
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 27.maijā                                                                                                    Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze, 

ekonomiste Evita Rubaža 

Nepiedalās deputāti: Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Raivis Ūzuls, Daina Vanaga pamatdarba 

dēļ  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

 

1.Par nolikuma par Ķeguma novada Atzinības rakstu apstiprināšanu 

2.Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 

3.Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

4.Par Ķeguma novada publisko interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanas noteikumu 

apstiprināšanu 

5.Par Tomes dienas centra maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

6.Par Ķeguma dienas centra maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

7.Par Birzgales publiskā interneta pieejas punkta maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

8.Par Ķeguma novada Sociālā dienesta Sociālo prasmju dzīvokļa maksas pakalpojumu tarifu 

noteikšanu 

9.Par Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

10.Par zemes vienību pievienošanu  nekustamajam īpašumam ”Pilskalni” 

11.Par telpu Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nodošanu iznomāšanai 

12.Par zemes nomu sakņu dārzam 

13.Par zemes gabala Krastmalas iela 9 nomu 

14.Par zemes gabala „Jaunā muiža 2” nomu 
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15.Par zemes gabala „Individuālie dārzi” nomu 

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

17.Par zemes gabala „Pie bērnudārza” daļas nomu 

18.Par zemes gabala „Segliņu lauks” daļas nomu 

19.Par zemes gabala „Zemīšu lauks”, Birzgales pagastā,Ķeguma novadā, daļas nomu 

20.Par sociālā dzīvokļa īres līgumu termiņu pagarināšanu 

21.Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu 

22.Par vienotas adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

23.Par Ķeguma novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 

24.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 

25.Par izmaiņām Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā 

26.Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Buciņi” 

27.Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

28.Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.221) 

Par nolikuma par Ķeguma novada Atzinības rakstu apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt nolikumu par Ķeguma novada Atzinības rakstu.  

Atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes nolikumu „Par Atzinības rakstu”, 

apstiprināts Ķeguma novada domes sēdē 2006.gada 15.novembrī (prot.Nr.32,14.§).  

Pielikumā: lēmums Nr.221 uz 1 lapas un noteikumi uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.222) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” 

(pielikumā). 
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Pielikumā: lēmums Nr.222 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 

3.§ (lēmums Nr.223) 

Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursā iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus EUR 17124,90 

(septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit četru euro deviņdesmit eurocentu) apmērā. 

Piešķirt pilnu projektu pieteikumos norādīto finansējumu šādu projektu realizācijai: 

Projekts „Kompleksā trenažiera un sienas spoguļa iegāde Tomes dienas centram,” iesniedzējs 

Ilona Ofmane, EUR 708,99 apmērā; 

Projekts „Dziedam novadam,” biedrība "Tomes sieviešu klubs "Ābele"",  EUR 722,12 apmērā, 

izpildot šādus nosacījumus: 

Viena no diskā ierakstāmajām dziesmām ir „Ķeguma novada himna” (J.Osmanis, 

M.Krūmiņš); 

himnas autordarba mantiskās tiesības tiek nodotas Ķeguma novada domei; 

Projekta ietvaros sagatavotie diski kā prezentācijas materiāls tiek nodoti Ķeguma Kultūras 

un sporta pārvaldei. 

Projekts „Esi aktīvs un vesels!,” iesniedzējs Ināra Dumpe, EUR 640,00 apmērā, ņemot vērā, ka 

Ķeguma novada dome apņemas nodrošināt telpas projekta realizācijai bez maksas; 

Projekts „Esi aktīvs un vesels seniors!,” iesniedzējs Anda Šauva, EUR 640,00 apmērā, ņemot 

vērā, ka Ķeguma novada dome apņemas nodrošināt telpas projekta realizācijai bez maksas; 

Projekts „Koka galda spēles bērnu un jauniešu attīstībai,” iesniedzējs Larisa Jukna, EUR 

318,00 apmērā; 

Projekts „Lai balstiņas tālu skan!,” iesniedzējs Laila Krastiņa, EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Bērnu intelektuālo un fizisko spēju attīstība drošā vidē”, iesniedzējs biedrība 

„Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"”, EUR 597,83 apmērā; 

Projekts „Izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par runas un rakstītprasmes trenēšanu,” 

iesniedzējs Elīna Tolpežņikova, EUR 244,55 apmērā; 

