
 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 7.augustā                                                                                                  Nr.16 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās 

deputāti: Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite  

Nepiedalās: Pāvels Kotāns- slimības dēļ, Roberts Ozols, Dace Māliņa, Rita Reinsone- 

atvaļinājumā, Andris Balodis- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

2. Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā 

3. Par zvejas tiesību nomu 

4. Par  starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu 

5. Par  starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu 

6. Par  starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu 

7. Par  nekustamā īpašuma „Jauncekuļi”, Rembates pag., Ķeguma nov., pārdošanu 

8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 5.jūnija lēmumā Nr.202 (protokols 

Nr.11, 20.§) „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” 

9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

10. Par zemes nomu 

11. Par zemes nomu sakņu dārzam 

12. Par zemes nomu sakņu dārzam 

13. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Birzes iela 

12A 

14. Par telpu nomu 

15. Par Ķeguma novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

16. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” 
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17. Par telpu nomu 

18. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa Lēmumā Nr.116 „Par 

piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē” (protokols Nr.7, 16§) 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

20. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr. 262)  

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ūzuls, D.Vanaga 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 2011.gada 17.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 2-6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2013.gada 02.septembrim. 

Pagarināt 2012.gada 15.marta Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

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

2013.gada 20.novembrim. 

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 

2013.gada 30.septembrim. 

Pagarināt 2011.gada 11.maija Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

par telpām Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2013.gada 09.novembrim. 

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 

2013.gada 30.oktobrim. 

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. 

 

 

2.§ (lēmums Nr. 263)  

Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā 

R.Ūzuls 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, LR 

likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5., 6. pantu un 2013./ 2014.gada apkures sezonas 

reālo izdevumu tāmi (pielikumā) 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

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.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā: 

1. Iedzīvotājiem Ls 1,0146/ m2+ PVN 12%  mēnesī; 

2. iestādēm un organizācijām - Ls 1,0146/m2+ PVN 21% mēnesī. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu  2012.gada 4.jūlija domes lēmumu Nr.15, 1 § „Par apkures 

maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā ”. 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 264)  

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 9 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” –1 

(Viesturs Teicāns),  „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 

zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu LVL 

7,- (septiņi lati). 

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. 

 

 

4.§ (lēmums Nr. 265)  

Par  starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu 

R.Ūzuls 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu Nr.172 (sēdes protokols 

Nr.10,14§) pieņemts lēmums pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu starpgabalu ar 

kadastra numuru 7409 007 0121, kadastra apzīmējums 7409 007 0114, platība 48 kv.m. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļas pirmo 

punktu, zemes starpgabalu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, 

kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 

007 0118, nekustamā īpašuma novērtējums uz 17.06.2013. Ls 20,- Nekustamā īpašuma 

kadastrālā vērtība Ls 2,-, bilances vērtība Ls 261,91. Par nekustamā īpašuma novērtējuma 

veikšanu samaksāts Ls 100,-, par zemes vienības uzmērīšanu Ls 259,91.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, kas noteic, ka atsavināšanas izdevumu apmēru un 

kārtību, kādā atsavināto publisko personu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 

attiecīgās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija.    

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
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lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami 

augstāku cenu. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- starpgabalu, kas atrodas 

Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 007 0123, kadastra apzīmējums 7409 007 

0115, platība 75 kv.m, par nosacīto cenu  Ls 379,91 (trīs simti septiņdesmit deviņi lati un 

deviņdesmit viens santīms). 

2. Pašvaldības juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu zemes īpašniekiem, 

kuru zemei piegul lēmuma 1. punktā minētais zemes gabals ar tā noteikto nosacīto cenu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu grāmatvedībai un 

juriskonsultei. 

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

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

1010. 

 

 

5.§ (lēmums Nr. 266)  

Par  starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu 

R.Ūzuls 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu Nr.172 (sēdes protokols 

Nr.10,14§) pieņemts lēmums pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu starpgabalu ar 

kadastra numuru 7409 007 0122, kadastra apzīmējums 7409 007 0118, platība 184 kv.m. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļas pirmo 

punktu, zemes starpgabalu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, 

kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 

007 0118, nekustamā īpašuma novērtējums uz 17.06.2013. Ls 75,- Nekustamā īpašuma 

kadastrālā vērtība Ls 7,-, bilances vērtība Ls 262,92. Par nekustamā īpašuma novērtējuma 

veikšanu samaksāts Ls 100,-, par zemes vienības uzmērīšanu Ls 259,92.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, kas noteic, ka atsavināšanas izdevumu apmēru un 

kārtību, kādā atsavināto publisko personu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 

attiecīgās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija.    

