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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  
E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 
2011.gada 7.septembrī                    Nr.20 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj plkst.15:00 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 
 

 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Laimons Bicāns, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, 

Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde. 
Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa,  
 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēža padomniece 
un padomniece izglītības un kultūras jautājumos Olga Kokāne, žurnāla „Logs” redaktore Gunta 
Klismeta. 
 
Sēdē nepiedalās deputāti: Irēna Dmitročenko, Ilmārs zemnieks un Viesturs Teicāns sakarā ar 
aizņemtību pamatdarbā, Edgars Skuja nezināmu iemeslu dēļ, Tadeušs Vaļevko slimības dēļ, 
Raivis Ūzuls atvaļinājumā. 
 

Darba kārtība: 
1. Par atbalstu attīstības vadības principa maiņai. 
2. Par Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu 

līdzfinansēšanas noteikumu apstiprināšanu. 
3. Par nekustamā īpašuma „Karīnas” lietošanas mērķa maiņu. 
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ķīvēni”. 
5. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
6. Par pašvaldības autoceļa „Lielvārde – Misiņi – Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku 

aviācijas bāze” posma rekonstrukciju. 
7. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 8 lietošanas mērķa maiņu. 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Kraujas”, Rembates pag., 
Ķeguma nov. 

9. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 
10. Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un VPII pedagogu mēneša 

darba algas likmes noteikšanu. 
11. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā „Par Ķeguma 

novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2011.gadā” (protokols 
nr.3, 23.§). 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
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14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
15. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
18. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
20. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
24. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 
25. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala 

mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu 
vadītājiem”. 

26. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.  
27. Par telpu nomu. 
28. Par Nolikumu par gadatirgu Ķegumā. 
29. Par dzīvojamās telpas īres līgumu. 
30. Par telpu nomu. 
31. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa piešķiršanu. 
32. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
33. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 
34. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 
35. Informatīvie jautājumi. 

 
 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis informē par LPS 2011.gada 
20.maija 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. Rezolūcija aicina, 
atbalstot valdības apņēmību efektīvi izmantot ES budžeta līdzekļus kopējo ES un Latvijas mērķu 
sasniegšanai, apzinoties, ka esošā investīciju plānošanas un ieviešanas sistēma nenodrošina 
līdzsvarotu valsts teritorijas attīstību, lai sasniegtu „ES2020” programmā paredzētos mērķus, 
nepieciešami ne tikai nozaru, bet arī uz to teritoriju attīstību orientēti pasākumi, tikai pašvaldības 
pastāvīgi var izvēlēties ES mērķu sasniegšanai vispiemērotākos pasākumus, kas vislabāk atbilst 
vietējiem resursiem un vietējām iespējām. Sākot ar jauno ES programmēšanas ciklu papildināt 
nozaru vadības principu paredzot: 

1. Nodalīt vismaz trešo daļu Latvijai piekrītošās ES budžeta kvotas, nosakot katrai 
pašvaldībai savu ES projektu kvotu pēc principa „nauda seko iedzīvotājam”. 

2. Katrai pašvaldībai patstāvīgas tiesības izmantot savu ES budžeta kvotu tādu 
projektu īstenošanai, kas atbilst „ES2020” mērķiem un tiek īstenoti virzienos, kuri 
tiek apstiprināti likumā par ES fondu izmantošanu 2014.-2020.gada budžeta ciklā. 

3. Paredzēt attīstības virzienus, ņemot par pamatu1.pielikumu, visām pašvaldību 
grupām nodrošinot, ka ikvienai pašvaldībai ir iespēja piedalīties ES fondu apguvē 
atbilstoši savām prioritātēm un savai attīstības programmai. 

4. Attiecināt jauno komplekso pieeju, kurā nozaru vadības princips tiek papildināts 
ar teritoriālās vadības principu arī uz citām valsts atbildībā esošajām investīciju 
programmām. 

 
LPS kongress aicina katru Latvijas pašvaldību pieņemt domes lēmumu par atbalstu 

jaunajai politikai – papildināt nozaru politiku ar teritoriālo vadību.  
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1.§ (lēmums Nr.357) 
Par atbalstu attīstības vadības principa maiņai. 

