
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 4.decembris                                                                                         Nr.29 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektores 

vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija Priževoite 

Nepiedalās: deputāts Andris Balodis- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

1. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu-  „Lejnieki” 

3. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- "Miglas" 

4. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- „Dindoņi Plus” 

5. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 26.janvāra lēmumā Nr.67- 

„Veczirnaites P” 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 26.janvāra lēmumā Nr.61- „Zirnaites 

P” 

7. Par zemes ierīcības projekta „Nekustamo īpašumu „Zirnaites” un „Veczirnaites” robežu 

pārkārtošana” apstiprināšanu 

8. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- „Zirnaites P” un „Veczirnaites P” 

9. Par  nosaukuma un lietošanas mērķa  noteikšanu- „P85” 

10. Par zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Strīķi” sadalīšana” 

11. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- „Strīķi P” 

12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

14. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas dzēšanu 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

17. Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” 

apstiprināšanu 
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18. Par telpu nomu 

19. Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

20. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

21. Par zemes gabala „Tīrumnieku nomas zeme” nomu 

22. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

23. Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

26. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu un sociālā dzīvokļa statusa 

atcelšanu 

27. Par darba dienu pārcelšanu 

28. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr. 443) 

Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt, ka zemes gabals „Liepas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 

002 0068, platība 3,4 ha, piekrīt pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz Ķeguma 

novada domes vārda.    

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr. 444) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu-  „Lejnieki” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Birzgales 

pagastā Ķeguma novadā robežu sadalīšana”  (īpašums ar kadastra apzīmējums 7444 002 

0057).  

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.  

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 
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3.§ (lēmums Nr. 445) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- "Miglas" 

R.Ozols 

     

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., pirmajai zemes vienībai, 

platība 11,90 ha: 

saglabāt adresi „Lejnieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

Nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., otrajai zemes vienībai, 

kadastra apzīmējums 7444 002 0057, platība 18,70 ha: 

piešķirt nosaukumu „Miglas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr. 446) 

Par nosaukuma piešķiršanu- „Dindoņi Plus” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma “Laucenieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 

003 0098: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7484 001 0048, platība 0,40  ha; 

atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Dindoņi Plus”, Rembates 

pag., Ķeguma nov.; 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr. 447) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 26.janvāra lēmumā Nr.67- 

„Veczirnaites P” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 67 

(protokols Nr.3,10.§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam „Veczirnaites P””, lemjošās daļas 1. punktu izsakot šādā redakcijā: 

„ 1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0147 atdalāmajām divām 

zemes vienībām: viena zemes vienība ar platību 0,21 ha un otra zemes vienība ar platību 0, 

09 ha:”   

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr. 448) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2011. gada 26.janvāra lēmumā Nr.61- 

„Zirnaites P” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 61 

(protokols Nr.3,4§) „Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam „Zirnaites P””: 

lemjošās daļas 1. punktu izsakot šādā redakcijā: 

„ 1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0010 atdalāmajai 0,61ha 

zemes vienībai: ”; 

lemjošo daļu papildināt ar punktu 11 šādā redakcijā: 

„11. Pēc sadalīšanas paliekošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0010 

daļu 0,76 ha platībā pievienot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0147”. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr. 449) 

Par zemes ierīcības projekta „Nekustamo īpašumu „Zirnaites” un „Veczirnaites” 

robežu pārkārtošana” apstiprināšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamo īpašumu „Zirnaites” un 

„Veczirnaites” robežu pārkārtošana” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7484 001 0010, 

7484 001 0147). 

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.  
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr. 450) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- „Zirnaites P” un 

„Veczirnaites P”  

    R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nekustamā īpašuma „Zirnaites”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 

001 0010, otrajai zemes vienībai, platība 0,61 ha: 

piešķirt nosaukumu „Zirnaites P”, Rembates pag.,  Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).  

