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1.§(lēmums Nr.415)
Par nekustamā īpašuma „Laucenieki” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

R.Ozols

Izskatīts SIA „METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 11, 
Rīga, 2012. gada 19. septembra Nr.351/a/31-2012 iesniegums (reģ. 09.10.2012. Nr. ĶND/1-
6.7.13/12/2173)  ar  lūgumu apstiprināt  nekustamā  īpašuma „Laucenieki”,  Rembates  pag., 
Ķeguma nov., zemes ierīcības projektu (kadastra apzīmējums 7484 002 0060).

Zemes  ierīcības  likuma  19.  panta  otrā  daļa  paredz,  ka  zemes  ierīcības  projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, reglamentē zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, saturu, prasības attiecībā uz 
zemes  ierīcības  projekta  paskaidrojuma rakstu  un  grafisko daļu  un,  ka  vietējā  pašvaldība 
izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Pamatojoties uz Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt  zemes  ierīcības  projektu  zemes  gabalam „Laucenieki”,  Rembates 
pag., Ķeguma nov. (kadastra apzīmējums 7484 002 0060).
2. Projekts  īstenojams  četru  gadu  laikā  pēc  Ķeguma  novada  domes  izdota 
administratīvā  akta  par  Projekta  apstiprināšanu.  Ja  minētajā  laika  posmā tiek  grozīts 
teritorijas  plānojums,  attiecīgi  izvērtējams  zemes  ierīcības  projekts.  Zemes  ierīcības 
projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā. 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 
reģionālajai  nodaļai,  Ķeguma  novada  Būvvaldei,  SIA „Latvijas  valsts  ceļi”  un  SIA 
METRUM.

4. Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi.  Lēmumu var  pārsūdzēt 
viena  mēneša  laikā  no  tā  spēkā  stāšanās  brīža  Administratīvajā  rajona  tiesā 
Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010.

3



2.§(lēmums Nr.416)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Laucenieki P”
R.Ozols

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu  Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi ” 31. punktu, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, 
izdod administratīvo aktu par:
   31.1. adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot 
jaunu adresācijas objektu;
   31.2.  nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;  

pamatojoties uz 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts  kadastra likuma 1.  panta 14. 
punktu,  kas  nosaka,  ka  „nekustamā  īpašuma  nosaukums”  ir  ar  pašvaldības  lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;  

ievērojot MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija  un  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķu  noteikšanas  un  maiņas  kārtība" 
18.punktu,  kas  nosaka,  ka  lietošanas  mērķu  noteikšanu  pašvaldībai  ierosina  nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 16.punktu-lietošanas mērķi nosaka, ja 
tiek izveidota jauna zemes vienība;

izstrādāts  Zemes  ierīcības  projekts  nekustamajam  īpašumam „Laucenieki”,  kadastra 
apzīmējums 7484 002 0060;

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

  1. Pirmajai zemes vienībai, platība 0,30 ha un otrajai zemes vienībai, platība 0,10 ha:
     1.1. piešķirt nosaukumu „Laucenieki P”, Rembates pag., Ķeguma nov.;

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
   2. Trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 002 0060, platība 2,40 ha:
           2.1. saglabāt nosaukumu „Laucenieki”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
           2.2. saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
   3.  Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma  nosūtīšanu  Valsts  Zemes  dienesta  Rīgas 
reģionālajai  nodaļai,  VAS  „Latvijas  Valsts  ceļi”,  SIA  METRUM  un  Ķeguma  novada 
būvvaldei.
   4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010.

3.§(lēmums Nr.417)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Kalnāres”

R.Ozols
 

Izskatīts SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr. 40003783960, juridiskā adrese Mārstaļu 
iela  19,  Rīga,  2012.  gada  1.oktobra  Nr.11RI-03.3/93  iesniegums  (reģ.  02.10.  2012.  Nr. 
ĶND/1-6.7.13/12/2127)  ar  lūgumu apstiprināt  nekustamā  īpašuma  „Kalnāres”,  Rembates 
pag.,  Ķeguma nov., zemes ierīcības projektu (kadastra apzīmējums 7484 006 0004).

