Latvijas Republika

ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000013682
Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,
dome@kegums.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2013.gada 20.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, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,
Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko
pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede
Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska
nepiedalās: Benita Šteina- slimības dēļ, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks- pamatdarba dēļ
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma „Jasmīni” lietošanas mērķa maiņu
2. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 5.decembra lēmumā Nr.493
(protokols Nr.27,9.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam
īpašumam „Kursīši”
3. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamā īpašuma „Daugavas Dzirnavas” zemes vienībai
„Akmensdzirnavas”
4. Par adrešu dzēšanu Rembates pagastā
5. Par pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām
6. Par grozījumiem Ķeguma novada sociālā dienesta nolikumā
7. Par dzīvojamo telpu īri
8. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis" izsoli
10. Par 2013.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa izsludināšanu
11. Par 23.01.2013. saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes
2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””
precizēšanu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
15. Par projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta
stadiona rekonstrukcija” (Nr.11-04-L32100-000151) īstenošanai papildus nepieciešamo
aizņēmumu Valsts kasē
16. Informatīvie jautājumi

1.§(lēmums Nr.86)
Par nekustamā īpašuma „Jasmīni” lietošanas mērķa maiņu
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma „Jasmīni”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444
001 0244, platība 0,35 ha, lietošanas mērķi – uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.§(lēmums Nr.87)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 5.decembra lēmumā Nr.493
(protokols Nr.27,9.§) „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
nekustamajam īpašumam „Kursīši”
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 05.12.2012. (protokols Nr.27, 9.§) lēmumā
Nr. 493 „Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
„Kursīši”, izsakot lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:
„1. No nekustamā īpašuma „Dobelnieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra
Nr.7444 003 0004, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7444 003 0071, platība
7,00 ha, 7444 003 0072, platība 7,10 ha, 7444 003 0073, platība 1,50 ha”.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.§(lēmums Nr.88)
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamā īpašuma „Daugavas Dzirnavas” zemes vienībai
„Akmensdzirnavas”
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma “Daugavas Dzirnavas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra
Nr. 7444 010 0013:
atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 010 0020, platība 20,20 ha;
atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Akmensdzirnavas”, Birzgales pag.,
Ķeguma nov.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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4.§(lēmums Nr.89)
Par adrešu dzēšanu Rembates pagastā
R.Ozols
Izskatīta Valsts zemes dienesta 18.02.2013. vēstule Nr.2-04.1-R/989 (reģistrēta
18.02.2013.Nr.KNB/4-2/13/24 ) par adrešu datu kārtošanu Rembates pagastā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009.noteikumu. Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 8.punktu, kas nosaka
adrešu piešķiršanas kārtību;
ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, no Valsts adrešu reģistra dzēst šādas adreses:
Lielvārdes iela 18, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.;
Lielvārdes iela 14, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.;
Lielvārdes iela 2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.;
Lielvārdes iela 4, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.;
Lielvārdes iela 5, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Stabulītes”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Tīreļi”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Akmentiņi”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Loka Zaļenieki 2; 4; 6; 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 21; 19;
17; 15; 13; 11; 9; 7; 5; 3; 1”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Mazzaļenieki 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Lielzaļenieki 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; ”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Lejas Zaļenieki 1; 2; 3; 4”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Augšzaļenieki 2; 4; 6; 8”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Kanaāns”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Motocentrs”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Silavirši”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Žubes”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Anniņas”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Arletas”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Aiņi 1”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Lejaskalēji”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Vārpas”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Mazķervani”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Jaunupītes”, Rembates pag., Ķeguma nov.;
„Robežnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov..
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas
reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010.
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5.§(lēmums Nr.90)
Par pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām
R.Ozols, L.Bicāns
Izskatīts Ķeguma novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo politiski represēto personu
pārstāvja E.Būmaņa 2012.gada 22.novembra iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu Ķeguma
novada teritorijā dzīvojošajām politiski represētajām personām sakarā ar Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienu 25.martā un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
18.novembrī.
