
 

 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

 

2013.gada 23.janvārī                                                                               Nr.2 

 

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: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

Sēdē nepiedalās deputāti Irēna Dmitročenko- slimības dēļ, Viesturs Teicāns- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rožlejas” 

2. Par nosaukuma  piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem 

īpašumiem „Rožlejas” un „Vismaņi” 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Skudriņas” un 

„Skudriņas 1” 

4. Par ārstēšanās izdevumu apmaksu 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

6. Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam 

7. Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2013.gadā 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

9. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā 

īpašuma”Mežsētas”atdalāmajiem zemes gabaliem 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis" izsoli 

11. Par „ Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtības Ķeguma novadā” 

apstiprināšanu 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

17. Par grozījumiem 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem” 

18. Informatīvie jautājumi 

mailto:dome@kegums.lv
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1.§(lēmums Nr.18) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rožlejas”  

R.Ozols, B.Šteina 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rožlejas”, 

Graužupe, Rembates pag., Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7484 006 

0084, platība 0,87 ha). 

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 1 lapas. 

 

2.§(lēmums Nr.19) 

Par nosaukuma  piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem 

īpašumiem „Rožlejas” un „Vismaņi”  

R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Benita Šteina),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Pirmajai zemes vienībai, platība 0,43 ha: 

saglabāt nosaukumu „Rožlejas”, Graužupe, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 006 0084, platība 0,44 ha: 

piešķirt nosaukumu „Vismaņi”, Graužupe, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

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

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

3.§(lēmums Nr.20) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Skudriņas” un 

„Skudriņas 1” 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Skudriņas 1”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 001 0345, un nekustamajam īpašumam 

„Skudriņas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 001 0197. No nekustamā 

īpašuma „Skudriņas 1”, kadastra Nr. 7444 001 0345, platība 0,33 ha atdalīt zemes gabalu ar 

aptuvenu platību 0,0465 ha un atdalīto platību pievienot nekustamajam īpašumam 

„Skudriņas”, kadastra Nr. 7444 001 0197, platība 0,1214 ha. Platības precizēt pēc robežu 

uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

4.§(lēmums Nr.21) 

Par ārstēšanās izdevumu apmaksu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Apmaksāt ārstēšanās izdevumus Ls 128 (viens simts divdesmit astoņu latu) apmērā no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

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

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

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

5.§(lēmums Nr.22) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Anulēt ziņas par Jolantas Zariņas deklarēto dzīvesvietu.  

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

6.§(lēmums Nr.23) 

Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam 

R.Ozols, A.Balodis, L.Strauss 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

ceturto nodaļu, 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2013.gada 

budžetu” (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu triju dienu laikā pēc 

to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības  ministrijai. 

3. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi 

pieejami novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē, Birzgales pagasta pārvaldē, 

Tomes bibliotēkā. 

 

7.§(lēmums Nr.24) 

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 

2013.gadā 

R.Ozols, R.Ūzuls, V.Pastars 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 63.pantu domes priekšsēdētāja amats ir algots, 

dome var lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu, domes priekšsēdētāja mēnešalgu 

nosaka dome; 21.panta pirmās daļas 13.punktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa 

vietnieka, vietējas pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 42.panta pirmo daļu, domes lēmumiem, 

kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu 

resursiem. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai; 

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 

atklāti balsojot „par” – 2 (Benita Šteina, Raivis Ūzuls), „pret”- 1 (Sandra Čivča), 

„atturas”-10  (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks),  

 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noraidīt deputāta Raivja Ūzula izvirzīto priekšlikumu palielināt PII ”Gaismiņa” 

vadītājas vietnieces amata slodzi no 0,75 uz pilnu slodzi. 

 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars,  , Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

nav, „atturas”- 4(Andris Balodis, Laimons Bicāns, Kristaps Rūde, Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un atalgojumu 2013.gadam 

(pielikumā). 

2. Apstiprināt līgumdarbu sarakstu un atalgojumu 2013.gadam (pielikumā). 
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8.§(lēmums Nr.25) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Aigara Ķiršteina deklarēto dzīvesvietu.. 

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

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

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

aizsargāta ar  likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

9.§(lēmums Nr.26) 

Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā 

īpašuma”Mežsētas”atdalāmajiem zemes gabaliem 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Benita Šteina),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

No nekustamā īpašuma “Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 

005 0092, atdalīt: 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0202, platība 48,50 ha; 

zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0169, platība 48,00 ha. 

Atdalītajām zemes vienībām piešķirt vienotu nosaukumu “Mežsētas 1”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov. 

Atdalītajiem zemes gabaliem noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

10.§(lēmums Nr.27) 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis" izsoli 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu, kas 

nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu; 

saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums" 3.pantu, 7.pantu, 

32.panta 1.daļas nosacījumiem, kas paredz, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav 

pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā var pazemināt izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

sakarā ar to, ka uz ar Ķeguma novada domes 2012.gada 7.novembra lēmumu Nr.456 

(protokols Nr.25,13.§) noteikto nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis", Birzgales pag., 
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Ķeguma nov., pārdošanu izsolē 2013.gada 8.janvārī  par sākumcenu Ls 3600, - nepieteicās 

neviens pretendents, 

ņemot vērā pašvaldības mantas izsoles komisijas priekšlikumu un domes Finanšu 

komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt pašvaldības nekustamās mantas „Ābermaņu šķūnis", Birzgales pag., Ķeguma 

nov., kadastra apzīmējums 7444 002 0113, kas sastāv no zemesgabala 0,291 ha platībā 

un uz tā atrodošās ēkas - šķūņa, ar kadastra apzīmējumu 7444 002 0113 001, izsoli par 

nenotikušu.  

2. Nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis”, Birzgales pag., Ķeguma  nov., mantas 

izsoles komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis", 

Birzgales pag., Ķeguma nov., otro izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsolāmās 

mantas sākumcenu Ls 2880,- (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit lati). 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis", Birzgales pag., 

Ķeguma nov., otrās izsoles noteikumus (pielikumā).  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, 

LV-1010. 

 

11.§(lēmums Nr.28) 

Par noteikumu par Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Ķeguma 

novadā apstiprināšanu 

R.Ozols, S.Čivca 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 

tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 61.panta 
pirmo daļu kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas;  

ņemot vērā “Izglītības likuma” 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras pašvaldības 

pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā 

izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, 

nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu 

izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes un trešās daļas 3.punktu, kas 

nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta;  

ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.382 28.08.2001. „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība”; 

pamatojoties uz pašvaldības speciālistes izglītības jautājumos un izglītības iestāžu 

priekšlikumiem; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumu  un Finanšu  

komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt noteikumus par Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību 

Ķeguma novadā. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus Ķeguma komercnovirzienas vidusskolai, 

Birzgales pamatskolai, pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos un publicēšanai 

novada mājas lapā. 

 

12.§(lēmums Nr.29) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 32,84 (trīsdesmit 

divi komats astoņdesmit četri lati) par nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 11-6A, Birzgalē, 

Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 900 0211, 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. 

 

13.§(lēmums Nr.30) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 41,18 (četrdesmit 

viens komats astoņpadsmit lati) par nekustamo īpašumu Staru ielā 10-45, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0208, 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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14.§(lēmums Nr.31) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 25,22 (divdesmit 

pieci komats divdesmit divi lati) par nekustamo īpašumu Staru ielā 10-36, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0317, 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. 

 

15.§(lēmums Nr.32) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 51,17 (piecdesmit 

viens komats septiņpadsmit lati) par nekustamo īpašumu Ogres ielā 2-13, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0517, 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. 

 

16.§(lēmums Nr.33) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 93,13 

(deviņdesmit trīs komats trīspadsmit lati) par nekustamo īpašumu „Zariņi”, Birzgales pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0059, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
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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. 

 

17.§(lēmums Nr.34) 

Par grozījumiem 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem”  

R.Ozols 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punkts paredz, ka pašvaldība izdod 

saistošos noteikumus par likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu, 

pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības 

iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un 

dzīvokļa pabalsta; 35.p.4.daļu, šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas 

kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos 

noteikumos; 35.p.5.daļu, dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir 

tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. 

Sakarā ar to, ka pieņemti jauni Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi 

Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”, kur noteikts zemāks 

garantētais minimālais ienākumu līmenis nekā tas bija noteikts līdz 2012.gada 31.decembrim 

un izdarīti grozījumi 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1206 

„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 

pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”, kas paredz no 2013.gada 1.janvāra piešķirt 

brīvpusdienas arī 2.klašu skolēniem, 

ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu un Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2013 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”.  

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.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 09.01.2013.. 

 

1. Līdz 23.janvārim saņemts IIN par 2013.gadu 132 547 Ls, t.i. par 2055.26 Ls vairāk 

nekā bija plānots  janvāra mēnesī. 
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2. Atklātā konkursā „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta laukuma 

rekonstrukcija” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 10.01.2013 tika saņemti seši 

piedāvājumi. Ir veikta pirmā piedāvājumu izvērtēšana un pieprasīta papildus 

informācija pretendentam, kuram varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

 

3. Nepatīkams pārsteigums bija pagājušonedēļ, kad tika uzlauzts un apzagts Tomes 

tautas mans, kā arī uzlauztas durvis Tomes baznīcā. Valsts policija ir uzsākusi 

izmeklēšanu. 

 

4.  SIA „RRKP būve” turpinās siltināšanas darbus pavasarī Birzgales pamatskolā un 

Rembates skolas internāta ēkā (palikuši atliktie darbi līdz pavasarim – cokola apdare 

un teritorijas labiekārtošana). 

 

5. SIA „Ulre” ēkas renovācijas darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12 turpinās pavasarī 

(palikuši atliktie darbi – teritorijas labiekārtošana).   

 

6. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus. 

 

7. Būvnieki – personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” turpina 

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām.  

 

8. 26. un 29.janvārī notiks Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. 

 

2013.gada 26.janvārī, plkst.11:00 
Birzgales Tautas namā, Skolas ielā 2, Birzgales pag., 

Ķeguma novadā 

2013.gada 26.janvārī, plkst.14:00 Tomes bibliotēkā, Tomes pag., Ķeguma novadā; 

2013.gada 26.janvārī, plkst.17:00 
Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, Rembates 

pag., Ķeguma novadā 

2013.gada 29.janvārī, plkst.19:00 
Ķeguma Tautas namā, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, 

Ķeguma novadā 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

Sēdes vadītājs    paraksts    R.Ozols 

 

28.01.2013. 

datums 

 

Protokolēja I.Koluža 