Zemes  ierīcības  likuma  19.  panta  otrā  daļa  paredz,  ka  zemes  ierīcības  projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 
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Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, reglamentē zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, saturu, prasības attiecībā uz 
zemes  ierīcības  projekta  paskaidrojuma rakstu  un  grafisko daļu  un,  ka  vietējā  pašvaldība 
izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Kalnāres”, Rembates pag., 
Ķeguma nov. (kadastra apzīmējums 7484 006 0004).
2. Projekts  īstenojams  četru  gadu  laikā  pēc  Ķeguma  novada  domes  izdota 
administratīvā  akta  par  Projekta  apstiprināšanu.  Ja  minētajā  laika  posmā tiek  grozīts 
teritorijas  plānojums,  attiecīgi  izvērtējams  zemes  ierīcības  projekts.  Zemes  ierīcības 
projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā. 
3. Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma  nosūtīšanu  Vairai  Veperei,  Ķeguma 
novada Būvvaldei un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai.
4.  Lēmums stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi.  Lēmumu var  pārsūdzēt  viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, 
Rīgā, LV 1010.

4.§(lēmums Nr.418)
Par nosaukuma  un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajamiem īpašumie 

"Kalnāres un "Līgokalns"
R.Ozols

    
 Ar Ķeguma novada domes 2012. gada  17.oktobra lēmumu Nr.417 (protokols Nr.23) 

apstiprināts  zemes  ierīcības  projekts  nekustamajam īpašumam „Kalnāres”,  Rembates  pag., 
Ķeguma nov. (zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7484 006 0004, platība 3,20 ha).

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi ” 31. punktu, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, 
izdod administratīvo aktu par:
   31.1. adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot 
jaunu adresācijas objektu;
   31.2.  nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;  

pamatojoties uz 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts  kadastra likuma 1.  panta 14. 
punktu,  kas  nosaka,  ka  „nekustamā  īpašuma  nosaukums”  ir  ar  pašvaldības  lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;  

ievērojot MK noteikumu 20.06.2006. Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija  un  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķu  noteikšanas  un  maiņas  kārtība" 
18.punktu,  kas  nosaka,  ka  lietošanas  mērķu  noteikšanu  pašvaldībai  ierosina  nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 16.punktu-lietošanas mērķi nosaka, ja 
tiek izveidota jauna zemes vienība;

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 006 0004, platība 2,20 ha:
     1.1. saglabāt adresi „Kalnāres”, 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 1,00 ha:
           2.1. piešķirt nosaukumu „Līgokalns”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
      3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vairai Veperei, Valsts Zemes 
dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.
      4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 
1010.

5.§(lēmums Nr.419)
Par nekustamā īpašuma „Dzintari” sadalīšanu 

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

No nekustamā īpašuma “Dzintari”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 007 
0013, atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7444 007 0127, platība 7,40 ha.

Atdalītajai zemes vienībai:
piešķirt nosaukumu “Rimanti", Birzgales pag., Ķeguma nov.;
noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101).
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.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.§(lēmums Nr.420)
Par Ķeguma novada domes 2012. gada 19.septembra lēmuma Nr.384 (protokols 

Nr.20.,2.§) „Par adrešu maiņu nekustamajiem īpašumiem” precizēšanu 
R.Ozols
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Izskatīts  VZD  Rīgas  reģionālās  nodaļas,  juridiskā  adrese  Puškina  iela  14,  Rīga, 
04.10.2012.Nr.2-04.1-R/4454 iesniegums (reģistrēts Nr. ĶNP/1-6.7.2./12/2138, 04.10.2012.) 
par informācijas precizēšanu. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

    1. Precizēt Ķeguma novada domes 2012. gada 19. septembra lēmumu Nr.384 (protokols 
Nr.20,2.§) „Par adrešu maiņu nekustamajiem īpašumiem”, izsakot 1.7. un 1.8. punktus šādā 
redakcijā:
       „ 1.7. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0254 un ēkai ar kadastra apzīmējumu  
7444 005 0254 001 vienotu adresi  Nākotnes iela 17A, Birzgale,    Birzgales pag., Ķeguma 
nov.”;
      „1.8. zemei ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0338 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 7444  
005 0338 001 vienotu adresi Nākotnes iela 17B, Birzgale,    Birzgales pag., Ķeguma nov.”.
    2.  Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma nosūtīšanu Valsts  Zemes  dienesta  Rīgas 
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.
    3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā  Rīgā, Antonijas ielā 6, LV - 1010.

