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Reģ.Nr.90000013682
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Nr.16
2012.gada 18.jūlijā
Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža
Sēdē piedalās:
Deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde,
Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks
Domes darbinieki: izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija
Priževoite
Sēdē nepiedalās deputāti Aigars Biķis, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Edgars Skuja
Darba kārtība:
1.

Par Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

2.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam

3.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam

4.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam

5.

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

6.

Par zemes nomu

7.

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

8.

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

9.

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu

10. Par norīkotā pārvaldnieka iecelšanu
11. Par zemes vienību atzīšanu par starpgabalu
12. Par starpgabala piekritību pašvaldībai
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
14. Par saistošo noteikumu Nr.11”Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnēs Ķeguma novadā” apstiprināšanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”
precizēšanu
16. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
17. Informatīvie jautājumi

1.§(lēmums Nr.310)
Par Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu
R.Ozols
Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa nolikumu (Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija sēdes lēmums Nr. 247
protokols Nr.11,11§) un 2012.gada 25.maijā izsludināto Ķeguma novada pašvaldības
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu (Ķeguma novada domes 2012.gada
23.maija sēdes lēmums Nr. 248 protokols Nr.11,12§) projektu konkursa vērtēšanas komisijai
iesniegti 19 projekti par kopējo summu Ls 9016,37.
Komisija atbalstījusi 15 projektus par kopējo summu Ls 6966,37.
Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursā iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus Ls 6966,37 (seši
tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši lati 37 sant.) apmērā:
1.1. Projektu „Lai skan!” , iesniedzējs Monta Artihoviča, Ls 500,00 apmērā;
1.2. Projektu „Bērnu šūpoles Ķeguma pilsētas pludmalē”, iesniedzējs biedrība
„Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"”, Ls 450,00 apmērā;
1.3. Projektu „Strādājam moderni, mūsdienīgi un droši”, iesniedzējs biedrība „Vecāki
Ķegumam un jaunajai paaudzei”, Ls 491,16 apmērā;
1.4. Projektu „Ķeguma MTB maratons 2012”, iesniedzējs Jānis Priževoits, Ls 500,00
apmērā;
1.5. Projektu „Sporta laukuma labiekārtošana”, iesniedzējs Armands Arājs, Ls 433,52
apmērā;
1.6. Projektu „Glābjam Birzgales dīķus”, iesniedzējs Jānis Reinsons, Ls 494,50 apmērā;
1.7. Projektu „Birzgales "Rūķu" parka dīķa apzaļumošana”, iesniedzējs Diāna Arāja, Ls
407,45 apmērā;
1.8. Projektu „Iepazīsti kamanu suņus”, iesniedzējs Liene Ļeonova, Ls 500,00 apmērā;
1.9. Projektu „Sportošana-veselīgs dzīvesveids!”, iesniedzējs Edgars Siliņš, Ls 499,74
apmērā;
1.10. Projektu „Ģitārspēles studija Ķeguma novada iedzīvotājiem”, iesniedzējs Dace
Priedoliņa, Ls 470,00 apmērā;
1.11. Projektu „Jauno jātnieku drošības un nodarbību kvalitātes uzlabošana un
dažādošana”, iesniedzējs jātnieku sporta klubs ''Zelta Pakavs", Ls 500,00 apmērā;
1.12. Projektu „Ķeguma skolēnu un veco ļaužu starppaaudžu pieredzes nodošana”,
iesniedzējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību„Tote”, Ls 500,00 apmērā;
1.13. Projektu „Ķeguma sieviešu pludmales volejbola attīstība”, iesniedzējs Dace
Pavlovska, Ls 220,00 apmērā;
1.14. Projektu „Birzgales jauniešu kultūras centra labiekārtošana”, iesniedzējs Jānis
Altmanis, Ls 500,00 apmērā;
1.15. Projektu „Birzgales jauniešu kultūras centra attīstība”, iesniedzējs Jānis Altmanis,
Ls 500,00 apmērā.
2. Slēgt līgumus ar lēmuma 1.punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām par
projektu īstenošanu.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmumā minētajām fiziskajām un
juridiskajām personām un pašvaldības darbiniekiem, uz kuriem lēmums attiecas.
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2.§(lēmums Nr.311)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Purenes”,
Arāji, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 006 0038, platība 1,9129 ha.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
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 un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei sēdes protokola
pielikumā uz 2 lapām.