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvo 58 politiski represētas personas.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldība 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.
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”- nav, „atturas”-1(Pāvels Kotāns),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajām politiski
represētajām personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu Ls
50,00 (piecdesmit latu) apmērā katrai, saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu,
naudas līdzekļus izmaksājot no pašvaldības budžeta sadaļas „Sociālie pabalsti”.
2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai.
6.§(lēmums Nr.91)
Par grozījumiem Ķeguma novada sociālā dienesta nolikumā
R.Ozols
Sakarā ar jaunu pakalpojuma veidu ieviešanu pašvaldībās, ko nodrošina pašvaldības
sociālais dienests no valsts budžeta līdzekļiem;
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var apstiprināt pašvaldības iestādes nolikumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Ķeguma novada domes Sociālā dienesta nolikumā, izsakot
nolikuma 24.3. punktu šādā redakcijā:
„24.3. slēgt līgumus pašvaldības vārdā ar fiziskām un juridiskām personām par
sociālās palīdzības un/vai sociālo pakalpojumu, kā arī no valsts budžeta finansēto
pakalpojumu sniegšanu”.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma un nolikuma nosūtīšanu Ķeguma novada
Sociālajam dienestam.
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7.§(lēmums Nr.92)
Par dzīvojamo telpu īri
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības uz dzīvokli „Ziemeļu tālā pievadstacija”-4,
Rembates pag., Ķeguma nov., ar 2013.gada 22.martu.
Noteikt dzīvokli „Skola”- 1, Rēžas, Rembates pag, Ķeguma nov., par īres dzīvokli.
Piešķirt īres tiesības uz dzīvojamo platību dzīvoklī „Skola”-1, Rēžas, Rembates pag.,
Ķeguma nov., noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, ar 2013.gada 22.martu, nenosakot īres
maksas peļņas daļu.
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.93)
Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos pie 2003.gada 1.janvāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr.4-3/16par
pašvaldības dzīvokļa Nr.2 dzīvojamā mājā „Bergeži”, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033,
īri uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,02 Ls/m2.
Īrnieks papildus īres 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.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
9.§(lēmums Nr.94)
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis" izsoli
R.Ozols, P.Kotāns
Sakarā ar to, ka ar Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.27
(protokols Nr.2, 27.§) noteiktajā nekustamā īpašuma „Ābermaņu šķūnis", Birzgales pag.,
Ķeguma nov., pārdošanā izsolē 2013.gada 5.martā par sākumcenu Ls 2880, - nav pieteicies
neviens pretendents,
ņemot vērā pašvaldības mantas izsoles komisijas priekšlikumu un domes Finanšu
komitejas atzinumu,
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balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības nekustamās mantas „Ābermaņu šķūnis", Birzgales pag., Ķeguma nov.,
kadastra apzīmējums 7444 002 0113, kas sastāv no zemesgabala 0,291 ha platībā un uz tā
atrodošās ēkas - šķūņa, ar kadastra apzīmējumu 7444 002 0113 001, izsoli par nenotikušu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
10.§(lēmums Nr.95)
Par 2013.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursa izsludināšanu
R.Ozols
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 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;
saskaņā ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr.247 (sēdes protokols
Nr.10, 11.§) apstiprināto Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursa Nolikumu;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Izsludināt 2013.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursu.
2. Noteikt, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada
28.maija plkst. 17:00;
3. Noteikt, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2013.gada 15.jūnija līdz 2013.gada
15.decembrim;
4. Projektu koordinatorei nodrošināt informācijas publicēšanu laikraksta „Ķeguma Novada
Ziņas” 2013.gada aprīļa numurā un ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā
www.kegums.lv 2013.gada 26.aprīlī.