Projekts „Vidējās paaudzes deju kolektīva "Kadiķis" mēģinājuma tērpu iegāde,” iesniedzējs 

Sandijs Brīze, EUR 704,99 apmērā; 

Projekts „Vidējās paaudzes deju kolektīva "Kadiķis" mēģinājuma tērpu papildināšana,” 

iesniedzējs Laura Caunīte, EUR 504,21 apmērā; 

Projekts „Seminārs par sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļu pagatavošanu no dabiskām 

izejvielām,” iesniedzējs Zita Ruņģe, EUR 197,00 apmērā, ņemot vērā, ka Ķeguma novada dome 

apņemas nodrošināt telpas projekta realizācijai bez maksas; 

Projekts „Dejot novadam”, iesniedzēja Sandra Pūpola, EUR 371,80 apmērā; 

Projekts „Sveicināti Birzgalē”, iesniedzējs biedrība „Jadara”, EUR 705,63 apmērā; 
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Projekts „Tērpu iegāde senioru vokālā ansambļa "Kvēlziedi" dalībniecēm,” iesniedzējs Lidija 

Poluektova, EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Skaņu aparatūras iegāde”, iesniedzējs biedrība „Birzgales attīstības centrs”, EUR 

724,51 apmērā; 

Projekts „Florbola vārtsarga formas,” iesniedzējs Armands Arājs, EUR 637,34 apmērā; 

Projekts „Informatīvo  norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā”, iesniedzējs biedrība 

„Jadara”, EUR 750,00 apmērā, izpildot šādus nosacījumus: 

līgums par projekta realizāciju tiks slēgts, ja AS „Latvijas Valsts ceļi” saskaņos norādes 

zīmju atrašanās vietas pie V995; 

Projekts „Šaha spēles apmācības un popularizēšanas pulciņš,” iesniedzējs Alfrēds Vītols, EUR 

696,50 apmērā; 

Projekts „Krēslu iegāde,” iesniedzējs biedrība „Ķeguma novada pensionāru biedrība”, EUR 

750,00 apmērā; 

Projekts „Linu tērpi jauniešu vokālajam ansamblim „Tikai Tā”,” iesniedzējs Evija Reinsone, 

EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Zizānu kapu sēta”, iesniedzējs Māris Jēkabsons, EUR 750,00 apmērā; 

Projekts „Sakoptāka vide mums apkārt”, iesniedzēja Diāna Arāja, EUR 745,36 apmērā; 

Projekts „Formu iegāde Ķeguma bērnu futbola komandai,” iesniedzējs Gatis Ciematnieks, EUR 

700,00 apmērā, izpildot šādus nosacījumus: 

Formām jābūt ar apdruku: Ķeguma novada ģerbonis un komandas nosaukums; 

Projekts „Rembates centra daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanas pirmais posms - 

asfalta seguma atjaunošana ar auksto asfaltu,” iesniedzējs Benita Šteina, EUR 739,27 apmērā. 

Piešķirt daļēju finansējumu šādu projektu realizācijai: 

Projekts „Galda spēļu iegāde Ķeguma novada bibliotēkai,” iesniedzējs Zita Ruņģe, EUR 601,80 

apmērā; 

Projekts „Infrastruktūras sakārtošana,” iesniedzējs biedrība „Ķeguma novada pensionāru 

biedrība”, EUR 235,00 apmērā; 

Projekts „Pufu iegāde izmantošanai Ķeguma dienas centrā,” iesniedzējs Ilze Veļugo, EUR 

332,00 apmērā; 

Projekts „Galda tenisa un zīdaiņu pārtinamā galda iegāde,” iesniedzējs Antra Binde, EUR 

138,00 apmērā; 

Projekts „Koncerttērpu aksesuāru iegāde Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5.-12.klašu 

korim,” iesniedzējs Liene Seržante, EUR 360,00 apmērā, izpildot šādus nosacījumus: 

Projektu realizējot tiek iegādāti 30 tautisko zeķu pāri; 

Projekts „Vizuāls projekts "Ķeguma novada kultūras un vēstures sejas"”, iesniedzējs biedrība 

"Atceries Latviju", EUR 360,00 apmērā, izpildot šādus nosacījumus: 

Projekta realizācijā jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā ietvertās prasības. 