Nekustamā īpašuma „Veczirnaites”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 

7484 001 0147, ceturtajai zemes vienībai, platība 0,21 ha: 

piešķirt nosaukumu „Veczirnaites P”,  Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Nekustamā īpašuma „Veczirnaites”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 

7484 001 0147, piektajai zemes vienībai, platība 0,09 ha: 

piešķirt nosaukumu „Veczirnaites P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr. 451) 

Par  nosaukuma un lietošanas mērķa  noteikšanu- „P85” 

    R.Ozols 

     

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nekustamā īpašuma „P85”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 001 0180: 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 7444 001 0180, platība 22,60 ha: 

apstiprināt nosaukumu „Autoceļš P85”, Birzgales pag.,  Ķeguma nov., 

noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 7444 006 0152, platība 2,70 ha: 

apstiprināt  nosaukumu „Autoceļš P85”, Birzgales pag.,  Ķeguma nov., 

noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 7444 006 0172, platība 2,60 ha: 

apstiprināt nosaukumu „Autoceļš P85”, Birzgales pag.,  Ķeguma nov., 
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noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101); 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 7444 006 0173, platība 3,40 ha: 

apstiprināt nosaukumu „Autoceļš P85”, Birzgales pag.,  Ķeguma nov., 

noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr. 452) 

Par zemes ierīcības projekta „Nekustamā īpašuma „Strīķi” sadalīšana” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma „Strīķi” sadalīšana”  

(zemes vienības kadastra apzīmējums7484 001 0012). 

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.  

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr. 453) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu- „Strīķi P”  

 
    Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma „Strīķi”, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu  7484 001 0012, atdalāmajai zemes vienībai, platība 0,25 ha: 

piešķirt nosaukumu „Strīķi P”, Rembates pag.,  Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).  

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr. 454) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

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

 

Ar 2013.gada 1.decembri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.96, noslēgtu 2004.gada 

14.maijā par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7444 006 0179, 1,4 ha platībā un zemes gabala „Tīrumnieku nomas zeme”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 006 0166, 4,5 ha platībā nomu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr. 455) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/09-45, noslēgtu 2009.gada 

5.maijā par zemes gabala Jasmīnu iela 8, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7444 005 0479, 0,25 platībā, nomu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr. 456) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Izskatīts VAS „Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 

10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000, 2013.gada 19.novembra iesniegums Nr.04.1.2-

2/671,(reģistrēts 21.11.2013., reģ.Nr.BPP/1-5/13/138, ar lūgumu pagarināt 2003.gada 

26.jūnija Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.12/2003. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 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 domes  Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt 2003.gada 26.jūnija Nedzīvojamo telpu nomas līguma nr.12/2003, kas 

noslēgts ar VAS „Latvijas Pasts””, reģ.Nr.40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu 
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iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes nov., LV-1000, par telpu Nr.11, 12, 13, 14, 28 

pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., pasta un 

citu pakalpojumu nodrošināšanai ar kopējo apmaksājamo platību 47,54 m2 termiņu uz 

laiku līdz 2016.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu ar 2014.gada 1.janvāri 

0,14 euro/m2 +PVN, t.i. 6,66 euro mēnesī +PVN. 

2. Nomnieks  papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

 

15.§ (lēmums Nr. 457) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas dzēšanu 

R.Ozols 

 

Izskatīta Ķeguma novada domes pašvaldības administrācijas centralizētās 

grāmatvedības  2013.gada 25.novembra izziņa Nr.KNP/2-11/13/547 ar klāt pievienoto 

sarakstu par zemes un nekustamā īpašuma nodokļu parādniekiem. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 

pašvaldības.  

Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 

26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās 

nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja 

piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts 

ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 

informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Ņemot vērā  domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma parādus Ls 438,98 (četri simti trīsdesmit astoņi lati 98 

santīmi) apmērā, tajā skaitā pamatparāda summu Ls235,10, pamatparāda 

palielinājumu Ls 5,38, nokavējuma naudu Ls 198,50, saskaņā ar Zemes un nekustamā 

īpašuma nodokļu parādnieku sarakstu (pielikums).  

2. Nodokļu administratorei M.Birzulei nodrošināt lēmuma izpildi un informācijas par 

nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā 

noteiktajā kārtībā publicēšanu Ķeguma novada domes mājaslapā www.kegums.lv 

internetā.   

 

 

 

http://www.kegums.lv/
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16.§ (lēmums Nr. 458) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

R.Ozols 

 

Izskatīta Ķeguma novada domes pašvaldības administrācijas centralizētās 

grāmatvedības 2013.gada 25.novembra izziņa Nr.KNP/2-11/13/546 ar klāt pievienoto 

sarakstu par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem par zemi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību 

budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 

pašvaldības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību 

normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites. 

Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturto daļa, paredz, ka administratīvais akts 

nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts 

ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā 

informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Dzēst nekustamā īpašuma parādus personām Ls 597,18 (pieci simti deviņdesmit 

septiņi lati 18 santīmi) apmērā, saskaņā ar sarakstu par Nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 

par zemi (pielikums).  

2. Nodokļu administratorei M.Birzulei nodrošināt lēmuma izpildi un informācijas par 

nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā 

noteiktajā kārtībā publicēšanu Ķeguma novada domes mājaslapā www.kegums.lv internetā 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības administrācijas 

centralizētajai grāmatvedībai. 

 

Sēžu zālē  ierodas deputāts Raivis Ūzuls. 

 

17.§ (lēmums Nr. 459) 

Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” 

apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” (turpmāk- MKN Nr.735) 18.punkts paredz pašvaldībai tiesības noteikt 

lielāku nomas maksas apmēru t.sk. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošanai, izdodot saistošos noteikumus.  

Pašreiz spēkā esošajos Ķeguma novada domes 2012.gada 9.maija saistošajos  

noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” ir noteikta  zemes 

http://www.kegums.lv/
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nomas maksa apmērs no kadastrālās vērtības kā MK Noteikumos Nr.175 un minimālā zemes 

nomas maksa.    

Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 7.novembra 

(vēstule Nr.13.18-6/10782) atzinumu par Ķeguma novada domes 2013.gada 16.oktobra  

saistošajiem noteikumiem Nr.22/2013 „Grozījumi 2012.gada 9.maija saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības  komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2013 „Par kārtību, kādā iznomā zemi 

sakņu dārza vajadzībām”. 

2.  Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta  paredzētajā 

kārtībā. 

 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 460) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.33 (kūts, 1/5 

domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7484 004 0158, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2014.gada 1.janvāri, nosakot 

nomas maksu 1,42 euro/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai. 

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 vienas lapas. 
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19.§ (lēmums Nr. 461) 

Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 

R.Ozols, D.Vanaga 

 

Ņemot vērā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora E.Vinķa, Birzgales 

pamatskolas direktora Valentīna Pastara, Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes (VPII) 

„Gaismiņa” vadītājas S.Tošenas, VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumus; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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; 

ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiek  ieviesta naudas vienība euro; 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt šādu ēdināšanas maksu 2013./2014.mācību gadam, sākot ar 2014.gada 

2.janvāri: 

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā - EUR 1,14 (Ls 0,80) ; 

       1.2. Birzgales pamatskolā- EUR 0,90 ( Ls 0,63); 

       1.3. VPII „Gaismiņa” - EUR 1,72 (Ls 1,20); 

 1.4.1.brokastis - EUR 0,36 (Ls 0,25) ; 

                   1.4.2. pusdienas - EUR  1,00 (Ls 0,70); 

                   1.4.3. launags - EUR 0,36 (Ls 0,25); 

 1.5. VPII „Birztaliņa”- EUR 1,71 (1,20); 

1.5.1.brokastis - EUR 0,33 (Ls 0,23); 

                   1.5.2. pusdienas - EUR 0,57 (Ls 0,40); 

                   1.5.3. launags - EUR 0,31 (Ls 0,22); 

  1.5.4. vakariņas –EUR 0,50 (Ls 0,35). 

 

2. Ar 2014.gada 2.janvāri spēku zaudē 21.08.2013. Ķeguma novada domes lēmums 

Nr.287 „Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 6.§). 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt noteikumu publicēšanu laikrakstā „Ķeguma novada 

ziņas”, pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, 

pašvaldības izglītības speciālistei un galvenajai grāmatvedei. 

 

20.§ (lēmums Nr. 462) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu ar z/s „Audzes”,  

reģ.Nr.47404002404, juridiskā adrese: „Jaunaudzes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, 

par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., 
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Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 006 0179, 1,4 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot nomas 

maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas 

maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

21.§ (lēmums Nr. 463) 

Par zemes gabala „Tīrumnieku nomas zeme” nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2014.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu ar z/s „Audzes”,  

reģ.Nr.47404002404, juridiskā adrese: „Jaunaudzes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, 

par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Tīrumnieku nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma 

nov., kadastra Nr.7444 006 0166, 4,5 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot nomas 

maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas 

maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

22.§ (lēmums Nr. 464) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

  

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 2001.gada 01.februāra Telpu nomas līgumu termiņu, kas noslēgts ar 

primārās veselības aprūpes ārsti par telpām Nr.18; 19 ar kopējo platība 40,2 m2, Ķeguma 

pašvaldības īpašumā esošajā ēkā, kas atrodas Ķegumā, Komunālā ielā 5, uz laiku līdz 

2017.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus.  

