
             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 

 

2014.gada 5.martā                                                                                         Nr.6 

 

 

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, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns 

Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga  

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze,  galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

Nepiedalās: deputāti   Līga Strauss un Ilmārs Zemnieks- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

2. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

3. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

4. Par nekustamā īpašuma (zeme) „Mazkausi” iegūšanu pašvaldības īpašumā 

5. Par  pārdevuma līguma slēgšanu 

6. Par maksas pakalpojumu 

7. Par finansiālu atbalstu 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Čūksteļi” 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejiņas” 

10. Par nekustamā īpašuma „Meijas” lietošanas mērķa maiņu 

11. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu ”Potteri” 

12. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Pērlītes 1” 

13. Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.50 

14. Par vienotas  adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Dindoņi” 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

17. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

18. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 
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19. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

20. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.80) 

Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt, ka zemes vienība „Vējarozes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 007 0209, platība 4,1 ha, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma 

novada domes vārda.  

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. 

Lēmums Nr.80 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.81) 

Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt, ka zemes vienība „Vējarozes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7444 007 0272, platība 25,6 ha, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma 

novada domes vārda.    

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. 

Lēmums Nr.81 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.§ (lēmums Nr.82) 

Par zemes gabala piekritību pašvaldībai 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt, ka zemes gabals „Vecrājumi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 

007 0271, platība 4,0 ha, piekrīt pašvaldībai un ierakstāms zemesgrāmatā uz Ķeguma novada 

domes vārda.    

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. 

Lēmums Nr.82 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.83) 

Par nekustamā īpašuma (zeme) „Mazkausi” iegūšanu pašvaldības īpašumā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iegūt īpašumā bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

(zeme) „Mazkausi”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 74290010003, kas sastāv no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7429 001 0150, pašvaldības funkcijas (privatizācija) 

veikšanai saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 84.panta 

pirmo daļu. 

Pilnvarot Ķeguma novada domes juriskonsulti Liānu Čodori un galveno grāmatvedi Maiju 

Priževoiti parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktu par lēmuma 1. punktā minētā nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības Ķeguma novada pašvaldībai. 

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. 

Lēmums Nr.83 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.84) 

Par  pārdevuma līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās Raivis 

Ūzuls, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt līgumu ar SIA „VIA MEŽS”, reģ. Nr.40003684202, juridiskā adrese Celtnieku iela 1E, 

Ķegums, Ķeguma nov., par nekustamā īpašuma – starpgabala kadastra numurs 7409 007 0119, 
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kadastra apzīmējums 7409 007 0116, platība 61 kv.m., iegādi ar nosacīto cenu EUR 221,97 (divi 

simti divdesmit viens komats deviņdesmit septiņi euro). 

Lēmums Nr.84 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.85) 

Par maksas pakalpojumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Noteikt maksu par pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu „Bērnības svētku 

ceremonija” EUR 10 (desmit euro) t.sk. PVN. 

Pakalpojumā ietilpst- bērnu svētku apliecības izgatavošana, svētku cienasts. 

Maksas pakalpojums tiek ieskaitīts Ķeguma novada pašvaldības budžetā. 

Maksa par pakalpojumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms noteiktā bērnu svētku 

pasākuma pilnā apmērā iemaksājama skaidrā naudā Ķeguma novada pašvaldības administrācijas 

kasē vai Rembates pagasta pārvaldes kasē, vai Birzgales pagasta pārvaldes kasē, vai ar 

pārskaitījumu pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontos. 

Lēmums Nr.85 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.§ (lēmums Nr.86) 

Par finansiālu atbalstu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko) „pret”- 1 (Valdis Kalniņš), „atturas” – 1(Daina Vanaga),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt finansiālu atbalstu SIA „Baltijas Kausa Fonds”, reģ.nr.40103066405, juridiskā 

adrese „Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., Nāciju Motokrosa 2014 rīkošanai Ķeguma 

novadā EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

slēdzot līgumu par finanšu līdzekļu piešķiršanas, izlietošanas un atskaites nosacījumiem un 

kārtību.  

 

Lēmums Nr.86 pielikumā uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.87) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Čūksteļi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  



5 

 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Čūksteļi”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 004 0131, kopplatība 52,20 ha. Sadalītās platības tiks 

precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

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. 

Lēmums Nr.87 un Nosacījumi pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.88) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejiņas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejiņas”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 008 0011, pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7444 

008 0011, platība 4,80 ha, sadalītās platības precizējot pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

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. 

Lēmums Nr.88 un Nosacījumi pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.89) 

Par nekustamā īpašuma „Meijas” lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Mainīt nekustamā īpašuma „Meijas”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 

7484 004 0421, platība 1,86 ha,  lietošanas mērķi – uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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Lēmums Nr.89 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.90) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu ”Potteri” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma “Rasas”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 007 0011: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7429 008 0011, platība 3,50 

ha; 

atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Potteri”, Tomes pag., Ķeguma 

nov.; 

atdalāmajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu  Rasmai Teicānei, Valsts zemes 

dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei. 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 

spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā. 

