā īpašuma Ogres iela 12, Ķegums, Ķeguma nov. mantas 
novērtēšanas un izsoles komisiju (turpmāk- Mantas novērtēšanas un izsoles komisija) šādā 
sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - domes deputāts Ilm ārs Zemnieks 
komisijas locekļi - juriskonsulte Li āna Čodore 

vecākā grāmatvede Dace Savicka 
projektu vadītāja Zita Ruņģe  

Mantas novērtēšanas un izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, 
sagatavot un iesniegt domē apstiprināšanai nekustamā īpašuma izsoles noteikumu projektu. 

Pielikumā: lēmums Nr.160 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.161) 

Par  Ķeguma novada bāri ņtiesas Ētikas kodeksa apstiprināšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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 bāriņtiesas Ētikas kodeksu. 

Pielikumā: lēmums Nr.161 uz 1 lapas un Ētikas kodekss uz 1 lapas. 

 
5.§ (lēmums Nr.162) 

Par atzinības rakstu un naudas balvu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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 Atzinības rakstu un naudas balvu Sarmītei Vi ļumai un Modrim Kr ūmiņam. 

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. 

 

6.§ (lēmums Nr.163) 
Par Birzgales pamatskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāļu 

maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 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”– 1(Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt maksu par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu: 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāles izmantošana (t.sk. dušas, 

garderobes) 15EUR/stundā EUR/stundā (t.sk. PVN). 
Noteikt maksu par Birzgales pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu: 

Birzgales pamatskolas sporta zāles izmantošana (t.sk. dušas, garderobes)                               
16 EUR/stundā (t. sk. PVN). 
Noteikt nomas maksu 50% apmērā novadā reģistrēto sporta klubu un biedrību organizētajām 
sacensībām. 
Nomas maksa netiek piemērota: 

treniņiem Ķeguma novada iedzīvotājiem; 
Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajiem sporta pasākumiem; 
Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes reģistrēto komandu treniņu nodarbībām; 
visos augstāk minētajos punktos no nomas maksas ir atbrīvoti Ķeguma novadā 

dzīvojošie bērni un jaunieši līdz 18 g. vecumam. 
 
Pielikumā: lēmums Nr.163 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.164) 

Par priorit ārā investīciju projekta „ Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana” 
īstenošanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
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 investīciju projektu “Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana” kā Ķeguma 
novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu. 

Prioritārā investīciju projekta „Ķeguma ambulances pieejamības uzlabošana” 
īstenošanai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 27820,00 apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.164 uz 1 lapas. 
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8.§ (lēmums Nr.165) 
Par grozījumiem 2015.gada 23.septembra noteikumos “Ķeguma novada bērnu-jauniešu 

sporta pulciņu darbības un finansēšanas kārt ība”  
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 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”– 1(Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2015.gada 23.septembra noteikumos 
(lēmums Nr.350) “Ķeguma novada bērnu- jauniešu sporta pulciņu darbības un finansēšanas 
kārtības noteikumi”, papildinot tos ar 2.21 .punktu šādā redakcijā: 

“2.21 . Sporta pulciņa vadītājs nav tiesīgs saņemt papildus atalgojumu- vecāku 
līdzfinansējumu par Ķeguma novada domes finansēto sporta pulciņu”. 

Pielikumā: lēmums Nr.165 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.166) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 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.166 uz 1 lapas. 

 
 

10.§ (lēmums Nr.167) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 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 
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, domes sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.167 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.168) 
Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
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 pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 
zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 
personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2020.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.168 uz 1 lapas. 

 
12.§ (lēmums Nr.169) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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 pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 
nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 
personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2020.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.169 uz 1 lapas. 
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13.§ (lēmums Nr.170) 
Par zemes nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
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: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.2.2.-5/17/3, kas noslēgts 2017.gada 20.februārī. 

Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Jaundindoņi”, Rembates pag., 
Ķeguma nov., 2.zemes gabala ar kopējo platību 5,9 ha, 474/2076 domājamo daļu no mājai 
piesaistītās zemes platības 0,69 ha, nomu, nosakot nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās 
vērtības. 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.170 uz 1 lapas. 