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- starpgabalu, kas atrodas 

Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 007 0122, kadastra apzīmējums 7409 007 

0118, platība 184 kv.m, par nosacīto cenu  Ls 434,92 (četri simti trīsdesmit četri lati un 

deviņdesmit divi santīmi). 

2. Pašvaldības juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu zemes īpašniekiem, 

kuru zemei piegul lēmuma 1. punktā minētais zemes gabals ar tā noteikto nosacīto cenu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu grāmatvedībai un 

juriskonsultei. 

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

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

1010. 

 

6.§ (lēmums Nr. 267)  

Par  starpgabala Ķeguma pilsētā pārdošanu 

R.Ūzuls 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu Nr.172 (sēdes protokols 

Nr.10,14§) pieņemts lēmums pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu starpgabalu ar 

kadastra numuru 7409 007 0119, kadastra apzīmējums 7409 007 0116, platība 61 kv.m. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļas pirmo 

punktu, zemes starpgabalu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, 

kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 

007 0116, nekustamā īpašuma novērtējums uz 17.06.2013. Ls 25,- Nekustamā īpašuma 

kadastrālā vērtība Ls 3,-, bilances vērtība Ls 262,92. Par nekustamā īpašuma novērtējuma 

veikšanu samaksāts Ls 100,-, par zemes vienības uzmērīšanu Ls 259,92.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, kas noteic, ka atsavināšanas izdevumu apmēru un 

kārtību, kādā atsavināto publisko personu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 

attiecīgās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija.    

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- starpgabalu, kas atrodas 

Ķegumā, Ķeguma nov., ar kadastra numuru 7409 007 0119, kadastra apzīmējums 7409 007 

0116, platība 61 kv.m, par nosacīto cenu  Ls 384,92 (trīs simti astoņdesmit četri lati un 

deviņdesmit divi santīmi). 

2. Pašvaldības juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu zemes īpašniekiem, 

kuru zemei piegul lēmuma 1. punktā minētais zemes gabals ar tā noteikto nosacīto cenu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu grāmatvedībai un 

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

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

1010. 

 

 

7.§ (lēmums Nr. 268)  

Par  nekustamā īpašuma „Jauncekuļi”, Rembates pag., Ķeguma nov., pārdošanu 

R.Ūzuls 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 22.maija lēmumu Nr.173 (sēdes protokols 

Nr.10,15§) pieņemts lēmums pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jauncekuļi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 002 0123, platība 3,21 ha. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu (protokols Nr.16, 

4§) zemes gabals „Jauncekuļi”, Rembates pag., Ķeguma nov., atzīts par starpgabalu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļas pirmo 

punktu, zemes starpgabalu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, 

kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts” atzinumu, zemes vienības „Jauncekuļi”, Rembates pag., 

Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 002 0123, nekustamā īpašuma novērtējums uz 

17.07.2013. Ls 3000,-. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība Ls 1732,-, bilances vērtība Ls 

1487,-. Par nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanu samaksāts Ls 100,-.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 38.punktu, kas noteic, ka atsavināšanas izdevumu apmēru un 

kārtību, kādā atsavināto publisko personu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 

attiecīgās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija.    

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- zemesgabalu „Jauncekuļi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 002 0123, platība 3,21 ha, par 

nosacīto cenu  Ls 3100,- (trīs tūkstoši viens simts latu). 

2. Pašvaldības juriskonsultei sagatavot atsavināšanas paziņojumu zemes īpašniekiem, 

kuru zemei piegul lēmuma 1. punktā minētais zemes gabals ar tā noteikto nosacīto 

cenu. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma un atsavināšanas piedāvājuma nosūtīšanu 

SIA „ECO AGRO”, centralizētajai grāmatvedībai un juriskonsultei. 

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

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

LV 1010. 
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8.§ (lēmums Nr. 269)  

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 5.jūnija lēmumā Nr.202 (protokols 

Nr.11, 20.§) „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” 

R.Ūzuls, V.Kalniņš 

 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību 

budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz 

pašvaldības tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem 

aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 5.jūnija lēmumā Nr.202 (protokols 

Nr.11, 20.§) „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” un papildināt 

lēmumu ar 4.I un 4.II punktu šādā redakcijā: 

 

„4.I Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 

Kases noteiktajiem procentiem. 