R.Ozols, L.Bicāns, S.Čivča 
 

Izskatīta Latvijas Pašvaldību savienības vēstule nr.0520111355/A2453 ar aicinājumu 
atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresā 2011.gada 20.maijā pieņemto rezolūciju 
„Par attīstības vadības principa maiņu”. 

 
Izvērtēta Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresā 2011.gada 20.maijā pieņemtā 

rezolūcija „Par attīstības vadības principa maiņu”.  
 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts 

politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru 
principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās 
noteikto prioritāšu īstenošanu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
4.punktu, 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. 
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu 

ES budžeta ietvaros. 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Latvijas Pašvaldību savienībai. 

 
 
 

2.§ (lēmums Nr.358) 
Par Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu. 

līdzfinansēšanas noteikumu apstiprināšanu. 
 

     Izskatot Birzgales mūzikas skolas direktora Laimoņa Paukštes priekšlikumus; 
     pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, kas 
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes; 
 saskaņā ar Izglītības likuma 59.panta 4.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestāde 
var saņemt papildus finanšu līdzekļus no citiem ieņēmumiem un 60.panta 7.daļas prasībām, kas 
nosaka finanšu līdzekļu izlietojumu; 
      ņemot vērā Finanšu  komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 7 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, 
Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 1 (Laimons Bicāns), „atturas” – 1 
(Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas 

izdevumu līdzfinansēšanas noteikumus ( pielikumā). 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt noteikumu Nr.4 publicēšanu laikrakstos „Ķeguma novada 

ziņas”, „Birzgales avīze”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības iestādēm, uz 
kurām tie attiecas. 
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3.§ (lēmums Nr.359) 
Par nekustamā īpašuma „Karīnas” lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - piebraucamais 
ceļš un elektrības pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora 
apakšstacijas izbūves; 

Mainīt nekustamā īpašuma „Karīnas”, „Graužupes”, Rembates pag., Ķeguma nov., 
platība 1,66 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
 

4.§ (lēmums Nr.360) 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ķīvēni”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ķīvēni”, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., kopplatība 2,50 ha, atdalot no zemes gabala, 1,25 ha lielu 
platību, uz kura atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas un saglabāt esošo adresi 
„Ķīvēni”, Birzgales pag., Ķeguma nov. Paliekošajam zemes gabalam piešķirt adresi 
„Mākoņmalas”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
   

5.§ (lēmums Nr.361) 
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 7 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons 
Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Līga 
Strauss, Sandra Čivča), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Anulēt ziņas par Ritvara Zvirgzdiņa deklarēto dzīvesvietu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 
 

 
 
 

6.§ (lēmums Nr.362) 
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Par pašvaldības autoceļa „Lielvārde – Misiņi – Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku aviācijas 
bāze” posma rekonstrukciju. 

R.Ozols 
 

Izskatīts LR Ministru kabineta 2011.gada 19.jūlija rīkojums nr.333 (protokols nr.44 1.§), 
kurā noteikts, ka pašvaldības autoceļa „Lielvārde – Misiņi - Nacionālo bruņoto spēku Gaisa 
spēku aviācijas bāze” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei neapgūto līdzfinansējumu LVL 
95 886,00 (deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši lati) apmērā atļauts izmantot 
pašvaldības autoceļa „Lielvārde – Misiņi - Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku aviācijas bāze” 
posma 0,75 km garumā rekonstrukcijai.  

 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, tai 
skaitā, ceļu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. 
 

Likuma „Par autoceļiem” 12.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību ceļu un ielu 
pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta 
no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. 

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas lēmumu  
atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Veikt pašvaldības autoceļa „Lielvārde – Misiņi - Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku 
aviācijas bāze” posma 0,75 km garumā rekonstrukciju, slēdzot sadarbības līgumu LR 
Aizsardzības ministriju par valsts līdzfinansējumu LVL 95 886,00 (deviņdesmit pieci 
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši lati) apmērā (Pielikumā Sadarbības līguma 
projekts). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu LR Aizsardzības ministrijai. 
 