3.§(lēmums Nr.312)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Celmiņi”,
Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 004 0074, platība 3,00 ha.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
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 un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei sēdes protokola
pielikumā uz 2 lapām.

4.§(lēmums Nr.313)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalnāres”,
Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 006 0004, platība 3,20 ha.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
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 un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei sēdes protokola
pielikumā uz 2 lapām.
5.§(lēmums Nr.314)
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atzīt M. Rešetņikovu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā, iekļaut sociālo dzīvokļu īres reģistrā, piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz
dzīvojamo platību istabā Nr.1 (14,8 kv.m) Ķeguma ielā 6 dz.3, Rembate, Rembates pag.,
Ķeguma nov. un slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu no 2012.gada 25.jūlija līdz
2013.gada 24. janvārim.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

6.§(lēmums Nr.315)
Par zemes nomu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.182/2007, kas noslēgts
2007.gada 23.aprīlī par nomājamās zemes Liepu alejā 12, Ķegumā, kas ir zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7409 002 0078 daļa, platības no 1000 kv.m samazināšanu uz 637 kv.m.
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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7.§(lēmums Nr.316)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Kaspara Salenieka deklarēto dzīvesvietu
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības
likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi
tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
8.§(lēmums Nr.317)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Leldes Salenieces deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

9.§(lēmums Nr.318)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Alvja Salenieka deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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10.§(lēmums Nr.319)
Par norīkotā pārvaldnieka iecelšanu
R.Ozols
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta 2.daļu, kas nosaka
dzīvojamās mājas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, t.sk. līguma par piesaistītā
zemesgabala lietošanu slēgšanu ar zemesgabala īpašnieku; 21.panta 2.daļas 1.punktu, kas
paredz, ka attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībai, veicot tai likumā noteiktās
funkcijas un ievērojot likumā noteikto kārtību, ir pienākums iecelt dzīvojamai mājai norīkoto
pārvaldnieku, ja dzīvojamās mājas īpašnieks neveic obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības.
Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2012.gada 6.jūnija lēmumu Nr.262 (sēdes protokols
Nr.12, 10§) „Par zemes nomu”;
ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Liepu iela 1, Liepu iela 2, Ķeguma iela
2, Ķeguma iela 4, kas atrodas Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., dzīvokļu īpašnieki
neveic obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un nav uzdevis tās veikt pārvaldniekam un tā
rezultātā var tikt radīts apdraudējums cilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, īpašumam vai
videi,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu
ielā 5, Ķegums, Ķeguma nov., par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Liepu iela 1, Liepu
iela 3, Ķeguma iela 2, Ķeguma iela 4, kas atrodas Rembatē, Rembates pag., Ķeguma
nov., norīkoto pārvaldnieku uz laiku līdz dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu
īpašnieki) vai viņa pilnvarotā persona uzsāk dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
2. Uzdot norīkotajam pārvaldniekam noslēgt nomas līgumu par zemesgabalu lietošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Liepu iela 1, Liepu iela 3, Ķeguma iela 2, Ķeguma
iela 4, kas atrodas Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., uzturēšanai, ar
zemesgabala īpašnieku, sākot no 2012.gada 1.augustu.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”,
centralizētajai grāmatvedībai.

11.§(lēmums Nr.320)
Par zemes vienību atzīšanu par starpgabalu
R.Ozols
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikto, ka starpgabals ir
pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels
Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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1. Atzīt par starpgabalu zemes vienību, kurai platība lauku apvidos ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību un konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam: „Saimnieki”, Graužupe, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums
7484 006 0123, platība 0,02 ha.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.