11.§(lēmums Nr.96)
Par 23.01.2013. saistošo noteikumu Nr.3/2013 „Par grozījumiem Ķeguma novada
domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem” precizēšanu
R.Ozols
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.03.2013. vēstuli
Nr.18-6/2428 par saistošo noteikumu precizēšanu,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 4.daļu, ka, ja saņemts Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas
prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus,
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
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balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 23.01.2013. saistošos noteikumus Nr.3/2013 „Par grozījumiem Ķeguma
novada domes 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem” precizētajā redakcijā (pielikumā).
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā „Ķeguma
Novada Ziņas” un nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
12.§(lēmums Nr.97)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 42,85 (četrdesmit
divi komats astoņdesmit pieci lati) par nekustamo īpašumu Staru ielā 4-40, Ķegumā, Ķeguma
novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0446, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
13.§(lēmums Nr.98)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 9,38 (deviņi
komats trīsdesmit astoņi lati) par nekustamo īpašumu Staru ielā 10-7, Ķegumā, Ķeguma
novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0325, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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14.§(lēmums Nr.99)
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 49,51 (četrdesmit
deviņi komats piecdesmit viens lati) par nekustamo īpašumu Staru ielā 4-22, Ķegumā,
Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0096, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas
atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek
aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls.
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
15.§(lēmums Nr.100)
Par projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta
stadiona rekonstrukcija” (Nr.11-04-L32100-000151) īstenošanai papildus nepieciešamo
aizņēmumu Valsts kasē
R.Ozols
Pamatojoties uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, kas nosaka
pašvaldību budžeta tiesības un procedūras;
pamatojoties uz 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;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto un piekto
punktiem, kas nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;
ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt
aizņēmumus;
saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, veiktu investīcijas publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos;
saskaņā ar 2011.gada 20.aprīļa Ķeguma novada domes lēmumu „Par piedalīšanos
projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ķeguma Tautas
nama un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija”” (protokols
Nr. 10, 26.§), Ķeguma novada dome piedalījās Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā atklātajā
projektu konkursā saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” un guva
atbalstu projekta īstenošanai. 21.07.2011. tika saņemts Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 18.07.2011. lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu Nr.5/2-2-7/2052, kopējās izmaksas 119961,38 Ls;
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ņemot vērā, ka projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo tehnisko projektu
izstrādei:
2011.gada 7.aprīlī ir noslēgts līgums Nr.09/11PR ar SIA „Elpro” par summu 1220,00 Ls, t.
sk. PVN 220,00 Ls;
2011.gada 1.jūnijā ir noslēgts līgums NR.PR-3/04.11 ar SIA „Birojs T22” par summu
3647,80 Ls, t. sk. PVN 657,80 Ls;
2011.gada 1.jūnijā ir noslēgts līgums NR.PR-4/04.11 ar SIA „Birojs T22” par summu
3306,20 Ls, t. sk. PVN 596,20 Ls;
atbilstoši iepirkumam ĶND 2011/19/ELFLA „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas
darbi” 2012.gada 21.februārī ir noslēgts līgums Nr.12/2012 ar uzvarētāju SIA "MN Īpašumi"
par summu 119604,19 Ls, t.sk. PVN 21449,79 Ls;
2012.gada 21.februārī ir noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.13/2012 ar SIA "AT projekti" par
summu 2976,75 Ls, t.sk. PVN 526,75 Ls;
2012.gada 21.februārī ir noslēgts autoruzraudzības līgums Nr.14/2012 ar SIA "BIROJS T22"
par summu 3195,76 Ls, t.sk. PVN 565,51 Ls;
atbilstoši iepirkumam ĶND 2012/12/ELFLA „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas
papilddarbi” 2012.gada 17.augustā ir noslēgts līgums Nr.79/2012 ar uzvarētāju SIA "MN
Īpašumi" par summu 18709,98 Ls, t.sk. PVN 3247,18 Ls.