 

7.§ (lēmums Nr.363) 
Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 8 lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Sakarā ar to, ka neapbūvētai apbūves zemei nav izbūvēta infrastruktūra - elektrības 
pieslēguma iespējas bez papildus elektrolīnijas vai transformatora apakšstacijas izbūves; 

 
Mainīt nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 8, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 
0,25 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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8.§ (lēmums Nr.364) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Kraujas”,  

Rembates pag., Ķeguma nov. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Kraujas”, Rembates pag., Ķeguma nov. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
 

9.§ (lēmums Nr.365) 
Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1.   Pirmajai zemes vienībai, platība 0,80 ha: 
      1.1. saglabāt nosaukumu „Kraujas”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101);  

      2.   Otrajai zemes vienībai, platība 0,10 ha: 
2.1. piešķirt nosaukumu „Kraujas A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
 

10.§ (lēmums Nr.366) 
Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un VPII pedagogu mēneša darba 

algas likmes noteikšanu. 
R.Ozols 

 
Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no  

pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 
finansējamas no budžeta; 
 ņemot vērā Ķeguma novada domes (01.09.2010. nr.19 19.§) noteikumu „Kārtība, kādā 
Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu 
Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes (VPII) pedagogiem un iestāžu vadītājiem” 2.8.punktu, 
ka izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši izglītojamo 
skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri un 1.janvāri; 
 ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas noteikumi”;  
 ņemot vērā pašvaldības Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju priekšlikumus; 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Noteikt sekojošas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 

likmes 2011./2012.mācību gadam 2011.gada no 1.septembra; 
1.12. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram- 539 LVL 
1.13. Birzgales pamatskolas direktoram-  471 LVL 
1.14. VPII „Gaismiņa” vadītājai – 471 LVL 
1.15. VPII „Birztaliņa” vadītājai- 457 LVL 

 
2. VPII pedagogiem noteikt sekojošas darba algas likmes ar 2011.gada 1.septembri 

Nr. 
p.k 

Pedagogs un 
iegūtā pakāpe 

Pedagoģiskā darba stāžs (gados) 
mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10 

1. 1.pakāpe vai 

nav iesaistījies 

projektā 
245 250 255 

2. 2.pakāpe 250 255 260 
3. 3.pakāpe (2) 260 270 280 

3. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām, uz kurām tas attiecas. 
 

 
 

11.§ (lēmums Nr.367) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā „Par Ķeguma novada 

pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2011.gadā” (protokols nr.3, 23.§). 
R.Ozols 

 
Izskatīts Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola priekšlikums par jaunas 

amata vietas – kārtībnieka amata vietas izveidošanu Ķeguma pašvaldības policijā. 
Šobrīd pašvaldības policijā strādā 2 darbinieki – inspektors un kārtībnieks. Situācija ar 

kārtības uzturēšanu novada teritorijā ir problemātiska sakarā ar pašvaldības administratīvās 
teritorijas apjomu, it īpaši pēc Ķeguma un Birzgales pašvaldību apvienošanās. Ir nepieciešams 
vēl viens pašvaldības policijas kārtībnieks. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 13.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, ievērojot 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto, 
pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā „Par Ķeguma 
novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2011.gadā” (protokols 
nr.3, 23§), izsakot sadaļu „Pašvaldības policija” sekojošā redakcijā: 

 
Pašvaldības policija  
Inspektors 490 
Kārtībnieks 422 
Kārtībnieks 422 
Kopā: 1334 

 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Centralizētajai grāmatvedībai 

(M.Priževoite), Pašvaldības policijai (R.Liepiņš), personāla speciālistei (Dz.Grīnberga).  
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12.§ (lēmums Nr.368) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Svetlanas Sevastjanovas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

13.§ (lēmums Nr.369) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Jura Alkšņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 
 

14.§ (lēmums Nr.370) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Milleres Daces nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

 
 

15.§ (lēmums Nr.371) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Andra Sapala  nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
 

16.§ (lēmums Nr.372) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Ozoliņa Viļņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 
 

17.§ (lēmums Nr.373) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Lūses Veltas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
 
 

18.§ (lēmums Nr.374) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Sirmā Alda nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
 

19.§ (lēmums Nr.375) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
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R.Ozols 
 

Aatklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Voldemāra Višņakova nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
20.§ (lēmums Nr.376) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Initas Vīksnas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
 

21.§ (lēmums Nr.377) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Innas Jevdokimovas nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

 
22.§ (lēmums Nr.378) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „RIČARDS UN KOMPĀNIJA nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu.  