4.II Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā 

izpildi ar pašvaldības budžetu.” 

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei, izpilddirektora 

vietniekam, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

9.§ (lēmums Nr. 270)  

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.46/2007 noslēgtu 2007.gada 28.martā par zemes 

gabala Komunālā iela 6, Ķegumā, 169 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 

9A, Ķegumā, sastāvdaļa, nomu ar 2013.gada 1.novembri. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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10.§ (lēmums Nr. 271)  

Par zemes nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.23/2011, kas 2011.gada 15.decembrī noslēgts par 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0095 daļas 250 kv.m. platībā nomu 

2013.gada 31.jūlijā. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Krasta ielā 1, Ķegumā, ar kadastra 

apzīmējumu 7409 001 0095 daļas 250 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2013.gada 1. augustu līdz 2014.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 09.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par kārtību, 

kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”. 

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. 

 

 

11.§ (lēmums Nr. 272)  

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2012.gada 27.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.17/2012, 2013.gada 

31.jūlijā. 

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

daļas 338 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

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

2013.gada 1.augustu līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 09.05.2012. 

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

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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12.§ (lēmums Nr. 273)  

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala 600 kv.m platībā, kas ir zemes gabala 

Staru ielā 16A, Ķegumā, ar kadastra numuru 7409 007 0093 daļa, nomu bez apbūves 

tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai uz vienu gadu ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada 

domes 09.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu 

dārza vajadzībām”. 

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. 274)  

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Birzes iela 

12A 

R.Ūzuls 

 
Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma Birzes iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7409 004 0069, platība 1641 m2: 

piešķirot adresi Birzes iela 12A, Ķegums,   Ķeguma nov.; 

saglabājot zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14.§ (lēmums Nr. 275)  

Par telpu nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Izbeigt 2008.gada 14.maija Telpu nomas līgumu Nr.18/2008, noslēgtu par telpas Nr.32 

(kūts, šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., 

nomas tiesību izbeigšanu ar 2013.gada 1.augustu. 

Nosūtīt brīdinājuma vēstuli parāda nomaksai par telpu 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. 

 

 

15.§ (lēmums Nr. 276)  

Par Ķeguma novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

R.Ūzuls, V.Kalniņš, 

 

Izpilddirektore N.Sniedze iepazīstina ar pieteiktajiem vēlēšanu komisijas kandidātiem. 

(pielikumā  apkopojums).  

 Pavisam izdalītas 10 atklātās balsošanas vēlēšanu zīmes. Balso par  ievēlēšanu Ķeguma 

novada vēlēšanu komisijā: 

 

Jeļena Bule „par”- 3 Kalniņš, Vanaga, Zemnieks 

 „pret” - 7 Teicāns,Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls, Vaļevko 

Daiga Kļaviņa „par”-4 Teicāns,Kūmiņš, Rūde, Ūzuls 

 „pret”-6 Kalniņš, Pastars,Strauss,Vaļevko, Vanaga,Zemnieks 

Kristīne Mālniece „par”-5 Kalniņš, Strauss, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-5 Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Ūzuls 

Gunta Tamane „par”-5 Kalniņš, Strauss, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-5 Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Ūzuls 

Dace Pavlovska „par”-6 Kalniņš, Kūmiņš, Pastars, Strauss, Vaļevko, Vanaga,  

 „pret”-4 Teicāns, Rūde, Ūzuls, Zemnieks 

Ināra Kovaļčuka „par”-6 Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls 

 „pret”-4 Kalniņš, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

Aina Zagorska „par”-7 Kalniņš, Teicāns, Pastars, Rūde, Ūzuls, Vaļevko, Zemnieks 

 „pret”-3 Kūmiņš, Strauss, Vanaga 

Dace Skrīvele „par”-8 Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga, 

Zemnieks 

 „pret”-2 Kalniņš, Strauss 

Māra Andersone „par”-8 Kalniņš, Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls, 

Vaļevko 

 „pret”-2 Vanaga, Zemnieks 

Eižens Kanskis „par”-8 Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, 

Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-2 Kalniņš, Vaļevko 

Inese Cīrule „par”-10 Kalniņš, Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls, 

