
             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 18.decembris                                                                                         Nr.30 

 

Sēde sasaukta plkst.16:00  

Sēdi atklāj plkst.16:30 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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: deputāti  Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā 

2. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa nolikumā 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs” 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - 

Ķegums”” 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība” 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „JADARA” 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Birzgales attīstības centrs” 

10. Par finansiālu atbalstu un apbalvošanu par aktīvu sabiedrisko darbu 

11. Par nekustamā īpašuma Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., 

pārdošanu 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

13. Par nekustamā īpašuma maiņu 

14. Par telpu nomu 

15. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

16. Par nomas līguma izbeigšanu 

17. Par sakņu dārza nomu 

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, nomas līgumu slēgšanu 

mailto:dome@kegums.lv
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19. Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu 

20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

21. Par  zemesgabala Pils iela 9, Ķegums,  Ķeguma nov., pārdošanu 

22. Par saistošo noteikumu „Nolikums par  licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma 

HES aizsprosta” apstiprināšanu 

23. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

24. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”  daļas nomu 

25. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu 

26. Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.446 

27. Par galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 

28. Par galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 

29. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr. 470) 

Par grozījumiem Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.pantu, kas paredz nosacījumus 

grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar eiro ieviešanu; 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 

Ņemot vērā  Apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisijas (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14.,12.§)) ieteikumu un  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2013.gada 8.maija lēmumu Nr.149, sēdes 

protokols Nr.9,14.§, apstiprinātajā Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta 

fonda nolikumā, un izteikt nolikuma 1.5.punktu šādā redakcijā: 
 

„1.5. Fonda līdzekļi atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžeta iespējām var tikt 

piešķirti šādām NVO aktivitātēm: 

1.5.1. NVO darbības nodrošināšanai - līdz 150 euro kalendārā gada laikā; 

1.5.2. sabiedriskajām aktivitātēm (pasākumiem, lekcijām, kursiem, ekskursijām u.c.), 

kuru mērķauditorija ir Ķeguma novada iedzīvotāji (ne tikai pašas NVO biedri) - līdz 

90 % no aktivitāšu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 430 euro kalendārajā gadā 

vienai NVO; 

1.5.3. dažādu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, bet ne vairāk kā 2150 euro 

kalendārajā gadā vienai NVO; 
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1.5.4. ilgtermiņa materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu remontiem, ēku 

būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei) Ķeguma novada teritorijā - līdz 75 % no veicamo 

kapitālieguldījumu kopējās vērtības, bet ne vairāk kā 42700 euro vienai NVO vienu 

reizi 5 gadu laikā.” 

2. Ar Ķeguma novada domes 2013.gada 8.maija lēmumu Nr.149, sēdes protokols Nr.9, 

14.§, apstiprinātā Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikuma 

1., 2., 3., 4., 5., 6.pielikumā aizstāt vārdu saīsinājumus „LVL” un „Ls” ar vārdu 

saīsinājumu „EUR”. 
 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī. 
 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta 

fonda nolikuma ar grozījumiem ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā 

www.kegums.lv. 

 

 

2.§ (lēmums Nr. 471) 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa nolikumā 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.pantu, kas paredz nosacījumus 

grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar eiro ieviešanu; 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 

Ņemot vērā  Apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisijas (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14.,12.§)) ieteikumu un  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.247, 

sēdes protokols Nr.11,11.§ apstiprinātajā Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju 

iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikumā, un izteikt:  
 

1.1. nolikuma 1.3.punktu šādā redakcijā: 

„1.3. Līdzekļus projektu finansēšanai plāno domes kārtējā gada budžetā. 

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 750 

(septiņi simti piecdesmit) euro.” 

1.2. nolikuma 1.5.punktu šādā redakcijā: 

„1.5. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu 

kopsummas, bet ne vairāk kā 750 euro vienam projektam.” 
 

2. Ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.247, sēdes protokols 

Nr.11,11.§ apstiprinātā Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa nolikuma 1., 2., 3., 4., 5.pielikumā aizstāt vārdu 

saīsinājumus „LVL” un „Ls” ar vārdu saīsinājumu „EUR”. 
 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī. 
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4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa nolikuma ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā 

www.kegums.lv 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 472) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs” 

R.Ozols 

 

2013.gada 15.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Ķeguma 

volejbola klubs” reģ.Nr.40008209743, juridiskā adrese Mednieku iela 17, Ķegums, Ķeguma 

nov., LV-5020, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/189) Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 

(turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 107,00 Ls (EUR 

152,25) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 335,00 Ls (EUR 476,66). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs” 

1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs”, 

reģ.Nr.40008209743, juridiskā adrese Mednieku iela 17, Ķegums, Ķeguma nov., LV-

5020, 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 

142,29). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 

426,86). 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot grozījumus 2013.gada 25.novembra 

Sadarbības līgumā Nr. KNP/3-1/13/164. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Ķeguma volejbola klubs”, Ķeguma 

novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, projektu koordinatorei 

D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 

http://www.kegums.lv/
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4.§ (lēmums Nr. 473) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” 

R.Ozols 

 

2013.gada 15.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Sieviešu klubs 

Ķeguma saulespuķes” reģ.Nr.4000804351, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma 

nov., LV-5020, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/188) Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 

(turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 119,48 Ls (EUR 

170,00) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 250,20 Ls (EUR 356,00). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma 

saulespuķes” 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, 

reģ.Nr.4000804351, juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma nov., LV-

5020, 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 99,80 Ls (EUR 

142,00). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 225,60 Ls (EUR 

321,00). 
 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Sieviešu klubs Ķeguma 

saulespuķes”, Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, 

projektu koordinatorei D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai 

grāmatvedībai M.Priževoitei. 
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5.§ (lēmums Nr. 474) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - 

Ķegums”” 

R.Ozols 

 

2013.gada 11.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Starptautiskais 

Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”” reģ.Nr.40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, 

Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/184) Ķeguma novada 

NVO atbalsta fondam (turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo 

summu 200,00 Ls (EUR 284,57) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 500,00 

Ls (EUR 711,44). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „Starptautiskais 

Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”” 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - 

Ķegums””, reģ.Nr.40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma 

nov., LV-5020, 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs ir 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 

142,29). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs ir 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 

426,86). 
 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Starptautiskais Soroptimistu klubs 

„Ogre - Ķegums””, Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei 

S.Biļinskai, projektu koordinatorei D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, 

Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 
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6.§ (lēmums Nr. 475) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele”” 

R.Ozols 

 

2013.gada 14.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Tomes sieviešu 

klubs „Ābele”” reģ.Nr.40008143244, juridiskā adrese m. Vasariņas, Tomes pagasts, Ķeguma 

nov., LV-5020, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/185) Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 

(turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 125,00 Ls (EUR 

177,86) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 460,00 Ls (EUR 654,52). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „Tomes sieviešu klubs 

„Ābele”” 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, 

reģ.Nr.40008143244, juridiskā adrese m. Vasariņas, Tomes pagasts, Ķeguma nov., 

LV-5020, 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 

142,29). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 

426,86). 
 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele””, 

Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, projektu 

koordinatorei D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai grāmatvedībai 

M.Priževoitei. 
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7.§ (lēmums Nr. 476) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība” 

R.Ozols 

 

2013.gada 14.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Ķeguma novada 

pensionāru biedrība” reģ.Nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, 

Ķeguma nov., LV-5020, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/187) Ķeguma novada NVO atbalsta 

fondam (turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 282,00 Ls 

(EUR 401,25) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 416,00 Ls (EUR 591,91). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „Ķeguma novada pensionāru 

biedrība” 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, 

reģ.Nr.50008110071, juridiskā adrese Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma nov., 

LV-5020, 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 

142,29). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 

426,86). 
 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Ķeguma novada pensionāru 

biedrība”, Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, 

projektu koordinatorei D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai 

grāmatvedībai M.Priževoitei. 
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8.§ (lēmums Nr. 477) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „JADARA” 

R.Ozols 

 

2013.gada 14.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „JADARA” 

reģ.Nr.40008206272, juridiskā adrese Oškalna iela 5a, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma 

nov., LV-5033, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/186) Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 

(turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 100,00 Ls (EUR 

142,29) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 346,14 Ls (EUR 492,51). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „JADARA” 1.5.1. un 

1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „JADARA”, reģ.Nr.40008206272, juridiskā 

adrese Oškalna iela 5a, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma nov., LV-5033, 1.5.1. un 

1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 

142,29). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 

426,86). 
 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „JADARA”, Ķeguma novada domes 

izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, projektu koordinatorei D.Soboļevai, 

ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 
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9.§ (lēmums Nr. 478) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Birzgales attīstības centrs” 

R.Ozols 

 

2013.gada 15.novembrī Ķeguma novada domē tika saņemts biedrības „Birzgales 

attīstības centrs” reģ.Nr.40008181068, juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., LV-5033, pieteikums (reģ.Nr.KNP/2-5/13/190) Ķeguma novada NVO atbalsta 

fondam (turpmāk – NVO fonds) 1.5.1.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 100,00 Ls 

(EUR 142,29) un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai, par kopējo summu 330,00 Ls (EUR 469,55). 

Pieteikumu 2013.gada 26.novembrī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (14., 12.§)). 

Ņemot vērā, ka NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma 

novadā, finansiāli atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – 

NVO) sabiedriskās aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir veicināt NVO attīstību 

Ķeguma novadā un to sadarbību ar pašvaldību, un atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada 

iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā (1.3.1., 

1.3.2.punkts), 

pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada 

nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt 

Ķeguma novada domei 2014.gadā piešķirt finansējumu biedrībai „Birzgales attīstības centrs” 

1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Birzgales attīstības centrs”, 

reģ.Nr.40008181068, juridiskā adrese Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 

nov., LV-5033, 1.5.1. un 1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2014.gadā. 

2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.1.aktivitātes īstenošanai ir 100,00 Ls (EUR 

142,29). 

3. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs 1.5.2.aktivitātes īstenošanai ir 300,00 Ls (EUR 

426,86). 

4. Ķeguma novada domes juristei sagatavot grozījumus 2013.gada 25.novembra 

Sadarbības līgumā Nr. KNP/3-1/13/163. 

5. Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2014.gada budžeta projektā. 

6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu biedrībai „Birzgales attīstības centrs”, Ķeguma 

novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai, projektu koordinatorei 

D.Soboļevai, ekonomistei D.Pavlovskai, Centralizētajai grāmatvedībai M.Priževoitei. 
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10.§ (lēmums Nr. 479) 

Par finansiālu atbalstu un apbalvošanu par aktīvu sabiedrisko darbu 

R.Ozols 

 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 100,- (viens simts latu) apmērā biedrībai „Latvijas 

Politiski represēto apvienība”, reģ.Nr. 40008002052, juridiskā adrese Antonijas ielā 6, Rīga, 

LV-1010, Ogres nodaļas gadskārtējās konferences rīkošanai ar pārskaitījumu pēc piestādītā 

rēķina no pašvaldības budžeta līdzekļiem.   

Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē piešķirt naudas balvu Latvijas politiski represēto 

apvienības Ogres nodaļas biedriem Edmundam Būmanim un Velgai- Amalijai Feodorovai.   

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr. 480) 

Par nekustamā īpašuma Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., 

pārdošanu 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas priekšlikums par 

dzīvokļa Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., pārdošanu. 

Īpašumtiesības Ķeguma novada domei uz nekustamo īpašumu Ķeguma iela 8-16, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 74849000150, nostiprinātas Ogres 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.250-16.  

Nekustamais īpašums Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., sastāv 

no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 51 kv.m., kopīpašuma 490/13457 domājamām 

daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 74840040302001, un 490/13457 domājamām daļām 

no zemes ar kadastra apzīmējumu 74840040302. Dzīvoklis ir neizīrēts. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu; 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldības pienākums ir racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

pirmo punktu, publiskas personas nekustamo īpašumu var atsavināt, pārdodot izsolē; 4.panta 

pirmo daļu atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgajai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai; 5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo 

īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.  

Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts”, reģ. nr.40003650352, veikto nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, nekustamajam īpašumam Ķeguma iela 8-16, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 

nov., uz 2013.gada 13.jūniju noteikta tirgus vērtība LVL 1800,-. Par veikto nekustamā 

īpašuma novērtējumu samaksāts LVL 50,-, par  veikto kadastrālās uzmērīšanas lietu LVL 

70,24, par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā LVL 15,-.   