 11

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 

23.§ (lēmums Nr.379) 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Anda Aizpurieša nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

24.§ (lēmums Nr.380) 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

R.Ozols 
 

Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola iesniegumu par ikgadējā 
atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2011.gada 19.septembra;  

saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums” 41.panta (1) daļu, kas nosaka, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam deputātam ir 
tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, 
neieskaitot svētku dienas;  

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 9.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 8.§), ar 
grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā 2010.gada 18.augustā (protokols Nr.18, 15.§); 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta ikgadēja 

atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro nedēļu un piecas  darba dienas, no 2011.gada 19.septembra 
līdz 30.septembrim (ieskaitot), par laika periodu no 01.09.2010. – 31.08.2011. 
 
 

 
 
 
 

25.§ (lēmums Nr.381) 
Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju 

izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”. 
R.Ozols, S.Čivča 

 
Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no  

pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 
finansējamas no budžeta; 
 ņemot Ministru kabineta noteikumus Nr. 1616 no 22.12.2009. „Kārtība, kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 
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vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, kas 
stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī, 11.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldības sadarbībā ar 
sabiedrības pārstāvjiem izstrādā  un apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši šai 
kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu; 
atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 1.septembra Noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā Ķeguma 
novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu 
VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem”: 

 1.1. Izteikt 2.8.punktu šādā redakcijā: 

 Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši 
izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri.  

 1.2. Izslēgt 2.12.punktu. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām, uz kurām tas attiecas. 

 
 

26.§ (lēmums Nr.382) 
Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts Rolanda Marecka, iesniegums ar lūgumu izbeigt dienesta dzīvojamās telpas īres 
līgumu ar 2011.gada 01.septembri sakarā ar to, ka tika izbeigtas darba attiecības Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas Rembates filiālē.  

Īres un ar īri saistīto maksājumu parāds uz 2011.gada 01.septembri sastāda LVL 14,10. 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar 2010.gada 30.novembra Dienesta 

dzīvojamās telpas īres līguma 4.2.punktu, ievērojot likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, 
pamatojoties uz domes Tautsaimniecības komitejas 2011.gada 31.augusta lēmumu (protokols 
nr.17, 9§), 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atzīt par izbeigtu 2010.gada 30.novembra Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu, 
noslēgtu ar Rolandu Marecki, ar 2011.gada 01.septembri. 

2. Domes juristei S.Biļinskai sagatavot brīdinājuma vēstuli par parāda atmaksu. 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu R.Mareckim, Centralizētajai 

grāmatvedībai (M.Priževoite), juristei (S.Biļinska). 
 

27.§ (lēmums Nr.383) 
Par telpu nomu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts IK „GALANTS AUTO”, reģ.nr.50002131421, juridiskā adrese Skolas iela 4-
12, Ķegums, Ķeguma novads, individuālā komersanta Arvja Mazā (Arvis Mazais) iesniegums ar 
lūgumu iznomāt telpu nr.34 (matemātikas kabinetu) Birzgales pamatskolā ar kopējo platību 40,7 

m
2, kas atrodas Skolas ielā 1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, satiksmes noteikumu 

lekciju nodrošināšanas vajadzībām. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības 
pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās 
daļas 14(a).punktu, kas paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma lietošanu (iznomāšanu).  