12.§(lēmums Nr.321)
Par starpgabala piekritību pašvaldībai
R.Ozols
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr. 996 „Kārtība,
kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, kas
nosaka kārtību, kādā lauku apvidu zeme izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo lauku apvidu un pilsētu zemi;
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas
laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme,
kura 1940. gada 21. jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par
zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes
starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā) noteiktajam un par to pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu,
ka tā ir starpgabals:
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 4. punktu, pašvaldībai piekrīt un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada pašvaldības vārda zemes vienība
„Saimnieki”, Graužupe, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 006
0123, platība 0,02 ha.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei.
13.§(lēmums Nr.322)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
R.Ozols
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Kuģu ielā 9,
Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7409 002 0038, platība 2789 m2.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā).
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 un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei sēdes protokola
pielikumā uz 2 lapām.
14.§(lēmums Nr.323)
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnēs Ķeguma novadā” apstiprināšanu
R.Ozols
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma” 8.panta trešo daļu, kas nosaka pašvaldības tiesības izdot saistošos
noteikumus, ja vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels
Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnēs Ķeguma novadā” (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 noteiktajā kārtībā.
15.§(lēmums Nr.324)
Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”
precizēšanu
R.Ozols
Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2012.gada 26.jūnija vēstuli Nr.17-1e/9709 „Par saistošajiem noteikumiem” un, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktiem, 21.panta pirmās
daļas16.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta ceturto daļu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 39.panta pirmo daļu,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels
Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”
(apstiprināti ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.05.2012. lēmumu Nr. 241 , prot.
Nr.11,5§) saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju.
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2. Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas
nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.

16.§(lēmums Nr.325)
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
R.Ozols, L.Bicāns
Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola iesniegumu par ikgadējā
atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2012.gada 23.jūlija.
saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 41.panta (1) daļu, kas nosaka, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam
deputātam ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās
nedēļas, neieskaitot svētku dienas;
atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels
Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta ikgadēja
atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro nedēļu, no 2012.gada 23.jūlija līdz 29.jūlijam (ieskaitot),
par laika periodu 01.09.2011. – 31.08.2012.
17.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālajiem veiktajiem un
plānotajiem saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 04.07.2012.
1. Atklātajam konkursam „Ozolu ielas rekonstrukcija Ķegumā” līdz 09.07.2012.
nogaidīšanas termiņā IUB nav saņemta neviena sūdzība, ir noslēgts līgums, tiek gatavota
būvatļauja.
2. Iepirkumam „Rembates skolas internāta rekonstrukcija sociālās aprūpes centra
vajadzībām” tika veikta piedāvājumu vērtēšana un ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar Personu apvienību SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” par piedāvāto cenu (bez PVN)
LVL 75271,11.
3. 30.06.2012. izsludinātā iepirkumā „Lietota pasažieru autobusa piegāde Ķeguma novada
pašvaldības vajadzībām” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 10.07.2012. saņemts viens
piedāvājums. Ir veikta piedāvājuma izvērtēšana un pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma
procedūras uzvarētāju un ieteikt Ķeguma novada domei slēgt līgumu ar uzņēmumu SIA
„Ogres Autobuss” par piedāvāto cenu (bez PVN) LVL 9420,00.
4. 06.07.2012. izsludinātā iepirkumā „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas
papilddarbi” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 17.07.2012. saņemts viens piedāvājums.
5. 13.07.2012. izsludināts iepirkums „Flīģeļa piegāde Birzgales tautas namam”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 24.07.2012.
6. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus.
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7. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes
garāžās un ambulancē un turpinās darbi arī Rembates skolas internāta ēkā.
8. CBF SIA „Binders” turpina pašvaldības autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750m)
rekonstrukcijas darbus. Pirmdien tika ieklāts asfalts ceļa brauktuvē, vakar izbūvēja asfalta
klājumu nobrauktuvēm, bet šodien pilda ceļa nomales. Paliks vien sakārtot grāvmalas un
uzkrāsot ceļa marķējumu.
9. SIA „Ulre” ir uzsācis ēkas renovācijas darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.
10. Tuvākajās dienās SIA „Svillas” uzsāks Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus.
11. Ir uzsākti darbi, lai iekārtotu Tomes skolā no Tomes tautas nama pārcelto bibliotēku.
Sēdi slēdz plkst. 16.00
Sēdes vadītājs
20.07.2012.

R.Ozols

(datums)

Sēdi protokolēja

I.Koluža
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