7.§(lēmums Nr.421)
Par adrešu dzēšanu Birzgalē 

R.Ozols

Izskatīts  VZD  Rīgas  reģionālās  nodaļas,  juridiskā  adrese  Puškina  iela  14,  Rīga, 
04.10.2012.Nr.2-04.1-R/4454 iesniegums (reģistrēts Nr. ĶNP/1-6.7.2./12/2138, 04.10.2012.) 
par informācijas precizēšanu.

Saskaņā  ar  MK  noteikumu  03.11.2009.  Nr.  1269  ”Adresācijas  sistēmas  noteikumi” 
6.punktu,  kas  nosaka  adresācijas  sistēmas  pamatprincipus;  8.punktu,  kas  nosaka  adrešu 
piešķiršanas kārtību;

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

    1.  No Valsts adrešu reģistra dzēst sekojošas adreses:
Jaunatnes iela  5, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
Jaunatnes iela  7, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
Jaunatnes iela  9, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
Nākotnes iela 17, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
    2.  Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma nosūtīšanu Valsts  Zemes  dienesta  Rīgas 
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.
    3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā  Rīgā, Antonijas ielā 6, LV - 1010.
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8.§(lēmums Nr.422)
Par Ķeguma novada domes 2006.gada 2.augusta domes lēmuma (sēdes protokols Nr.21) 

precizēšanu
R.Ozols

Sakarā ar konstatētajām kļūdām kadastra apzīmējumos,
ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Precizēt Ķeguma novada domes 2006.gada 2.augusta domes lēmumu (sēdes protokols 
Nr.21) „Par pamatkapitāla palielināšanu Ķeguma pašvaldības SIA „Ķeguma Stars””, 
izsakot  lēmuma 1.1. punktu šādā redakcijā:

     „1.1.nekustama manta:
1.1.1. zemes  gabals  „Melnalkšņi”  ar  kadastra  numuru  7429-004-0149;  0,594  hektāri 

platībā, vērtība LVL 81,00; 
1.1.2. sūkņu māja - kadastra apzīmējums 7429-004-0149-001, vērtība LVL 160,00; 
1.1.3. inženierbūve-artēziskā  aka  -  kadastra  apzīmējums  7429-004-0149-002,  vērtība 

LVL 1775,00; 
1.1.4. inženierbūve-ūdenstornis - kadastra apzīmējums 7429-004-0149-003, vērtība LVL 

3570,00.”

2.      Pašvaldības sekretārei  nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”   un 
juriskonsultei.

9.§(lēmums Nr.423)
Par īres tiesībām uz sociālo dzīvokli

R.Ozols, I.Zemnieks

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Izbeigt  Sociālās  dzīvojamās  telpas  īres  līgumu,  kas  2012.gada  26.jūlijā  noslēgts  uz 
dzīvojamo platību istabā Nr.1 Ķeguma ielā 6 dz.3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., ar 
2012.gada 1.novembri.

Piešķirt sociālā  dzīvokļa īres tiesības  uz dzīvojamo platību istabā Nr.2 (17,5 kvm) 
Ķeguma ielā 8 dz.2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., un slēgt sociālās dzīvojamās 
telpas īres līgumu no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 30.aprīlim.

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.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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10.§(lēmums Nr.424)
Par ēdināšanas apmaksu

R.Ozols, I.Zemnieks

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Apmaksāt  ēdināšanas izdevumus Lielvārdes vidusskolā  līdz 2013.gada 31.maijam, 
saskaņā ar izglītības iestādes piestādīto rēķinu.

Apmaksāt  trīsreizēju  ēdināšanu  Lielvārdes  novada  pirmsskolas  izglītības  iestādē 
„Pūt,vējiņi” līdz 2013.gada 31.maijam, saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes piestādīto 
rēķinu.