Noraidīt šādus projektu pieteikumus: 

Projekts „Mācību dravas "Rutku drava" uzlabošana,” iesniedzējs biedrība „Dore-V”; 

Projekts „Es tevi mīlu, bērniņ!,” iesniedzējs Jeļena Loķe. 

Pielikumā: lēmums Nr.223 uz 2 lapām. 
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4.§ (lēmums Nr.224) 

Par Ķeguma novada publisko interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanas 

noteikumu apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada publisko interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanas 

noteikumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.224 uz 1 lapas un  noteikumi uz 2 lapām. 

 

5.§ (lēmums Nr.225) 

Par Tomes dienas centra maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2015.gada 18.februāra lēmumu Nr.84 (protokols Nr.4., 

19.§) „Par Ķeguma un Tomes dienas centru maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu”. 

Noteikt šādus Tomes dienas centra maksas pakalpojumu tarifus:  

N.p.k. Pakalpojums 

Cena EUR 

(ieskaitot 

PVN) 

1. Trenažieru – aerobikas zāle 
 

1.1. Visa zāle 1h (tikai treneriem) 6,00 

1.2. Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5h 1,50 

2. Telpu noma 
 

2.1. Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) 12,00 

2.2. 
Konferenču zāle (b-bu vajadzībām, kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums  ar pašvaldību) 
Bez maksas 

2.3. 
Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) (b-bu organizētie publiskie 

pasākumi) 
6,00 

2.4. Virtuve 1h  8,00 

2.5. Konferenču zāle un virtuve 1h 17,00 

3. Saimniecības telpa 
 

3.1. Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) ar sociālā dienesta izziņu 1,00 

3.2. Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) 2,00 

4. Dušas telpa 
 

4.1. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar sociālā dienesta izziņu 1,00 

4.2. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) 1,40 

4.3. 
Dušas izmantošana pēc trenažieru un aerobikas zālēs nodarbībām 

bez maksas (ietilpst cenā par nodarbību apmeklējumu) 
Bez maksas 

4.4. Bērniem līdz 14 gadu vecumam Bez maksas 

5. Kopēšana 
 

5.1. A4 lappuse 0,08 
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5.2. A4 lapa (no abām pusēm) 0,12 

5.3. A3 lappuse 0,12 

5.4. A3 lapa (no abām pusēm) 0,17 

6. Izdrukas 
 

6.1. A4 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,12 

6.2. A4 melnbalts teksts (abas puses) 0,18 

6.3. A4 krāsains teksts (1 lappuse) 0,24 

6.4. A4 krāsains teksts (abas puses) 0,36 

6.5. A4 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,25 

6.6. A4 krāsains attēls (1 lappuse) 0,52 

6.7. A3 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,18 

6.8. A3 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,36 

 

Maksas par pakalpojumu iekasēšanu veic Tomes dienas centra personāls. 

 Pielikumā: lēmums Nr.225 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.226) 

Par Ķeguma dienas centra maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt šādus Ķeguma dienas centra maksas pakalpojumu tarifus:  

N.p.k. Pakalpojums 
Cena EUR 

(ieskaitot PVN) 

1. Trenažieru zāle (t. sk. dušas) 
 

1.1. Viens trenažieru zāles apmeklējums 1,5h 5,00 

1.2. Abonements mēnesī pieaugušajiem bez laika ierobežojuma 25,00 

1.3. Abonements mēnesī bez laika ierobežojuma skolniekiem 15,00 

1.4. Abonements mēnesī bez laika ierobežojuma pensionāriem 12,50 

2. Aerobikas zāle 
 

2.1. Visa aerobikas zāle 1h (tikai treneriem) 6,00 

3. Telpu noma 
 

3.1. Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) 12,00 

3.2. 
Konferenču zāle (b-bu vajadzībām, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar pašvaldību) 
Bez maksas 

3.3. 
Konferenču zāle 1h (līdz 40 personām) (b-bu organizētie 

publiskie pasākumi) 
3,00 

3.4. Virtuve 1h 8,00 

3.5. Konferenču zāle un virtuve 1h 17,00 

4. Saimniecības telpa 
 

4.1. 
Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) ar sociālā dienesta 

izziņu 
1,00 

4.2. Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) 3,00 
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5. Dušas telpa 
 