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Ķeguma iela 8-16, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 

51 kv.m, kopīpašuma 490/13457 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 

74840040302001 (daudzdzīvokļu māja) un 490/13457 domājamo daļu no zemes 

(kopējā platība 0,48 ha) ar kadastra apzīmējumu 74840040302.  

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 2850 

(divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro). 

3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.  

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs- Raivis Ūzuls, 

komisijas locekļi-Liāna Čodore, 

     Rita Birkenfelde, 

     Juris Pūpols 

5. Uzdot komisijai organizēt un veikt mantas izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu 

par izsoles rezultātiem un izdevumiem, kas saistīti ar izsoles organizēšanu. 

6. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Ķeguma novada pašvaldības budžetā. 

7. Rembates pagasta pārvaldes vadītājam J.Pūpolam organizēt sludinājuma ievietošanu 

laikrakstos, mājas lapā internetā, izvietošanu Ķeguma novada domes administrācijas 

ēkā, Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, Tomes pagasta 

pārvaldes ēkā un pie izsolāmā objekta.    

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei.   

9. 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.    

 

12.§ (lēmums Nr. 481) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 28,98 (divdesmit 

astoņi komats deviņdesmit astoņi lati) (EUR 41,23) par nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu 

Tomes pagstā, Ķeguma novadā, , 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 1 lapas. 
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13.§ (lēmums Nr. 482) 

Par nekustamā īpašuma maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt nekustamā īpašuma „Starpgabals”, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., 

kadastra numurs 74090020099, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

74090020096, platība 0,0135 ha, nosacīto cenu Ls 90,-(deviņdesmit lati) jeb EUR 128,06 

(viens simts divdesmit astoņi komats 06 euro).    

Noteikt nekustamā īpašuma „Ķeguma prospekts A”, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma 

nov., kadastra numurs 74090010127, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

74090010125, platība 0,0135 ha, nosacīto cenu Ls 90,-(deviņdesmit lati) jeb EUR 128,06 

(viens simts divdesmit astoņi komats 06 euro).    

Slēgt nekustamo īpašumu maiņas līgumu mainot lēmuma pirmā punktā minēto 

nekustamo īpašumu pret līdzvērtīgu lēmuma otrajā punktā minēto nekustamo īpašumu, kas 

nepieciešams pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrajā punktā 

noteikto funkciju nodrošināšanai.  

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. 

 

 

14.§ (lēmums Nr. 483) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt,, telpu nr.18 – 44,2 m2 platībā Nākotnes ielā 2A, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., lietoto apģērbu, apavu un aksesuāru veikala ierīkošanai uz laiku līdz 

2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu LVL 5,00/ EUR 7.11 mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

nekustamā īpašuma nodokli un maksu par komunālajiem pakalpojumiem.  

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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15.§ (lēmums Nr. 484) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2010.gada 22.marta nomas līguma Nr.05/2010, kas noslēgts ar 

SIA „HEMIS”, reģ.Nr.40003484982, juridiskā adrese: Austriņu ceļš 24, Lielvārde, 

Lielvārdes novads, par telpas Nr.9 -18,01 m2 platībā, pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, 

Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu 

sniegšanai, nosakot līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 

nosacījumus. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr. 485) 

Par nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.22/2008 par zemes nomas lietošanas tiesībām uz zemes 

gabalu „Oši”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0255, platība 0,9 

ha, ar 2014.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. 

 

17.§ (lēmums Nr. 486) 

Par sakņu dārza nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053 

daļas 169 kv.m  platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 

2014.gada 1.janvāri līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu   saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.12.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza 

vajadzībām”. 
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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. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 487) 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, nomas līgumu slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt zemes lietošanas tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam: 

uz zemes gabalu „Oškalni”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 005 

0419, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7444 005 0419, kopplatība 0,74 

ha; 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „FIRMA MILLERS”, reģ.nr. 40003507819, 

juridiskā adrese „Dimanti-2”-6, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, uz zemes gabalu 

„Lauciņu ferma”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 007 0223, kas sastāv 

no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7444 007 0223, kopplatība 5,00 ha, 7444 007 

0224, kopplatība 4,8 ha. 

Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo punktu lēmuma 1.punktā minētie 

zemes gabali piekrīt pašvaldībai un ierakstāmi zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes 

vārda. 

Slēgt zemes nomas līgumus, nosakot nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, no 2014.gada 1.janvāra:  

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 310/27070 domājamās daļas no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku (būvju) 

ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 310/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

 par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 19495/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 19495/27070 domājamās daļas  

uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 2120/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 2120/27070 domājamās daļas  

uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 611/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 611/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 778/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 778/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 
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par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 350/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 350/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 156/27070 domājamās daļas no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku (būvju) 

ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 156/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 473/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 473/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

3.9. par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7444 005 0419, 304/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha 

nomu, ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 304/27070 domājamās daļas  

uzturēšanai; 

3.10. par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7444 005 0419, 351/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha 

nomu, ēku (būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 351/27070 domājamās daļas  

uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 118/27070 domājamās daļas no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku (būvju) 

ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 118/27070 domājamās daļas uzturēšanai; 

par zemes vienības  Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 383/27070 domājamās daļas no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku (būvju) 

ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 383/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 126/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 126/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 405/27070 domājamās daļas no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku (būvju) 

ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 405/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 282/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 282/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 235/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 235/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 229/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 229/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 230/27070 domājamās daļas  no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku 

(būvju) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 230/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības Oškalna iela 9, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 005 0419, 114/27070 domājamās daļas no zemes kopplatības 0,74 ha nomu, ēku (būvju) 

ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0228 001 114/27070 domājamās daļas  uzturēšanai; 

par zemes vienības „Lauciņu ferma”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7444 007 0223, zemes kopplatība 5,00 ha nomu, ēku (būvju) ar kadastra 

apzīmējumiem 7444 007 0223 001, 7444 007 0223 002, 7444 007 0223 003  uzturēšanai. 

 

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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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

19.§ (lēmums Nr. 488) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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 Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 002 

0056 daļas 1600 m2 platībā nomu kafejnīcas darbības nodrošināšanai, līdz 2016.gada 

31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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. 489) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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 izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/13/4, noslēgtu 

2013.gada 15.maijā par zemes gabala „Pašvaldībai pie individuālajām kūtīm”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0402, daļas 0,26 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 1 lapas. 

 

 

21.§ (lēmums Nr. 490) 

Par  zemesgabala Pils iela 9, Ķegums,  Ķeguma nov., pārdošanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

 

Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- zemesgabalu Pils iela 9, Ķegums, 

Ķeguma nov., kadastra numurs 74090040085, platība 1285 kv.m, par nosacīto cenu  Ls 

3102,50,- (trīs tūkstoši viens simts divi komats piecdesmit lati) jeb EUR 4414,46 (četri 

tūkstoši četri simti četrpadsmit komats četrdesmit seši euro). 

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. 

 

 

22.§ (lēmums Nr. 491) 

Par saistošo noteikumu „Nolikums par  licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus 

Ķeguma HES aizsprosta” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

 

Ar Ķeguma novada domes 2013.gada 30.oktobra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.406 (sēdes 

protokols Nr.25, 24.§) saskaņots nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus 

Ķeguma HES aizsprosta. 

Nolikums saskaņots atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 14. oktobra noteikumu 

Nr.574 „Licencētās amatierzvejas- makšķerēšanas- kārtība”, 10.-11.punktam. Noteikumu 

13.punkts paredz, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas, pašvaldība to apstiprina ar 

saistošajiem noteikumiem; 

ņemot  vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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.25/2013 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta” (pielikumā). 

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. 

 

23.§ (lēmums Nr. 492) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 23.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”. 

R.Ozols 

 

         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
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balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Rita Reinsone, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 1(Valdis 

Kalniņš), „atturas” –3(Līga Strauss, Daina Vanaga, Kristaps Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26/2013 „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes 23.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Ķeguma novada pašvaldības 

budžetu 2013.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi 

pieejami Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

24.§ (lēmums Nr. 493) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”  daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 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 par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 003 0125, 

daļas 12,86 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 1 lapas. 