Pamatojoties  uz  likuma  „Par  sociālo  drošību”  16.panta  prasībām,   sēdes  protokola 
pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

11.§(lēmums Nr.425)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
                

Anulēt ziņas par Aleksandra Fjodorova 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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

12.§(lēmums Nr.426)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
                

Anulēt ziņas par Mārītes Dzenes deklarēto dzīvesvietu. 
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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.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

13.§(lēmums Nr.427)
Par Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un 

koncertmeistaru sniegto pakalpojumu samaksas nolikuma apstiprināšanu
R.Ozols

Likuma  „Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  5.punkts  nosaka  pašvaldības 
autonomu funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm u.c.), 
41.panta  pirmās  daļas  2.punkts  paredz,  ka  pašvaldības  dome  pieņem iekšējos  normatīvos 
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

Ņemot  vērā  domes  Izglītības,  kultūras  un  sporta  komitejas  un  Finanšu  komitejas 
atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu 
un  koncertmeistaru  sniegto  pakalpojumu  samaksas  nolikumu  ar  01.01.2013. 
(pielikumā).

2. Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma  nosūtīšanu  pašvaldības  administrācijas 
kultūras un sporta nodaļas vadītājai.

14.§(lēmums Nr.428)
Par Ķeguma novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

R.Ozols, P.Kotāns

Saskaņā  ar  19.12.2006.  Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.1037  „Bāriņtiesas  darbības 
noteikumi” 2.punktu, kas noteic, ka bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas nolikumu un, ka nolikumu 
apstiprina attiecīgās pašvaldības dome,

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt Ķeguma novada bāriņtiesas nolikumu (pielikumā).
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 
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15.§(lēmums Nr.429)
Par novada izglītības iestāžu darbinieku apbalvošanu 

R.Ozols, S.Čivča

Iepazīstoties ar izglītības iestāžu vadītāju iesniegto informāciju; 
ņemot vērā Ķeguma novada izglītības speciālistes priekšlikumu, apbalvot ar Ķeguma 

novada domes Atzinības rakstiem Ķeguma novada izglītības darbiniekus, kuru pedagoģiskais 
darba stāžs ir 35, 30 un 25 gadi, par ilggadīgu ieguldījumu Ķeguma novada izglītības sistēmas 
attīstībā;

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas nosaka, ka 
atzinības  rakstu  var  piešķirt  fiziskām  un  juridiskām  personām  par  priekšzīmīgu  amata 
pienākumu  veikšanu,  sakarā  ar  nozīmīgu  dzīves  vai  darba  jubileju;  atsevišķos  gadījumos 
dome var lemt arī par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu;

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par Ķeguma novada domes veicināšanas 
balvām kultūras, izglītības un sporta jomā”, kas nosaka, ka prēmijas var tikt piešķirtas par 
nozīmīgiem sasniegumiem kultūras, izglītības jomā, kas būtiski sekmējuši kultūras, izglītības 
attīstību un veicinājuši Ķeguma novada atpazīstamību Latvijā;

ņemot vērā domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apbalvot  ar  Ķeguma  novada  domes  Atzinības  rakstu  Ķeguma  novada  izglītības 
iestāžu darbinieci:

Sandru Siliņu (30 gadi)
2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu.

16.§(lēmums Nr.430)
Par apbalvošanu ar Atzinības rakstiem 

R.Ozols, L.Strauss, S.Čivča

Pamatojoties  uz  Ķeguma  komercnovirziena  vidusskolas  direktora  Edgara  Viņķa 
01.10.2012.  priekšlikuma  (reģ.  Nr.  ĶNP/1-8.5/12/2113)   par  pensionēto  skolotāju 
apbalvošanu ar Ķeguma novada domes atzinības rakstu sakarā ar Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas 65 gadu jubilejas pasākumu 2012.gada 27.oktobrī;

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas nosaka, ka 
atzinības  rakstu  var  piešķirt  fiziskām  un  juridiskām  personām  par  priekšzīmīgu  amata 
pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu darba jubileju; atsevišķos gadījumos dome var lemt 
arī par finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu;