5.1. 
Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar sociālā dienesta 

izziņu 
1,00 

5.2. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) 2,50 

5.3. 
Dušas izmantošana pēc trenažieru un aerobikas zālēs 

nodarbībām (ietilpst cenā par nodarbību apmeklējumu) 
Bez maksas 

5.4. Bērniem līdz 14 gadu vecumam Bez maksas 

6. Kopēšana 
 

6.1. A4 lappuse 0,08 

6.2. A4 lapa (no abām pusēm) 0,12 

6.3. A3 lappuse 0,12 

6.4. A3 lapa (no abām pusēm) 0,17 

7. Izdrukas 
 

7.1. A4 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,12 

7.2. A4 melnbalts teksts (abas puses) 0,18 

7.3. A4 krāsains teksts (1 lappuse) 0,24 

7.4. A4 krāsains teksts (abas puses) 0,36 

7.5. A4 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,25 

7.6. A4 krāsains attēls (1 lappuse) 0,52 

7.7. A3 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,18 

7.8. A3 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,36 

8. Laminēšana 
 

8.1. A4 formāts (1gb.) 0,69 

 

Maksas par pakalpojumu iekasēšanu veic Ķeguma dienas centra personāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.226 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.227) 

Par Birzgales publiskā interneta pieejas punkta maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt šādus Birzgales publiskā interneta pieejas punkta maksas pakalpojumu tarifus:  

N.p.k. Pakalpojums 
Cena EUR 

(ieskaitot PVN) 

1. Kopēšana 
 

1.1. A4 lappuse 0,08 

1.2. A4 lapa (no abām pusēm) 0,12 

1.3. A3 lappuse 0,12 

1.4. A3 lapa (no abām pusēm) 0,17 

2. Izdrukas 
 

2.1. A4 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,12 

2.2. A4 melnbalts teksts (abas puses) 0,18 

2.3. A4 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,25 
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2.4. A3 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,18 

2.5. A3 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,36 

 

Maksas par pakalpojumu iekasēšanu veic Birzgales publiskā interneta pieejas punkta personāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.227 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.228) 

Par Ķeguma novada Sociālā dienesta Sociālo prasmju dzīvokļa maksas pakalpojumu tarifu 

noteikšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2014.gada 15.janvāra lēmumu Nr.23 (protokols Nr.2., 22.§) 

„Par maksas pakalpojumiem”. 

Noteikt šādus Ķeguma novada Sociālā dienesta Sociālo prasmju dzīvokļa maksas 

pakalpojumu tarifus:  

N.p.

k. 
Pakalpojums 

Cena EUR 

(ieskaitot 

PVN) 

1. Saimniecības telpa 
 

1.1. Veļas mašīnas izmantošana 1 reize (6 kg) ar maksas atvieglojumiem 0,70 

1.2. Veļas mašīnas izmantošana 1reize (6 kg) 1,40 

2. Dušas telpa 
 

2.1. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) ar maksas atvieglojumiem 1,00 

2.2. Dušas izmantošana (ne ilgāk par 30 min) 1,40 

2.3. Bērniem līdz 14 gadu vecumam Bez maksas 

3. Kopēšana 
 

3.1. A4 lappuse 0,08 

3.2. A4 lapa (no abām pusēm) 0,12 

3.3. A3 lappuse 0,12 

3.4. A3 lapa (no abām pusēm) 0,17 

4. Izdrukas 
 

4.1. A4 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,12 

4.2. A4 melnbalts teksts (abas puses) 0,18 

4.3. A4 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,25 

4.4. A3 melnbalts teksts (1 lappuse) 0,18 

4.5. A3 melnbalts attēls (1 lappuse) 0,36 

5. Virtuve 
 

5.1. Cepeškrāsns izmantošana 1 stunda 0,34 

 

Maksas atvieglojumus piemēro šādām iedzīvotāju kategorijām: trūcīgās un 

maznodrošinātās personas, pensionāri bez apgādniekiem, bāreņi, personas ar invaliditāti. Maksas 

atvieglojuma piemērošanu izvērtē Ķeguma novada Sociālais dienests. 