Pagarināt 2001.gada 01.februāra Telpu nomas līgumu termiņu, kas noslēgts ar 

primārās veselības aprūpes ārsti par telpām Nr.5; 6; 7 ar kopējo platību 61,2 m2 Ķeguma 

pašvaldības īpašumā esošajā ēkā, kas atrodas Ķegumā, Komunālā ielā 5, uz laiku līdz 

2017.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus.  

Pagarināt 2001.gada 01.februāra Telpu nomas līgumu termiņu, kas noslēgts ar 

stomatologu par telpu Nr.17 ar kopējo platību 22 m2, Ķeguma pašvaldības īpašumā esošajā 

ēkā, kas atrodas Ķegumā, Komunālā ielā 5, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, nemainot 

pārējos līguma noteikumus.  

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 
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23.§ (lēmums Nr. 465) 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „IZZI”, reģ.Nr.40003215809, 

juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, Rīga, par telpas Nr.17 pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, 

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu kabeļtīkla televīzijas sistēmu ierīkošanai līdz 

2016.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 5,00 mēnesī plus PVN/EUR 

7,11(septiņi euro 11 centi) mēnesī plus PVN. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

24.§ (lēmums Nr. 466) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Valdis 

Kalniņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 247,83 (divi simti 

četrdesmit septiņi komats astoņdesmit trīs lati) (EUR 352,63) par nekustamo īpašumu 

„Īģenes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0056, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

25.§ (lēmums Nr. 467) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Valdis 

Kalniņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 78,72 

(septiņdesmit astoņi komats septiņdesmit divi lati) (EUR 112,01) par nekustamo īpašumu 
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Staru ielā Staru ielā 6-42, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0318, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

26.§ (lēmums Nr. 468) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu un sociālā dzīvokļa statusa 

atcelšanu 

 

Balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 2011.gada 21.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

par telpu Nr.1 Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2014.gada 30.martam. 

Pagarināt 2011.gada 21.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

par telpu Nr.1 Ķeguma ielā 8-17, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2014.gada 30.aprīlim. 

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

noslēgtu par telpu Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2014.gada 24.janvārim. 

Pagarināt 2012.gada 21.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2014.gada 19.februārim. 

Pagarināt 2011.gada 6.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpu Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2014.gada 05.janvārim. 

Pagarināt 2013.gada 24.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpu Nr.2, Ķeguma ielā 8A-7, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz 

laiku līdz 2014.gada 14.janvārim. 

Pagarināt 2013.gada   Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu par 

dzīvokli Ķeguma iela 8A-8, Rembates pag., Ķeguma nov., uz laiku līdz 2014.gada 

14.februārim. 

Pagarināt 2013.gada 21.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpu Nr.1 Ķeguma ielā 8A-7, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., uz laiku 

līdz 2014.gada 14.janvārim. 

Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim „Vecķervāni”- 1, Rembates pagastā, 

Ķeguma novadā ar 01.03.2014. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

27.§ (lēmums Nr. 469) 

Par darba dienu pārcelšanu 

 

Pamatojoties uz  Darba likuma 133.pantu; 

saskaņā ar  Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.195 „Par darba dienu 

pārcelšanu 2013.gadā”; 

ievērojot Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 23.decembra, uz sestdienu, 2013.gada 

14.decembri, un darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 30.decembra, uz sestdienu, 

2013.gada 28.decembri. 

2. Noteikt darba laiku piektdienās, 2013.gada 13.decembrī un 2013.gada 27.decembrī, 

atbilstoši pirmdienas grafikam pirmssvētku dienās, bet sestdienās, 2013.gada 

14.decembrī un 2013.gada 28.decembrī,  atbilstoši piektdienas grafikam. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības iestāžu vadītājiem. 