ņemot vērā Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Pāvels Kotāns), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apbalvot  ar  Ķeguma novada domes Atzinības  rakstiem un naudas  balvām Ls 66.67 
(sešdesmit seši lati 67 santīmi) apmērā katram, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
pensionētos  skolotājus  par  mūža  ieguldījumu  Ķeguma  novada  izglītības  attīstībā  un 
sakarā ar skolas 65 gadu darba jubileju:
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1.1. Ritu Strodi,  
1.2. Valentīnu Lukinu, 
1.3. Vilhelmīni Eisaku, 
1.4. Jevgēniju Setensoni, 
1.5. Veru Savostjanovu, 
1.6. Aleksandru Smirnovu,
1.7. Airisu Kūmiņu, 
1.8. Anitu Cauni,
1.9. Irēnu Skābeni,
1.10. Rutu Andersoni,
1.11. Venitu Bulmeisteri,
1.12. Intu Bremzi.

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu.

17.§(lēmums Nr.431)
Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

R.Ozols

Saņemts  Ķeguma  novada  domes  deputāta  Edgara  Skujas  2012.gada  9.oktobra 
iesniegums  (reģistrēts  09.10.2012.,  Nr.  KNP/1-18.4/12/2181)  par  atbrīvošanu  no  deputāta 
pienākumu pildīšanas.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 
pirmās daļas pirmo punktu, deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa  ar brīdi, kad dome ir 
pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu; 3.panta ceturto daļu lēmums par deputāta pilnvaru 
izbeigšanos  pirms  termiņa  sakarā  ar  viņa  iesniegumu  ir  jāpieņem nākamajā  domes  sēdē, 
tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu 
pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar 
dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra ivča, 
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt pirms termiņa Ķeguma novada domes deputāta pilnvaras Edgaram 
Skujam.

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu E.Skujam, personāla 
speciālistei un Ķeguma novada domes Vēlēšanu komisijai.

18.§(lēmums Nr.432)
Par zemes gabala „Rūķu parks” daļas nomu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Ar 2013.gada  1.janvāri  slēgt  Zemes nomas līgumu par  pašvaldībai  piederoša zemes 
gabala „Rūķu parks” (Ābeļdārzs) , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar  kadastra numuru 
7444 005 0232, daļas 0,04 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz 
laiku  līdz  2014.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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

19.§(lēmums Nr.433)
Par vienota  nosaukuma noteikšanu nekustamajam īpašumam „Smiltnieki”

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Pievienot nekustamajam īpašumam „Smiltnieki”, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 
7484 004 0055, platība 3,70 ha.

Piešķirt  vienotu  nosaukumu visam nekustamajam īpašumam „Smiltnieki”,  Rembate, 
Rembates pag., Ķeguma nov. 

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.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

20.§(lēmums Nr.434)
Par zemes gabala Celtnieku ielā sadalīšanu

R.Ozols, L.Bicāns

Ķeguma novada dome lūdz sadalīt zemes gabalu Celtnieku iela, Ķegums, Ķeguma nov., 
kadastra apzīmējums 7409 007 0113, aptuvenā platība 2999 m2,  sešos zemes gabalos.     

Celtnieku ielas garumu un platību,  arī  atdalīto zemes gabalu platību precizēs, veicot 
instrumentālo uzmērīšanu dabā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 1. daļas 11. punkta 
a)  apakšpunktu,  ka  starpgabals  ir  publiskai  personai  piederošs  zemesgabals,  kura  platība 
pilsētā  ir  mazāka par  pašvaldības  apstiprinātajos  apbūves  noteikumos paredzēto  minimālo 
apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 
apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

  1. Zemes gabalu Celtnieku iela, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7409 007 
0113,  aptuvenā platība 2999 m2,  sadalīt  sešās  zemes vienībās  saskaņā ar  zemes robežu 
sadales shēmu (pielikumā):

        1.1. pirmā zemes vienība, aptuvenā platība  48 m2;
        1.2. otrā zemes vienība, aptuvenā platība  75 m2;
        1.3. trešā zemes vienība, aptuvenā platība  61 m2;

    1.4. ceturtā zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 007 0113, aptuvenā platība 2388 
m2;    
    1.5. piektā zemes vienība, aptuvenā platība 257 m2;
    1.6. sestā zemes vienība, aptuvenā platība 184 m2.
   2.  Atzīt  par  starpgabaliem zemes vienības,  kurām konfigurācija  un platība  nepieļauj 
attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei:
1.zemes vienība, aptuvenā platība  48 m2;
2.zemes vienība, aptuvenā platība  75 m2;
3.zemes vienība, aptuvenā platība  61 m2;
5.zemes vienība, aptuvenā platība 257 m2;
6.zemes vienība, aptuvenā platība 184 m2.