  9 

 

Maksas par pakalpojumu iekasēšanu veic Ķeguma novada Sociālā dienesta Sociālo 

prasmju dzīvokļa personāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.228 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.229) 

Par Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas nolikumu.  

Pielikumā: lēmums Nr.229 uz 1 lapas un nolikums uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.230) 

Par zemes vienību pievienošanu  nekustamajam īpašumam ”Pilskalni” 

R.Ozols 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pievienot nekustamajam īpašumam “Pilskalni”, platība 8,40 ha: 

zemes vienību, platība 0,6777  ha; 

zemes vienību, platība 0,3246  ha; 

zemes vienību,  platība 0,2513  ha; 

zemes vienību, platība 0,2513  ha; 

zemes vienību, platība 0,2513  ha; 

zemes vienību, platība 0,2513  ha; 

 Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt vienotu nosaukumu “Pilskalni”. 

 Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.230 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.231) 

Par telpu Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nodošanu iznomāšanai 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Nodot iznomāšanai telpas Nr.21 un Nr.22 Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, turpmāk tekstā Nomas objekts.  
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Noteikt, ka Nomas objekta nomnieks tiek noskaidrots rakstiskā izsolē. 

Apstiprināt Nomas objekta publicējamo informāciju: 

nomas objekts – sadzīves pakalpojumu ēkas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ķeguma 

novadā, ar kadastra numuru 7409 001 0043, telpas Nr.21 un Nr.22 otrajā stāvā ar kopējo platību 

11,1 m
2
 kosmetologa pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem; 

nomas objekta nosacītā (sākumcena) nomas maksa – 1,57 euro/m
2
 mēnesī plus PVN. 

Papildus nomas maksai nomnieks maksā NĪN (apmērs atkarīgs no kadastrālās vērtības, šogad 

EUR 2,49) un maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem 

rēķiniem; 

nomas līguma termiņš 3 gadi; 

nomas objektu nomniekam nav tiesības nodot apakšnomā; 

nomas pretendentu pieteikšanās termiņš tiek noteikts 2015.gada 15.jūnijs līdz plkst. 

17:00. 

pretendentu pieteikumus iesniedz Ķeguma novada domē lietvedības sekretārei;  

pretendentu pieteikumu atvēršanas diena un laiks – 2015.gada 15.jūnijs plkst. 17:00. 

nomas līguma projekts; 

nomas objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties par Saimnieciskās nodaļas vadītājam 

V.Pugačam, tālrunis 29284146. 

Pielikumā: lēmums Nr.231 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.232) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 4 zemes vienības 

daļas, 200 kv.m. platībā, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 

sakņu dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma 

pilsētā”. 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.232 uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.233) 
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Par zemes gabala Krastmalas iela 9 nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala Krastmalas 

iela 9, platība 0,304 ha, nomu ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem, nosakot maksu 1,5% apmērā 

no zemes kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.  

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.233 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.234) 

Par zemes gabala „Jaunā muiža 2” nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Jaunā muiža 2”,  4,7 

ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2018.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.234 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.235) 

Par zemes gabala „Individuālie dārzi” nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Individuālie dārzi” 

2,0646 ha platībā nomu, bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 
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2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu 0,5% 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.235 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.236) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme”  daļas 1,3 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, 

nosakot nomas maksu 0,5% 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.236 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.237) 

Par zemes gabala „Pie bērnudārza” daļas nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pie bērnudārza” 

daļas 1,5 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 

2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu 0,5% 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 
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Pielikumā: lēmums Nr.237 uz 1 lapas. 

18.§ (lēmums Nr.238) 

Par zemes gabala „Segliņu lauks” daļas nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Segliņu lauks” daļas 

0,13 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 

2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu 0,5% 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, 

lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.238 uz 1 lapas. 

 

19.§ (lēmums Nr.239) 

Par zemes gabala „Zemīšu lauks”, Birzgales pagastā,Ķeguma novadā, daļas nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederoša zemes gabala „Zemīšu lauks” daļas 

4,71 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām uz laiku līdz 

2020.gada 31.decembrim,  nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši 

likumā noteiktajai nodokļa likmei. 

Pielikumā: lēmums Nr.239 uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.240) 

Par sociālā dzīvokļa īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2012.gada 2.februāra Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu  par dzīvokli 

Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2015.gada 

19.novembrim. 
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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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.240 uz 1 lapas. 