 
 

14.§ (lēmums Nr.171) 
Par sakņu dārza nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  n Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 
nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.7/2007, kas 20.03.2007. noslēgts par zemes vienības ar 
daļas 224 kv.m platībā nomu. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 224 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 
īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 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 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.171 uz 1 lapas. 
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15.§ (lēmums Nr.172) 
Par Ķeguma pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
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: 

IznomātSabiedrībai ar ierobežotu atbildību„Augstuma serviss”, reģistrācijas numurs 
40103966649, juridiskā adrese Rītupes iela 34 – 4, Rīga, LV-1019,  Ķeguma pašvaldībai 
piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļu 1,00 ha platībā, (kadastra Nr.7409-008-
0022, kopējā platība 105497 m2) Latvijas jauniešu daiļrades mītnes pasākuma „HAPPY” 
organizēšanai uz laiku no 2017.gada 6.jūlija l īdz 2017.gada 10.jūlijam (ieskaitot), nosakot 
nomas maksu par šo laika periodu EUR300plus PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.172 uz 1 lapas. 

 
16.§ (lēmums Nr.173) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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 vienošanos pie 2016.gada 14.decembrī noslēgtā Zemes nomas līguma 
Nr.KNP/2.2-5/16/23 par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegums, Ķeguma nov., 
zemes vienības daļas 176 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 
izmantošana sakņu dārzam,  ar 2017.gada 1.jūniju l īdz 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.173 uz 1 lapas. 

 
 

17.§ (lēmums Nr.174) 
Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 
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Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 
nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.6/2007, kas 2007.gada 20.martā noslēgts par zemes 
vienības daļas Komunālā ielā 6, Ķegums, Ķeguma nov., platība 268 m2, nomu, ar 2017. gada 
1.jūniju. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 268 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 
īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 
pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam ar 2017.gada 1.jūniju l īdz 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.174 uz 1 lapas. 

 
18.§ (lēmums Nr.175) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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: 

Piešķirt nekustamā īpašuma Birzes iela 23, Ķegums, Ķeguma nov., īpašniekam 
līdzfinansējumu par pieslēgumu ūdensvada tīklam  280 EUR un pieslēgumu kanalizācijas 
tīklam 280 EUR, pavisam560 EUR, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

Piešķirt nekustamā īpašuma Birzes iela 25, Ķegums, Ķeguma nov., īpašniekam 
līdzfinansējumu par pieslēgumu ūdensvada tīklam  800 EUR un pieslēgumu kanalizācijas 
tīklam 520 EUR, pavisam1320 EUR, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu. 

Piešķirt nekustamā īpašuma Priežu iela 36, Ķegums, Ķeguma nov., īpašniecei 
līdzfinansējumu par pieslēgumu ūdensvada tīklam 800 EUR un pieslēgumu kanalizācijas 
tīklam 120 EUR, pavisam 920 EUR), slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

Piešķirt nekustamā īpašuma Saules iela 7, Ķegums, Ķeguma nov., īpašniekam 
līdzfinansējumu par pieslēgumu ūdensvada tīklam  800 EUR un pieslēgumu kanalizācijas 
tīklam 700 EUR, pavisam 1500 EUR, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

Pielikumā: lēmums Nr.175 uz 1 lapas. 

 
 

19.§ (lēmums Nr.176) 
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Par skolēnu dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības 
pasākumā „Nodarbin ātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā 
 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
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: 

Atbalstīt 14 Ķeguma novada domes finansētu skolēnu darba vietu izveidi Pasākuma 
ietvaros un nodrošināt tām pilnu pašvaldības budžeta finansējumu. 

Pašvaldības finansēto skolēnu darba vietu administrēšanu veikt saskaņā ar Skolēnu 
nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikuma prasībām.  

Pielikumā: lēmums Nr.176 uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.177) 
Par piedalīšanos Rietumu Bankas labdarības fonda pilsētvides labiekārtošanas un 

attīstības programmas projektu konkursā 
 
Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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: 

Piedalīties Rietumu Bankas labdarības fonda pilsētvides labiekārtošanas un attīstības 
programmas projektu konkursā. 

Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Ķeguma pilsētas pludmales attīstība” . 

Noteikt projekta izmaksas līdz 15000,00 eiro apmērā un nodrošināt projekta īstenošanai 
Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu līdz EUR3750,00 (trīs tūkstoši septiņi 
simti piecdesmit komats nulle eirocentu) apmērā, bet ne mazāk kā 25% apmērā no kopējām 
projekta izmaksām. 

Noteikt Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku Raivi Ūzulu kā atbildīgo 
projekta iesnieguma sagatavošanā, iesniegšanā un projekta administratīvajā vadībā. 

Pielikumā: lēmums Nr.177 uz 1 lapas. 

 
21.§  

Informat īvie jautājumi  
 

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 
 

13.05.2017. ir izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības asfalta seguma ielu 
periodiskās uzturēšanas darbi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 25.05.2017. 

13.05.2017. ir izsludināts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma 
novada pašvaldības ēkas "Senliepas" sporta zāles pielāgošanai sociālās aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 25.05.2017. 
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Šodien tika parakstīts līgums ar AM par sadarbību pašvaldības ceļa “Lielvārde – Misiņi” 
rekonstrukciju. 

Šonedēļ izpildītāji SIA „CEMETY” ir inform ējuši, ka ir pabeigts kapu digitalizācijas projekts. 
Abi kapi (Tomes un Berkavas) ir redzami arī publiskajā telpā, izstrādātāju mājas lapā 
ww.cemety.lv/public 

Turpinās darbi Rūķu muzeja rekonstrukcijā un estrādes rekonstrukcijai. 

Turpinās darbi iestāžu pieejamības nodrošināšanai, izbūvējot liftus 3 pašvaldības iestādēs: 
Birzgales un Ķeguma ambulancēs un Ķeguma bibliotēkā. 

Esam saņēmuši informāciju par plāniem platjoslas tīkla nodrošināšanai teritorijās, kurās šobrīd 
ir slikts vai nav vispār pieejams interneta pārklājums. Plānots, ka izbūve varētu notikt 
2020.gadā un ir iekļautas Rembates un Birzgales pagasta pārvaldes kā arī pagastu teritorijas. 

Ir saņemti iedzīvotāju iniciatīvas projektu pieteikumi- 41 projekts. Komisija ir sanākusi un 
veikusi sākotnējo vērtēšanu. Pieņemts lēmums turpināt vērtēšanu, jo šogad konkurss norit 
saskaņā ar precizēto nolikumu. 

Kultūras jaunumi: 

12.maijā Rembatē notika konkurss “Rembates cielaviņa 2017” – Liels gandarījums par 
Ķeguma novada bērniem, jo konkursā piedalījās 16 bērni  un Laureātu ieguva mazā Rebeka 
Šķeltiņa no Ķeguma bērnudārza, mazo laureāti varēs dzirdēt arī Ķeguma novada svētkos 
koncertā – Gaismiņas dvēselei plkst. 11:30. 

14.maijā Māmiņdienā nosvinējām pop grupai “Sienāži” 20 gadu jubileju. 

20.maijā plkst. 12:00 sāksim svinēt novada svētkus. Pirmais pasākums- mākslas dienas 
Ķegumā “Veidosim gaismu”. Paldies visām Ķeguma novada iestādēm par padarīto darbiņu- 
savas laternas izveidošanu. Laternas ir burvīgas. Gaidām arī no deputātiem kādu lietu, mantu, 
pašdarinājumu izsolei.  

20.maijā Birzgalē tiks atklāts bērnu rotaļu laukums. 

20.maijā plkst. 18:00 Birzgales amatierteātrim “Laipa” 10 gadu jubilejas pasākums.  

20.maijāTomes tautas namā Jelgavas latviešu biedrības teātra izrāde “Sprīdītis mežā”. 

26. un 27.maijā Ķeguma novada svētki. 

 

 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)   R.Ozols 
18.05.2017. 
datums 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)   I.Koluža 
 