      3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas 
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.
      4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010.

21.§(lēmums Nr.435)
Par Kultūras un sporta pārvaldes izveidošanu

R.Ozols, L.Bicāns

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka 
pašvaldībai  pienākumu  atbilstoši  apstiprinātajam  budžetam  racionāli  un  lietderīgi  izlietot 
pašvaldības  finanšu  līdzekļus;  15.panta  pirmās  daļas  5.punktu,  kas  nosaka  pašvaldības 
autonomo funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 
un tautas  jaunrades  attīstību;  21.panta 8.punktu,  kas  paredz,  ka dome var  izskatīt  jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un 
likvidēt pašvaldības iestādes;

ņemot vērā  Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2012.gada 27.septembra  un Finanšu 
komitejas atzinumu,

atklāti  balsojot  „par”  –  11  (Roberts  Ozols,  Aigars  Biķis,  Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs  Vaļevko,  Ilmārs  Zemnieks),  „pret”-  nav,  „atturas”-  2  (Laimons  Bicāns,  Kristaps 
Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Izveidot Ķeguma novada domes Kultūras un sporta pārvaldi. 
2. Apstiprināt  Ķeguma  novada  domes  Kultūras  un  sporta  pārvaldes  nolikumu 

(pielikumā).
3. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt Ķeguma novada bibliotēkas ar 

struktūrvienībām Tomē  un  Rembatē,  Birzgales  tautas  nama,  Birzgales  muzeja, 
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Birzgales bibliotēkas, kultūras un sporta nodaļas darbinieku informēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektorei.

22.§(lēmums Nr.436)
Par grozījumiem  03.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības 

nolikums”
R.Ozols

Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  1.punktu  un 
24.punktu,

ņemot vērā domes  Izglītības, kultūras un sporta komitejas  atzinumu,
atklāti  balsojot  „par”  –  11  (Roberts  Ozols,  Aigars  Biķis,  Sandra  Čivča,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs  Vaļevko,  Ilmārs  Zemnieks),  „pret”-  nav,  „atturas”-  2  (Laimons  Bicāns,  Kristaps 
Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 
„Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).

2. Pašvaldības  sekretārei  saistošos  noteikumus  triju  dienu  laikā  pēc  to  parakstīšanas 
rakstveidā  un  elektroniskā  veidā  nosūtīt  Reģionālās  attīstības  un   pašvaldību  lietu 
ministrijai zināšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Ķeguma novada domes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldē un Rembates pagasta 
pārvaldē.

23.§(lēmums Nr.437)
Par  Sociālās aprūpes centra izveidošanu Rembates pagastā

R.Ozols

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka 
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);

ievērojot  Ministru  kabineta  22.12.2009.  noteikumus  Nr.1620  „Noteikumi  par  būvju 
klasifikāciju”,

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1. Nekustamā  īpašuma  „Skola”,  Rembates  pag.,  Ķeguma  nov.,  kadastra  numurs 
74840030106,  ēku  „internāts-dzīvojamā  māja”,  kadastra  apzīmējums  74840030106007, 
rekonstruēt, pārveidojot par sociālās aprūpes centru- dzīvojamo māju. 
2. Pašvaldības  sekretārei  nodrošināt  lēmuma nosūtīšanu pašvaldības  izpilddirektorei  un 

būvvaldei.
24.§(lēmums Nr.438)

Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
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Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.18/2008, kas 2008.gada 16. aprīlī noslēgts par zemes 
vienības  ar kadastra  apzīmējumu 7409 008 0021, platība 500 kv.m.  nomu,  ar  2013.  gada 
1.janvāri.