Vaļevko, Vanaga, Zemnieks 

 „pret”-nav  

 

Deputāti balso par iekļaušanu vēlēšanu komisijas kandidātu sarakstā: 

Krīstīne Mālniece – „par”- 9 (Kalniņš, Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls, 

Vaļevko, Vanaga, Zemnieks),  „pret”- nav, „atturas”-1 (Ūzuls), 
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Gunta Tamane - „par”- 9 (Kalniņš, Teicāns, Kūmiņš, Pastars, Rūde, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, 

Vanaga, Zemnieks),  „pret”- nav, „atturas”-1 (Ūzuls), 

Daiga Kļaviņa – „par”- 3 (Teicāns, Pastars, Rūde), „pret”- nav, „atturas”-7 (Kalniņš, 

Kūmiņš, Strauss, Ūzuls, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks), 

Jeļena Bule- „par”- 5 (Kalniņš, Pastars, Vaļevko, Vanaga, Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

5 (Teicāns, Kūmiņš, Rūde, Strauss, Ūzuls) 

 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 6.-10.pantiem, kas noteic vēlēšanu komisijas locekļu izvirzīšanas un 

ievēlēšanas kārtību, 

ņemot vērā Ķeguma novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumu Nr.257 (sēdes protokols 

Nr.15, 1.§) „Par Ķeguma novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”,  

balsojot „par” – 9 (Raivis Ūzuls, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” –1 (Valdis Kalniņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ievēlēt Ķeguma novada vēlēšanu komisijā: 

1.1 Inesi Cīruli 

1.2 Eiženu Kanski, 

1.3 Māru Andersoni, 

1.4 Daci Skrīveli 

1.5 Ainu Zagorsku, 

1.6 Ināru Kovaļčuku, 

1.7 Daci Pavlovsku. 

2. Iekļaut vēlēšanu komisijas kandidātu sarakstā: 

2.1 Krīstīni Mālnieci,  

2.2 Guntu Tamani. 

3. Pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas saskaņā 

ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 10.panta piekto daļu nodrošināt paziņojuma nosūtīšanu Centrālajai vēlēšanu 

komisijai.  

 

Balsošanas zīmes  un  apkopojums par pieteiktajiem kandidātiem sēdes protokola pielikumā 

uz 13 lapām. 

 

 

16.§ (lēmums Nr. 277)  

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” 

R.Ūzuls 

 

Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 23.jūlija 

vēstule Nr.18-6/6773 par saistošo noteikumu precizēšanu. Saskaņā ar Meža likuma 8.panta 

otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 22.punktu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2013 „Grozījumi Ķeguma novada domes 

2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par koku ciršanu ārpus meža 

Ķeguma novada administratīvajā teritorijā” (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. 

 

17.§ (lēmums Nr. 278)  

Par telpu nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.32 (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 

numurs 7484 004 0158, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2013.gada 1.augustu, nosakot 

nomas maksu 1,-Ls/mēnesī plus PNV. 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 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 279)  

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa Lēmumā Nr.116 „Par 

piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē” (protokols Nr.7, 16§) 

R.Ūzuls 

Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantā noteikto par to, 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, 

pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 10.aprīļa Lēmumā Nr.116 „Par 

piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē” (protokols Nr.7, 16§), papildinot to ar punktu 
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1.1.sekojošā redakcijā: „Noteikt, ka ēka tiek iegūta pašvaldības īpašumā 

sabiedriskajām vajadzībām – bērnu dārza filiāles izveidošanai”. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanai domes izpilddirektorei 

N.Sniedzei, juristei S.Biļinskai. 

 

19.§ (lēmums Nr. 280) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ūzuls 

 

Izskatīts Rīgas apgabaltiesas 42.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas H.Rūtenas 

2013.gada 30.jūlija pieprasījums Nr.03582/042/2013-NOS izpildu lietā Nr.00624/042/2009 

par parāda piedziņu no SIA Ehital Līzings, reģistrācijas numurs 50003664871, vēršot to uz 

SIA Ehital Līzings piederošu nekustamo īpašumu Smilšu ielā 20, Birzgalē, Birzgales pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 005 0222, kā arī lūgums paziņot par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda esamību konkrētajam nekustamajam īpašumam, ja tāds ir.  

