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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 

 

2012.gada 1.februārī              Nr.4     

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, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Ilmārs Zemnieks, Kristaps Rūde.  

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija 

Liepiņa, izpilddirektore Nelda Sniedze. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Raivis Ūzuls sakarā ar aizņemtību pamatdarbā, Aigars 

Biķis slimības dēļ.  

 

Darba kārtība: 

1. Par pabalstu. 

2. Par pabalstu. 

3. Par pabalstu. 

4. Par pabalstu. 

5. Par pabalstu. 

6. Par pabalstu. 

7. Par pabalstu. 

8. Par pabalstu. 

9. Par pabalstiem. 

10. Par pabalsta izmaksu. 

11. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

12. Par ēdināšanas apmaksu. 

13. Par ēdināšanas apmaksu. 

14. Par ēdināšanas apmaksu. 

15. Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajiem īpašumiem. 

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

mailto:dome@kegums.lv
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17. Par zemes nomu. 

18. Par zemes nomas līgumu. 

19. Par telpu nomu. 

20. Par finansiālu atbalstu. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

23. Informatīvie jautājumi. 

 

 

1.§ (lēmums nr.62) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

   

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 40,- 

(četrdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

 

2.§ (lēmums nr.63) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

   

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 40,- 

(četrdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 
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attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

3.§ (lēmums nr.64) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 80,- 

(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

4.§ (lēmums nr.65) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai Ls 40,- 

(četrdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 
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5.§ (lēmums nr.66) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta 

sociālo pabalstu līdzekļiem, pārskaitot to uz dzīvokļa apsaimniekotāja SIA „Ķeguma 

Stars” norēķina kontu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

6.§ (lēmums nr.67) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 
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7.§ (lēmums nr.68) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

8.§ (lēmums nr.69) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 
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9.§ (lēmums nr.70) 

Par pabalstu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta 

sociālo pabalstu līdzekļiem, ieskaitot to Birzgales pagasta pārvaldes komunālās 

saimniecības apsaimniekošanas izdevumos. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

10.§ (lēmums nr.71) 

Par pabalsta izmaksu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas pakalpojumu apmaksai un 

medikamentu iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta 

sociālo pabalstu līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 
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11.§ (lēmums nr.72) 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8 

dz.2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 23.jūlijam. 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6 

dz.12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 6.jūlijam. 

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6 

dz.12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 5.jūlijam. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

12.§ (lēmums nr.73) 

Par ēdināšanas apmaksu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Apmaksāt ēdināšanas izdevumus Ogresgala pamatskolā audzēknim no 2012.gada 

30.janvāra līdz 31.maijam, saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 
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13.§ (lēmums nr.74) 

Par ēdināšanas apmaksu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Apmaksāt ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā no 2012.gada 30.janvāra 

līdz 31.maijam, saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

14.§ (lēmums nr.75) 

Par ēdināšanas apmaksu. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Apmaksāt ēdināšanas izdevumus Lielvārdes pamatskolā no 2012.gada 30.janvāra 

līdz 31.maijam, saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

15.§ (lēmums nr.76) 

Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajiem īpašumiem. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 
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Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 7409 002 0098, platība 100 m2, uz kuras atrodas transformatoru 

apakšstacija, vienotu adresi Liepu aleja 1D, Ķegums, Ķeguma nov. 

2. Piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības, kadastra 

apzīmējums 7444 005 0027, platība 0,0265 ha, uz kuras atrodas 

transformatoru apakšstacija, vienotu adresi „Transformatoru apakšstacija TP-

3314”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
 

16.§ (lēmums nr.77) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Noteikt divus zemes lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam „Klāviņi”, 

Graužupes, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 15,00 ha, kadastra apzīmējums 

7484 006 0054 -  

            platība 0,20 ha -  „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601); 

platība 14,80 ha- „zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

(kods 0101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

17.§ (lēmums nr.78) 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

„pret” – nav, „atturas” –nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Izbeigt noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.80/2007. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 

007 0093 daļas 385 kv.m  platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2012.gada 31.decembrim, ar 

tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% 

no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, 

kas nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

18.§ (lēmums nr.79) 

Par  zemes nomas līgumu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

1. Noteikt, ka zemes vienība „Skudriņas”, Rembates pag., Ķeguma nov., ar 

kadastra apzīmējumu 7484 004 0109, platība 10,8 ha, saskaņā ar likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda (pielikumā izkopējums no 

kadastra kartes). 

2. Noteikt, ka zemes vienība Kaktu ielā 2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 

nov., ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0288, platība 0,52 ha, saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda (pielikumā izkopējums no 

kadastra kartes). 

3. Slēgt Zemes nomas līgumu  ar zemes vienības „Skudriņas”, Rembates pag., 

Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0109, platība 10,8 ha, nomu, no 

2010.gada 1.jūnija uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumos 

noteiktos nodokļus. 

4. Slēgt Zemes nomas līgumu par apbūvētas zemes vienības Kaktu ielā 2, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0288, 

platība 0,52 ha, nomu, no 2010.gada 1.jūnija uz 10 gadiem, nosakot nomas 

maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas 

maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

 

20.§ (lēmums nr.81) 

Par finansiālu atbalstu. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

„pret” – nav, „atturas” –nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:Atbalstīt dalību 

Pasaules junioru čempionātā ziemas orientēšanās sportā Ukrainā, piešķirot LVL 

200,00 no pašvaldības budžeta sadaļas „Izglītības pārējie pakalpojumi”. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

 

21.§ (lēmums nr.82) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 
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22.§ (lēmums nr.83) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde) , 

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

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA LETE PB, reģistrācijas numurs 47403001399, 

juridiskā adrese Skolas iela 10, Lielvārde, Lielvārdes novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu LVL 577,74 (pieci simti septiņdesmit septiņi komats septiņdesmit 

četri lati) par nekustamo īpašumu „Bites”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar 

kadastra numuru 7444 505 0003, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

 

23.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un 

plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 25.janvāra līdz 

1.ferbruārim.  

1. Iepirkumam „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas darbi” ir noslēgusies 

piedāvājumu vērtēšana. Iepirkumu komisija 12 pretendentu konkurencē par 

visizdevīgāko atzina SIA „MN Īpašumi” piedāvājumu par cenu Ls 105 209,96 + 

PVN, kopā 128 356.15 Ls. Šobrīd tiek strādāts pie līguma noslēgšanas un darbu 

termiņu precizēšanas. 

2. Šodien tiek izsludināts atklāts konkurss par „Malkas piegādi Ķeguma novada 

pašvaldības iestādēm 2012./2013.g. apkures sezonai”. Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 29.02.2012. 

 

3. Turpinās darbs pie 2012.gada budžeta sastādīšanas. 

 

4. Atgādinājums līdz 6.februārim iesniegt, ja ir kāda publicējama ziņa nākamajam 

Ķeguma Novada Ziņu numuram. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16:00 
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Sēdes vadītājs        R.Ozols 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 