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.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

25.§(lēmums Nr.439)
Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā 

R.Ozols

Pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2012.gada 24.septembra vēstuli 
Nr.  2/SWU/12/2975  „Par  līdzdalību  Latvijas  –  Šveices  sadarbības  programmas  projekta 
īstenošanā”; 

Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  12.punktu,  ka  pašvaldība  attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā,  ja  tas nav Saeimas,  Ministru kabineta,  ministriju,  citu  valsts  pārvaldes  iestāžu, 
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;

ņemot vērā, ka ar Ķeguma novada domes 2012.gada 6.jūnija lēmumu Nr.261 (12., 9.§) 
tika  reorganizēta  Ķeguma  komercnovirziena  vidusskola,  pārtraucot  tās  filiāļu  darbību  ar 
2012.gada 1.augustu, un ir uzsākta Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Rembates filiāles 
ēkas rekonstrukcija Ķeguma novada Sociālās aprūpes centra vajadzībām; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

1.  Piedalīties  Latvijas  –  Šveices  sadarbības  programmas  individuālā  projekta  „Atbalsts 
ugunsdrošības  pasākumiem  pašvaldību  vispārējās  izglītības  iestādēs”  īstenošanā  Ķeguma 
novada  Birzgales  vispārējā  pirmsskolas  izglītības  iestādē  "Birztaliņa"  un  Ķeguma novada 
Sociālās aprūpes centrā, Rembatē.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i.  Ls 112,69 (viens simts divpadsmit lati 69 
santīmi) no pašvaldības budžeta, paredzot minēto summu 2013.gada budžetā.
3. Pilnvarot Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu 
iepirkumu un noslēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā.
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26.§(lēmums Nr.440)
Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu

R.Ozols

Atklāti  balsojot  „par”  –  13  (Roberts  Ozols,  Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra 
Čivča,  Irēna Dmitročenko,  Pāvels  Kotāns,  Valentīns  Pastars,  Kristaps  Rūde, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,  Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 2 dz.6, 
istaba Nr.4, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 20.februārim.

Pagarināt  sociālā  dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību „Vecķervāni”,  istaba 
Nr.1, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 5.janvārim.

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8 dz.2, 
istaba Nr.1, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 30.martam.

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8 dz.17, 
istaba Nr.1, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 30.aprīlim.

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.

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

27.§(lēmums Nr.441)
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu

R.Ozols

Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola iesniegumu par ikgadējā 
atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2012.gada 22.oktobra;

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; 

atklāti  balsojot  „par”  –  12  (Laimons  Bicāns,  Aigars  Biķis,  Sandra  Čivča,  Irēna 
Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
Raivis  Ūzuls,  Tadeušs  Vaļevko,  Ilmārs  Zemnieks),  „pret”-  nav,  „atturas”-  nav, nepiedalās 
balsojumā 1 (Roberts Ozols)

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Piešķirt Ķeguma  novada  domes  priekšsēdētājam  Robertam  Ozolam apmaksātu 
papildatvaļinājumu  –  piecas  darba  dienas,  no  2012.gada  22.oktobra  līdz  26.oktobrim 
(ieskaitot), par laika periodu 01.09.2011. – 31.08.2012.
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28.§(lēmums Nr.442)
Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā 

2012.gadam
R.Ozols

Saskaņā  ar  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  13.punktu  dome  var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt 
domes  priekšsēdētāja,  viņa  vietnieka,  vietējas  pašvaldības  administrācijas  darbinieku, 
pašvaldības  iestāžu  vadītāju  un  citu  pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku  atlīdzību; 
42.panta  pirmo  daļu,  domes  lēmumiem,  kuru  izpilde  ir  saistīta  ar  izdevumiem,  jābūt 
nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu resursiem.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai;

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu,
saskaņā  ar  Ķeguma  novada  pašvaldības  struktūras  izmaiņām,  kuras  paredz  izveidot 

jaunu iestādi Kultūras un sporta pārvaldi, reorganizējot ar to saistītās struktūras,
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti  balsojot  „par”  –  11  (Roberts  Ozols,  Aigars  Biķis,  Sandra  Čivča,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs  Vaļevko,  Ilmārs  Zemnieks),  „pret”-  nav,  „atturas”-  2  (Laimons  Bicāns,  Kristaps 
Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt šādus grozījumus Ķeguma novada domes 2012.gada 15.februāra sēdes lēmuma 
Nr.92 (protokols Nr.5, 9.§) pielikumā Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu saraksts 
2012.gadam”:

1. Aizstāt sadaļu „Kultūras un sporta nodaļa” ar sadaļu „Kultūras un sporta pārvalde” 
šādā redakcijā:

Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs 430
Sporta pasākumu organizators 250
Kultūras pasākumu organizators (Rembatē) 270
Ķeguma tautas nams
Tautas nama vadītājs 303
Apkopējs (sētnieks) 240
Birzgales tautas nams
Tautas nama vadītājs 360
Apkopējs (sētnieks) 200
Tomes tautas nams
Tautas nama vadītājs 311
Apkopējs (sētnieks) 200

2. Pārcelt  sadaļas  „Ķeguma novada  bibliotēka”,  „Birzgales  bibliotēka”  un  „Birzgales 
muzejs” aiz sadaļas „Kultūras un sporta pārvalde”.
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29.§
Informatīvie jautājumi

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 
darbiem novadā par periodu no 03.10.2012.

1. 10.09.2012 atkārtoti izsludinātajam iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas iegāde 
Birzgales  pagasta  pārvaldes  vajadzībām”  tika  atzīts  par  potenciālo  iepirkuma 
procedūras uzvarētāju SIA „ES Stratēģija”. Komisija pieprasīja no pretendenta izziņu, 
kas apliecina, ka tam nav nodokļu parāds. Līdz 17.10.2012. SIA „ES Stratēģija” nav 
iesniegusi  pieprasīto  izziņu.  Pamatojoties  uz  Publisko  iepirkumu  likuma  38.p. 
Iepirkumu  komisija  nolemj  pārtraukt  iepirkumu  un  neslēgt  līgumu  ar  SIA  „ES 
Stratēģija”.

2. 06.09.2012  atkārtoti  izsludinātajam  iepirkumam  „Ķeguma  novada  pašvaldības 
darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”, 08.10.2012 no AAS „BALVA” ir 
saņemta  atbilde  uz  iepirkumu  komisijas  uzdotajiem  jautājumiem.  Par  potenciālo 
iepirkuma  procedūras  uzvarētāju  tiek  atzīta  AAS  „BALVA”,  līguma  noslēgšanai 
15.10.2012.  Komisija  pieprasīja  no  pretendenta  izziņu,  kas  apliecina,  ka  tam nav 
nodokļu parāds. Izziņa iesniedzama 10 dienu laikā no pieprasījuma brīža.

3. Turpinās pašvaldības ēku siltināšanas darbi gan Birzgalē, gan Ķegumā. 10.-12.oktobrī 
Vides  investīciju  fonds  veica  pārbaudi  projekta  „Kompleksi  risinājumi  siltumnīcas 
gāzu  emisiju  samazināšanai  Ķeguma  novada  pašvaldības  ēkās”  Nr.  KPFI-7/31. 
Minētajā pārbaudē nekādi būtiski pārkāpumi netika konstatēti.

4. Turpinās Tomes TN siltināšanas un rekonstrukcijas darbi, kā arī SAC ēkā Ķegumā.
5. Turpinās iekštelpu rekonstrukcijas darbi Rembates internāta ēkā.
6. Turpinās remontdarbi  arī  Ķeguma TN. Šobrīd ir  pabeigta parketa ieklāšana un var 

cerēt, ka oktobrī visi iecerētie darbi beidzot tiks pabeigti. 
7. Praktiski ir pabeigta stāvlaukuma izbūve pie bibliotēkas un bērnudārza. 
8. 20.oktobrī Ķegumā tiks organizēts Rudens gadatirgus, kurā būs neliels koncerts un 

ķirbju  izstāde.  Ja  būs  kāds  lielāks  ķirbis,  tad  plānots  to  virzīt  uz  Latvijas  ķirbju 
čempionātu.

9. Ir  uzsākti  organizatoriskie  darbi  sacensību  „Rembates  aplis”  norisei.  Plānots,  ka 
sacensības tradicionāli notiks 18.novembrī Rembatē. 

Sēdi slēdz plkst. 16:00

Sēdes vadītājs R.Ozols

____________
datums

Protokolēja I.Koluža
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