 

21.§ (lēmums Nr.241) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2007.gada 08.augusta Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.4-3/1-2007 termiņu uz 

laiku līdz 2018.gada 31.decembrim. Papildus īres maksai Īrnieks maksā nekustamā īpašuma 

nodokli atbilstoši likumā noteiktajai nodokļa likmei. 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.241 uz 1 lapas. 

 

22.§ (lēmums Nr.242) 

Par vienotas adreses  piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Beikapi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr. 7444 007 0004, platība  11,30 ha, kas sastāv no zemes gabala un ēkām uz jaunu 

vienotu adresi „Beikapi”, Birzgales pag.,  Ķeguma nov. 

Pielikumā: lēmums Nr.242 uz 1 lapas. 

 

23.§ (lēmums Nr.243) 

Par Ķeguma novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Print to Print”, reģistrācijas numurs 

40103600358, juridiskā adrese Krustabaznīcas iela 9A, Rīga, LV-1006,  Ķeguma pašvaldībai 

piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļu 1,00 ha platībā, (kadastra Nr.7409-008-0022, 

kopējā platība 105497 m
2
) sporta un atpūtas pasākuma „HAPPY” organizēšanai uz laiku no 

2015.gada 09.jūlija līdz 2015.gada 13.jūlijam (ieskaitot), nosakot nomas maksu par šo laika 

periodu EUR 200 plus PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.243 uz 1 lapas. 

 

24.§ (lēmums Nr.244) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

EUR 72,55 (septiņdesmit divi komats piecdesmit pieci euro) apmērā par nekustamo īpašumu 

Pakalnes ielā 8, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.244 uz 1 lapas. 

 

 

25.§ (lēmums Nr.245) 

Par izmaiņām Ķeguma novada medību koordinācijas komisijas sastāvā 

R.Ozols 

 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atbrīvot Ķeguma novada pašvaldības pārstāvi Jāni Braunu no pienākumu izpildes 

Ķeguma novada medību koordinācijas komisijā ar 2015.gada 31.maiju. 

 

Apstiprināt Māri Liepiņlauski kā Ķeguma novada pašvaldības pārstāvi Ķeguma novada 

medību koordinācijas komisijā ar 2015.gada 02.jūniju. 

 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.245 uz 1 lapas. 
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26.§ (lēmums Nr.246) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Buciņi” 

R.Ozols 

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

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Ceļmalas” atdalīt zemes vienību, platība 7,40  ha, atdalāmajam 

nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Buciņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.246 uz 1 lapas. 

 

27.§ (lēmums Nr.247) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), 

„pret”– nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 11/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam”” (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.247 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 6 lapām. 

 

28.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

Iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumi pildās atbilstoši plānotajiem. 

Par iepirkumiem 

Izsludināti iepirkumi: 

Lietotas automašīnas piegāde Ķeguma novada domei. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 

04.06.2015. plkst. 11:00. 

Ķeguma novada pašvaldības grants seguma ceļu un ielu periodiskās uzturēšanas darbi. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 02.06.2015. plkst. 11:00. 

Par darbiem 

SIA „DGS” turpina veco siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā.  

SIA „IKO” turpina veikt rekonstrukcijas darbus objektā Liepu alejā.  

Beidzies konkurss uz vakanto kultūras organizatora amatu. Pieteikušies 4 pretendenti. Komisija 

galīgo lēmumu vēl nav pieņēmusi. 
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Kultūras un sporta pasākumi: 

Visiem kolektīviem pagājušas plānotās skates. Zināmi rezultāti. XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos  novadu pārstāvēs 2 kolektīvi- pūtēju orķestris un Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas 5.-9. klašu koris. Pārējie nav izturējuši augstos kritērijus. 

23.maijā Ogres estrādē notika starpnovadu skolu jaunatnes dziesmu svētku  ieskaņas pasākums, 

kurā piedalījās visi mūsu kolektīvi. 

23.maijā notika Tomes pagasta svētki.  Šobrīd gatavojamies novada svētkiem, kas notiks 

30.maijā. Izdota Ķeguma novada svētku avīze.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:00 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

29.05.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 

 