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Birzgales pamatskolas direktora V.Pastara atzinumu, 

pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu;  
 
atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Iznomāt telpu nr.34 (matemātikas kabinetu) Birzgales pamatskolā ar kopējo platību 40,7 
m2 platībā IK „GALANTS AUTO”, reģ.nr.50002131421, juridiskā adrese Skolas iela 4-
12, Ķegums, Ķeguma novads, ceļu satiksmes noteikumu lekciju rīkošanas vajadzībām uz 

laiku no 2011.gada 01.oktobra līdz 2011.gada 31.oktobrim, nosakot nomas maksu 
LVL 30,00 mēnesī plus PVN. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu IK „Galants Auto” (A.Mazais), 
domes Centralizētai grāmatvedībai (G.Tamane), Birzgales pamatskolai (V.Pastars). 

 
 

28.§ (lēmums Nr.384) 
Par Nolikumu par gadatirgu Ķegumā. 

R.Ozols 
 

Izskatīts „Nolikuma par gadatirgu Ķegumā” projekts.  
 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību, finansiāli un organizatoriski atbalstot kultūras pasākumus; 21.panta pirmās daļas dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt,  ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu 
par pakalpojumiem. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt „Nolikumu par gadatirgu Ķegumā” (pielikumā). 
2. Izpilddirektora vietniekam E.Kozlovam noorganizēt Nolikuma izvietošanu redzamā vietā 
Ķeguma novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Birzgales pagasta 
pārvaldes ēkā, Ķeguma novada tautas namos un Ķeguma novada bibliotēkā. 

 
 

29.§ (lēmums Nr.385) 
Par dzīvojamās telpas īres līgumu. 

R.Ozols, L.Strauss 
 

Izskatīti Valda Grudinska, 2011.gada 14.februāra un 2011.gada 25.augusta iesniegumi 
(reģistrēts ar nr.1-18.2/G262) ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklī nr.3, kas atrodas Ķeguma 
novadā. Šajā dzīvoklī V.Grudinskis ir deklarējis savu dzīvesvietu no 2008.gada 10.marta un 
dzīvojis līdz tēva nāvei. Laika periodā no tēva nāves līdz pilngadības sasniegšanai dzīvojis pie 
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aizbildņa Haralda Meldera, saskaņā ar Ķeguma novada bāriņtiesas 2010.gada 02.augusta 
lēmumu.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta pirmā daļa nosaka, ka izbeidzoties 
aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, pašvaldība 
atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nodrošina bāreni vai bērnu, 
kurš bija atstāts bez vecāku gādības, ar dzīvojamo platību un saskaņā ar Ministru kabineta 
noteiktajām sociālajām garantijām sniedz citu palīdzību arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Dzīvokļu jautājumu komisijas 
2011.gada 25.augusta lēmumu nr.3, 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

1. Piešķirt Valdim Grudinskim, īres tiesības uz pašvaldības Ķeguma novadā, nosakot īres 
maksas peļņas daļu LVL/m2 0,05 apmērā. Īrnieka pienākums ir vienas nedēļas laikā no 
lēmuma saņemšanas dienas noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas apsaimniekošanu ar 
apsaimniekotāju un līgumu par elektroenerģijas piegādi ar AS Latvenergo. 

2. Domes izpilddirektora vietniekam E.Kozlovam nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā 
dzīvokļa nodošanu, aktā fiksējot elektroenerģijas skaitītāja rādījumus. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.   
 
 

30.§ (lēmums Nr.386) 
Par telpu nomu. 

R.Ozols, L.Strauss 
 
 

Izskatīts Rembates pagasta iedzīvotāja Romualda Poplavska,  iesniegumu ar lūgumu 
iznomāt pašvaldības valdījumā esošas telpas - kūti nr.11, šķūni, saimniecības telpu, kas atrodas 
„Saimniekos”, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības 
pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās 
daļas 14(a).punktu, kas paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma lietošanu (iznomāšanu).  