 

25.§ (lēmums Nr. 494) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2010.gada 1.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1/2010, kas 

noslēgts par pašvaldības dzīvokļa Nākotnes ielā 7-18, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

LV-5033, īri uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

26.§ (lēmums Nr. 495) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.446  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Rita 

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013. gada 4. decembra lēmuma Nr. 446 

(protokols Nr.29, 4.§) „Par nosaukuma piešķiršanu -„Dindoņi Plus” lemjošajā daļā, 1. punkta 

pirmo daļu izsakot sekojošā redakcijā: 

„ 1. No nekustamā īpašuma „Laucenieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 

7484 001 0048 :” 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

27.§ (lēmums Nr. 496) 

Par galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma 

par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 

26.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem 

Nr.196 ”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11(Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

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

Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” –1(Rita Reinsone),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt 2013.gada 20.novembra lēmuma Nr.436 (sēdes protokols Nr.27. 12.§) „Par 

galvojumu SIA „Ķeguma Stars”” 2.punktu šādā redakcijā: 

„Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars” 2014.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 

(divdesmit) gadiem Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/002 

īstenošanai – Ls 47 569,00 (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi lati 

00 sant.) (EUR 67684,59) apmērā.” 

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektoram. 
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28.§ (lēmums Nr. 497) 

Par galvojumu SIA „Ķeguma Stars” 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma 

par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 

26.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem 

Nr.196 ”Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, 

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

Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Rita Reinsone),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt 2013.gada 05.jūnija lēmuma Nr.197 (sēdes protokols Nr.11, 15.§) „Par galvojumu 

SIA „Ķeguma Stars”” 2.punktu šādā redakcijā: 

 

„Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma stars” 2014.gadā aizņēmuma ņemšanai uz 20 

(divdesmit) gadiem Valsts kasē vai Komercbankā ar tās noteikto procentu likmi Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada  

Ķeguma pilsētā” ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013 īstenošanai  – Ls 

396239,00 (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi lati 00 sant.) 

(EUR 563797,30) apmērā.”  

2. Galvojuma saistību izpildes nodrošināšanu garantēt ar Ķeguma pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības izpilddirektoram. 

 

29.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 04.12.2013. 

 

1. 05.12.2013. tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības 

samazināšana”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 16.12.2013. ir saņemti piecu 

pretendentu piedāvājumi astoņās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu izvērtēšana. 

Daļās Nr. 1, 7 un 8 saņemtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām un 

no tālākas vērtēšanas tiek izslēgti. Tika pieprasīta papildus informācija.  

 

2. Iepirkuma „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2014./2015. 

gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” Daļām Nr. 1, 

7 un 8 17.12.2013. ir izsludināts jauns iepirkums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

02.01.2014. 

 

3. SIA „Jards” ir pabeidzis darbus Tomē veikala ēkas rekonstrukcijā par dienas centru. Ir 

veikta darbu defektācija. Atklāto defektu novēršanas termiņš ir 27.decembris. 
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4. SIA „Wesemann” 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, Smilšu ielā, Stacijas laukumā, autoceļa A6 un dzelzceļa 

līnijas šķērsojumā. 

 

5. Tuvojas nobeigumam SIA „ECU Ķegums” elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas un 

ielu apgaismojuma sistēmas izbūves darbi Upes un Rīgas ielā Ķegumā un Birzgalē. 

Visu apgaismes sistēmas elementu montāža ir pabeigta. Atliek veikt sistēmas 

palaišanas un ieregulēšanas darbus. Piektdien plānots iedegt apgaismojumu Upes un 

Rīgas ielās un pēc ziemassvētkiem Birzgalē. 

 

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

par dienas centru. Ir pabeigti demontāžas darbi, izņemot vienu loga aili, kuras izveidi 

traucē pie ēkas sienas atrodošās AS „Sadales tīkli” cilpu kastes. Ir veikti jaunās ēkas 

pamatu pēdas betonēšanas darbi. Virs vecās katlu mājas ēkas nesošajām sienām ir 

ielieta armēta betona izlīdzinošā josla. 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:00  

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

27.12.2013. 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