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. 

Lēmums Nr.90 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.91) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam  

„Pērlītes 1” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma “Mežsētas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 005 

0092 atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 006 0072, platība 5,70 ha. 

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Pērlītes 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

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

lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmums Nr.91 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.92) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.50 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 5. februāra lēmumā Nr. 50 (protokols 

Nr.4.,8.§) „Par lietošanas mērķa noteikšanu”, lemjošās daļas 1. punktā kadastra Nr. „7484 007 

0063” aizstāt ar kadastra numuru „7429 007 0063”. 

Lēmums Nr.92 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

14.§ (lēmums Nr.93) 

Par vienotas  adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Dindoņi” 

 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt nekustamajam īpašumam „Dindoņi”, kadastra Nr. 7484 001 0066, kas sastāv no 

zemes vienības, ēkas un palīgēkām, vienotu adresi „Dindoņi”, Rembates pag.,  Ķeguma nov. 

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

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmums Nr.93 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.94) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par 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. 
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Lēmums Nr.94 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.95) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.martu izbeigt 2012.gada 20.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-

3/12/15 par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444 005 0331, daļas 0,1 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. 

Lēmums Nr.95 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.96) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos pie 2003.gada 10.janvāra Telpu nomas līguma nr.2tn ar Annas 

Kauliņas ārsta praksi, par telpas 52,5 kv.m platībā, kas atrodas Ķeguma ielā 8-1, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov., nomas termiņa pagarināšanu, uz laiku līdz 2017.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 0,07 euro/kv.m mēnesī plus PVN. Nomnieks papildus 

nomas maksai maksā par elektrību, auksto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu un sakaru 

komunikācijām pēc pašvaldības piestādītajiem rēķiniem.  

 

Lēmums Nr.96 pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.97) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ar 2014.gada 1.martu slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 0331, daļas 0,1 

ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personiskās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2015.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% 
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apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Lēmums Nr.97 pielikumā uz 1 lapas. 

 

19.§ (lēmums Nr.98) 

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

 

Balsojot „par” – 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi 2014.gadam      € 

285 604 (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti četri euro) un noteikt uzturēšanās maksu 

vienam audzēknim mēnesī € 81.51 (astoņdesmit viens euro un 51 euro cents). 

Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi € 130 203 (viens simts trīsdesmit 

tūkstoši divi simti trīs euro) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī € 114.21 

(viens simts četrpadsmit euro un 21 euro cents). 

Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi € 111 040 (viens simts vienpadsmit tūkstoši 

četrdesmit euro) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī      € 185.07 (viens 

simts astoņdesmit pieci euro un 07 euro centi). 

Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi € 237 154 (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši 

viens simts piecdesmit četri euro) un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim mēnesī € 

143.21 (viens simts četrdesmit trīs euro un 21 euro cents). 

Lēmums Nr.98 un tāme pielikumā uz 2 lapām. 
 

20.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 19.02.2014. 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

  2014.gada pirmajos divos mēnešos IIN ieņēmumi ir pārsnieguši plānoto gandrīz par 

50 000 EUR. Uz šodienu IIN ieņēmumi ir 482 510,72 euro. Tomēr tas ir mazāk nekā pērn un 

ņemot vērā iepriekšējā gada tendenci, pārlieku optimistiski uz to nevajadzētu raudzīties. Arī 

pārējie nodokļu ieņēmumi pamazāk izpildās, kā plānots. 

 

Par iepirkumiem 

 

1. 20.02.2014. tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 

veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi”. Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 05.03.2014. ir saņemts piedāvājums no viena pretendenta. 
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2. 23.02.2014. ir izsludināts iepirkums „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība 

Ķeguma novada pašvaldības objektiem”. Iepirkums ir sadalīts divās daļās: 1. Tehniskā 

projekta „Bērnudārza ēkas Jaunatnes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā 

iekšējo inženiertīklu renovācija un telpu remonts” izstrāde un autoruzraudzība; 2. Tehniskā 

projekta „Sakaru nodaļas ēkas Rembates pagastā, Ķeguma novadā rekonstrukcija VPII 

„Gaismiņa” filiāles izveidei un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” izstrāde un 

autoruzraudzība. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 13.03.2014. 

 

3. 28.02.2014. ir izsludināts iepirkums „Ambulances ēku labierīcības telpu pārbūve 

Ķeguma novadā”. Iepirkums ir sadalīts divās daļās: 1. Ambulances ēkas labierīcības telpu 

pārbūve 1.stāvā Komunālā ielā 5, Ķegumā; 2. Ambulances ēkas labierīcības telpu pārbūve 

1.stāvā Nākotnes ielā 1, Birzgalē. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 10.03.2014. 