4. Pašvaldības iestāžu vadītājiem iepazīstināt ar lēmumu iestāžu un to struktūrvienību 

darbinieku, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai 

 

28.§  

Informatīvie jautājumi 

Izpilddirektore Nelda Sniedze  informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 20.11.2013. 

 

Par budžeta ieņēmumiem. Arī novembrī IIN ieņēmumi ir mazāk nekā plānots, šoreiz par 

9335 LVL un kopā IIN novembrī ir 179 877,55 LVL. Uz šodienu budžeta ieņēmumu IIN ir 

izpildīti par 99.46 % no plānotā. Esam aktivizējuši darbu ar parādniekiem gan nodokļu, gan 

komunālo. Esmu veikusi pārrunas arī ar Dzintaru ielas mūsu īrniekiem. 
Par iepirkumiem 

Tiek gatavots iepirkums par ceļu uzturēšanu un tīrīšanu ziemas periodā. 

 

Par darbiem 

1. SIA „Jards” turpina darbus Tomē veikala ēkas rekonstrukcijā par dienas centru. Ēka 

tiek gatavota nodošanai. Plānojam, ka tas varētu notikt 10.decembrī. 

2. SIA „Gastex” ir pabeidzis kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbus Birzgalē Krasta 

ielā izņemot teritorijas nožogojumu un labiekārtošanu, jo AS „Sadales tīkli” nav 

veikuši pastāvīgā elektrības pieslēguma izbūvi. Paredzamais termiņš pieslēguma 

izbūvei nav precīzi zināms, tādēļ objektā kanalizācijas notekūdeņi joprojām tiek 

pārsūknēti, izmantojot pagaidu elektrības pieslēgumu.  
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3. SIA „Vesemann” turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus 

Ķegumā – Aizvēja, Pakalnes, Staru, Priežu, Saules un Celtnieku ielās. Turpinās 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 2.kārtas darbi Ķegumā – Liepu alejā, 

Komunālajā ielā, Ogres ielā, autoceļa A6 un dzelzceļa līnijas šķērsojumā. 

4. SIA „ECU Ķegums” turpina elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas un ielu 

apgaismojuma sistēmas izbūves darbus Birzgalē. Būvnieks sola, ka uz ziemassvētkiem 

būs visa sistēmas montāža pabeigta. 

5. SIA „Energy Expert” turpina darbus Ķeguma vecās katlu mājas ēkas rekonstrukcijā 

par dienas centru. Ir  daļēji atrakti ēkas esošie pamati un veikti zemes darbi, lai 

izbūvētu jaunās ēkas pamatu konstrukcijas. Pamatu betonēšanas darbus neļauj turpināt 

būvbedrē pastāvīgi ieplūstošie grunts ūdeņi, neskatoties uz grunts ūdeņu līmeņa 

pazemināšanas iekārtas darbību. Tiek veikta vecās katlu mājas ēkas sienu augstumu 

pazemināšana līdz projekta atzīmei. 

 

Par pasākumiem 

1. 30.novembrī bija senioru ansambļa „Kvēlziedi” 10 gadu jubilejas koncerts. 

2. Pirmajā adventē 1.decembrī tika iedegta Ķeguma novada kopējā egle. Būs koncerts, 

piparkūkas smaidi un eglīšu rotājumi.  

 

Ķegumā 

3. 6.decembrī Pop grupa "Sienāži" dodas pārstāvēt novadu uz Poliju Belastoku, lai 

piedalītos konkursā. Turam īkšķus!!! 

4. 7. decembrī plkst. 17:00 VPDK "Kadiķis" sadraudzības koncerts. Aicināti visi. 

Organizē jaunā vadītāja Eva Pedāja 

5. 8. decembrī. 12:00 Ziemassvētku radošās darbnīcas, kopā veidosim dāvanas un 

rotājumus 

6. 15. decembrī Bērnu Ziemassvētku koncerts. Piedalās Pop grupa "Sienāži" un PII 

"Gaismiņa" bērni 

7. Birzgalē 17. decembrī plkst. plkst. 13:00 Ziemassvētku pasākums Birzgales pagasta 

pensionāriem un invalīdiem, Birzgales bibliotēkā izstāde Ziemassvētku grāmatas. 

8. Tomē 13. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30  

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