 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Rembates pagasta pārvaldes vadītāja J.Pūpola 

atzinumu, pamatojoties uz domes Tautsaimniecības komitejas 2011.gada 31.augusta lēmumu 
(protokols nr.17, 3§),  

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Iznomāt Romualdam Poplavskim, pašvaldības valdījumā esošas telpas - kūti nr.11, šķūni, 

saimniecības telpu, kas atrodas „Saimniekos”, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā,  
uz laiku no 2011.gada 01.septembra līdz 2012.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 
LVL 1,00 plus PVN mēnesī.  

2. Rembates pagasta pārvaldes vadītājam J.Pūpolam nodrošināt lēmuma 1.punktā minēto telpu 
nodošanu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas.   
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31.§ (lēmums Nr.387) 
Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa piešķiršanu. 

R.Ozols, L.Strauss, P.Kotāns 
 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 
Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

 
Piešķirt Jurim Dumpim un viņa mātei Zigrīdai Dumpei īres tiesības uz divām istabām 

sociālajā dzīvoklī.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 

 
32.§ (lēmums Nr.388) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Valda Dušenkova nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
33.§ (lēmums Nr.389) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 
R.Ozols, P.Kotāns 

 
Izskatīts Ivara Reitera, 2011.gada 18.augusta iesniegums (reģ. Nr.1-6/56, 18.08.2011.) ar 

lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. 
Pamatojoties uz likuma „Par  dzīvojamo telpu īri" 6.panta 2.daļu, kas nosaka īrnieka 

tiesības prasīt pagarināt īres līgumu; 
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt 01.01.2003. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, noslēgtu ar īrnieku Ivaru 

Reiteri, par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā „Bergeži”, Birzgales pag., 
Ķeguma nov., īri līdz 2012.gada 31.decembrim. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ivaram Reiterim, centralizētajai 
grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 
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34.§(lēmums Nr.390) 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

R.Ozols  
 

... 
 
 

 
35.§ 

Informatīvie jautājumi. 
 

Izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un 
plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā. Turpinās pludmales labiekārtošanas darbi. Sācies 
jaunais mācību gads, bet remontdarbi Ķeguma KNV pabeigti daļēji.  
L.Bicāns – kas bija atbildīgs par šo remontu savlaicīgu pabeigšanu? Kāds taču paraksta aktus par 
darbu pieņemšanu. 
E.Kozlovs – kāpņu telpās tika krāsotas sienas un griesti, pašu kāpņu remonts netika veikts. Pēc 
krāsošanas darbu beigšanas kāpņu segums palicis nesakopts, bet tas tiks sakārtots tuvākajā laikā. 
R.Ozols – vienās kāpnēs ir pielikti lenteri, bet otrās tas nav izdarīts. Darbi noris neloģiski. Vai 
tad nebija paredzams, ka pēc sienu un griestu krāsošanas kāpnes būs jānotīra no krāsas 
paliekām? Spriežot pēc skolas direktora izteikumiem, pašvaldība atteikusi piešķirt visu 
nepieciešamo finansējumu kāpņu telpas remontam. Tādā gadījumā izpilddirektora vietnieks 
E.Kozlovs un skolas direktors savā starpā acīmredzot nespēj komunicēt. Finanšu komitejā tika 
akceptēts viss pieprasītais finansējums. Ja izpilddirektora vietnieks nebija pareizi izvērtējis 
nepieciešamos kāpņu remonta apjomus, tad skolas direktoram nav pamata pārmest līdzekļu 
nepiešķiršanu.  
A.Balodis – vai nesakārtotās lietus ūdeņu notekas sakārtotas? 
E.Kozlovs – ar firmu ir vienošanas, ka šie darbi tiks pabeigti. 
A.Balodis – šie darbi ievilkušies visas vasaras garumā. Tad laužams līgums ar tādu uzņēmēju, 
kas nespēj vai negrib pildīt savas saistības. 
L.Strauss – lūgums uz nākošo domes Finanšu komitejas sēdi uzaicināt SIA „Ķeguma Stars” 
valdes locekli M.Juškānu ar atskaites ziņojumu. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst.17:30 
 
 
 
Sēdes vadītājs          R.Ozols 
__________________ 
       (datums) 
 
 
 
Sēdi protokolēja         G.Kozlova 
 
 

 
 