 

Par projektiem 

4. SIA „Wesemann” turpina ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1. un 2.kārtas 

darbus Ķegumā. Tiek turpināti darbi, lai uzstādītu kanalizācijas sūkņu stacijas visā pilsētā.   

 

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

dienas centru. Ir pabeigti pārseguma montāžas un betonēšanas darbi virs 1.stāva jaunajā 

ēkas daļā. Tiek mūrētas ēkas ārsienas otrā stāvā. Ir samontēti veidņi 2.stāva kolonnu 

betonēšanai. 

 

Par notikumiem 

6. Izsludinātajā konkursā uz Sociālā dienesta vadītājas vietu bija pieteikušās 5 pretendentes. 

Komisija tikās ar visām pretendentēm, lai klātienē izvērtētu un pieņemtu lēmumu par 

atbilstošāko.  

7. Izsludinātajos konkursos uz dārznieka vietām un dežurantu vietām pieteikšanās termiņš ir 

6.marts. Šobrīd ir pa vienam kandidātam uz dārznieka amatu Ķegumā un Birzgalē, uz 

dežuranta vietām ir pieteikušies 9 kandidāti. 

8. Vakar, 5.martā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā izglītības speciāliste kopā ar mani 

tikās ar skolas pedagogiem, vadību un tehniskajiem darbiniekiem. Kopā piedalījās 40 

cilvēki. Pārrunājām skolas pozitīvās un negatīvās lietas, kā arī mēģinājām izzināt skolas 

darbinieku viedokli un redzējumu par skolas attīstības iespējām. Ir arī provizoriskais 

rezultātu apkopojums. Ņemot vērā, ka šī bija pirmā tāda veida tikšanās, tad bija arī, 

iespējams, dažas lietas, ko vajadzēja organizēt mazliet savādāk, taču kopumā pasākumu 

vērtēju kā izdevušos un uzskatu, ka iesāktais ir jāturpina. 

9. Šonedēļ, 7.martā, Ķegumā pulcēsies Latvijas novadu un pilsētu izpilddirektori, pasākumu 

rīkojam kopīgi ar Latvijas valsts mežiem un Lielvārdes novadu. Esam padomājuši gan par 

viesu uzņemšanu, gan arī prezentācijas materiāliem. Dāvināsim Ķeguma novada 

kopdziesmu, kuras vārdu autors ir mūsu novadnieks Jāzeps Osmanis, mūzikas autors 

Modris Krūmiņš, bet studijā ierakstījuši dziesmu ir Antra Binde un jauniešu koris. 

Par kultūras pasākumiem 

ĶEGUMS: 

 6.03.2014. plkst. 18:30 „Jauniešu forums” 

 8.03.2014. plkst. 21:00 Balle „ Ak, sievietes!” 

 22.03.2014. plkst. 18:00 „Ķeguma novada talants 2014” konkurss. Pieteikušies 9 talanti. 

Jauni, dažādi, atraktīvi. Būs ko redzēt un vērtēt. 

 28.03.2014. plkst. 18:00 Tematiskais vakars kopā ar Līgu Eizenbergu un Solvitu Kūnu 

 29.03.2014. plkst.17:00 Koncerts „Saules svētki” piedalās Ogres skolotāju kamerkoris un 

Ķeguma tautas nama jauniešu koris. 
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Birzgales tautas namā: 

 8.03.2014. plkst. 22:00 Sieviešu dienas balle  

 14.03.2014. plkst. 16:30  Birzgales dziedošās ģimenes aicina uz koncertu 

 15.03.2014. Birzgales mūzikas skolas 20 gadu jubilejas pasākums 

 16.03.2014. plkst. 13:00 Birzgales amatierteātris aicina uz pirmizrādi Andris Niedzviedzis 

„Dūdene zin” Režisore Mārīte Skābarniece 

Rembates pakalpojumu centrā: 

 8.03.2014. Rembates 21:00 balle „Tik, dēļ Jums daiļās dāmas”  

 29.03.2014. plkst. 10:00 „Mēs Rembatē” tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un ražotājiem 

Tomes tautas namā: 

 8.03.2014. plkst. 15:00 Dramatiskais kolektīvs aicina uz izrādi „Sapņu sieviete” 

 19.03.2014. Foto izstāde DIEVIŠKAIS PIESKĀRIENS Autore – Daina Vanaga 

 01.04.2014.  plkst. 18:30  izstādes noslēgumā  tikšanās  ar autori un  stāstījums  par 

iespaidiem Āfrikas ceļojumā. Izstādes autore aicina palīdzēt Latvijas bērniem, ziedojot 

rotaļlietas (var būt arī mazlietotas rotaļlietas). 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

10.03.2014. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 