Saskaņā ar domes Centralizētās grāmatvedības nodaļas 2013.gada 07.augusta izziņu 

Nr.KNP/2-11/13/326, SIA Ehital Līzings, reģistrācijas numurs 50003664871, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 20, Birzgalē, Birzgales pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 005 0222, sastāda LVL 65,14 (sešdesmit pieci 

komats četrpadsmit lati), tai skaitā par zemi LVL 25,67, par ēkām LVL 33,11, nokavējuma 

nauda LVL 6,36. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 9.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu, 26.panta pirmo 

daļu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, domes Centralizētās 

grāmatvedības nodaļas 2013.gada 07.augusta izziņu Nr.KNP/2-11/13/326 un domes Finanšu 

komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 10 (Raivis Ūzuls, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA Ehital Līzings, reģistrācijas numurs 

50003664871, juridiskā adrese Matīsa iela 21, Rīga, LV-1001, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu LVL 65,14 (sešdesmit pieci komats četrpadsmit lati) par nekustamo 

īpašumu Smilšu ielā 20, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra 

numuru 7444 005 0222, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

2. Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 371.pantā noteiktajā kārtībā.  

 

20.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 17.07.2013. 

Par budžeta ieņēmumiem. Jūlijā IIN ieņēmumi ir 191 944,55 LVL, kas ir par 15 781 LVL 

vairāk nekā plānots. Arī augusta pirmajās dienās IIN pildās labi, ienākuši ir jau 49160.65 

LVL. Nav pamata bažām arī par pārējiem budžeta ieņēmumiem. 
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Par iepirkumiem 
1. Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales tautas namam” veikta atkārtota piedāvājuma 

un papildus no pretendenta saņemtās informācijas vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt 

par uzvarētāju SIA „RDL” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 9461,98. 

2. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras rekonstrukcija” tika veikta piedāvājumu vērtēšana. Pieņemts 

lēmums noteikt par uzvarētāju: 

 Iepirkuma Daļā Nr1. „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Birzgales ciemā”  

SIA „ECU Ķegums” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 47752,30. 

 Iepirkuma Daļā Nr2. „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Birzgales ciemā un 

gaismas ķermeņu nomaiņa pret energoefektīviem LED (diožu) gaismekļiem ar 

iebūvēto vadības sistēmu” SIA „ECU Ķegums” par kopējo līgumcenu Ls (bez 

PVN) 67348,02. 

3. 16.07.2013. tika izsludināts atklātais konkurss „Ķeguma novada dienas centra 

izveide”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 12.08.2013.  

4. Izsludinātajā koncesijas iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu 

uz 10 gadiem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados ir saņemti 

ļoti daudz jautājumi no ieinteresētajiem pretendentiem un ir iesniegtas četras sūdzības 

IUB. Koncesijas iepirkumā tik skatītas četras sūdzības IUB un tiek gatavotas atbildes 

uz papildus iesniegtajiem jautājumiem un ir priekšlikums atkārtoti pagarināt 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 14.10.2013. 

 

Par darbiem 

 

1. SIA „VIDES TEHNIKA” darbi tuvojas nobeigumam Ķeguma tautas nama parka 

teritorijas labiekārtošanā. 

2. SIA „BK Māja” turpina Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu 

rekonstrukcijas un telpu renovācijas darbus. Ir pabeigti sienu krāsošanas un flīzēšanas 

darbi un sagatavotas grīdas pārklājumu montāžai ēkas otrajā stāvā. 

3. SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. Stadiona laukums ir 

apsēts ar sporta zālāju. Stadiona skrejceļš un hokeja laukums ir noklāts ar asfalta 

segumu. Būvnieks sola 8.augustā sākt ieklāt skrejceļa sintētisko segumu.  

4. Ir pabeigta Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes centra 

vajadzībām un pēc atbildīgo iestāžu atzinumu saņemšanas, veikta objekta pieņemšana 

ekspluatācijā kopumā. Ir pārcelti uz jauno aprūpes centru tā iemītnieki no Ķeguma 

SAC un nosvinēta atklāšanas pasākums. 

5. SIA „Gasteks” tuvākajā laikā plāno uzsākt Birzgales kanalizācijas sūkņu stacijas 

rekonstrukciju. 

6. SIA „Jards” ir uzsācis Tomes dienas centra rekonstrukciju. 

7. Notiek abu skolu uzpucēšana jaunajam mācību gadam. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ūzuls 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