2012.gada 6.novembrī ir noslēgts līgums Nr.109/2012 ar SIA "ACV STATUS" par summu
3025,00 Ls, t.sk. PVN 525,00 Ls;
2012.gada 7.novembrī ir noslēgts līgums Nr.110/2012 ar SIA "Laurus pro" par summu
2700,00 Ls, t.sk. PVN 468,60 Ls;
2013.gada 7.februārī ir noslēgts līgums Nr.22/2013 ar SIA "A House" par summu 4643,59 Ls,
t.sk. PVN 805,91 Ls;
atbilstoši iepirkumam Nr.KND 2012/21/ELFLA „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
sporta stadiona rekonstrukcija“ 2013.gada 5.martā ir noslēgts līgums Nr.31/2013 ar
uzvarētāju SIA "Ceļdaris" par summu 395186,33 Ls, t.sk. PVN 98338,12 Ls;
2013.gada 19.martā ir noslēgts autoruzraudzības līgums Nr.36/2013 ar SIA „Birojs T22” par
summu 3616,69 Ls, t.sk. PVN 627,69 Ls;
2013.gada 19.martā ir noslēgts būvuzraudzības līgums Nr.37/2013 ar SIA „SEEP” par summu
3618,99 Ls, t.sk. PVN 628,09 Ls;
ievērojot, ka projekta īstenošanai ir saņemts avansa maksājums par summu 16360,47Ls
un Valsts kases aizdevums 57564,00Ls (aizdevuma līgums Nr.A2/1/12/389);
ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu;
balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča,
Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav , „atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu sekmīgu projekta „Ķeguma Tautas nama un Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija” (Nr.11-04-L32100-000151) īstenošanu, ņemt
papildus aizņēmumu Valsts kasē 405781,00 Ls (četri simti pieci tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit viens Latvijas lats) apmērā.
2. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases
noteiktajiem procentiem.
3. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā
izpildi ar pašvaldības budžetu.
4. Ķeguma novada domes projektu koordinatorei nodrošināt dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un
pārraudzības padomei.
5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.
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16.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem
darbiem novadā par periodu no 06.03.2013.
Par budžeta ieņēmumiem. Kaut arī marts ir tikai pusē, IIN ieņēmumi ir 138927.60 LVL, kas
ir par 8435.93 Ls vairāk nekā plānots. Šobrīd nedaudz atpaliek kārtējā gada NĪN iemaksas,
taču labi pildās nekustamā īpašuma nodokļu parāda segšana. Šobrīd ir iemaksāts un dzēsta
gandrīz puse no iepriekšējo periodu parādiem.
Par iepirkumiem.
07.03.2013. tika izsludināts iepirkums „Skatuves izgaismošanas iekārtu un skatuves
mehānismu montāža un aizkaru uzstādīšana Tomes tautas namā”. Piedāvājumu
iesniegšanas termiņā 18.03.2013. tika saņemti divi piedāvājumi. Ir veikta piedāvājumu
vērtēšana un pieprasīta papildus informācija pretendentam, kuram varētu tikt piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības.
10.03.2013. atkārtoti tika izsludināts iepirkums „Malkas piegāde Ķeguma novada
pašvaldības iestādēm 2013./2014.g. apkures sezonai” uz tām sešām daļām, kurās pirmajā
iepirkumā netika saņemti piedāvājumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 21.03.2013.
Sakarā ar grozījumiem konkursa „Rembates sociālās aprūpes centra rekonstrukcijas
papilddarbi” Nolikumā, 12.03.2013. tika pieņemts lēmums pagarināt piedāvājumu
iesniegšanas termiņu līdz 02.04.2013.
14.03.2013. ir izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas darbi 2013. gada vasaras periodā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir
25.03.2013.
15.03.2013. ir izsludināts atklātais konkurss „Ķeguma VPII „Gaismiņa” ēkas iekšējo
inženiertīklu rekonstrukcija un telpu renovācija”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir
10.04.2013.
Pasākumi
25.martā Ķeguma tautas namā pensionāru biedrības rokdarbu izstāde.
26.martā Represēto piemiņas dienas pasākums plkst. 13:00 pie Rembates akmeņa.
Vēlāk plkst. 14:00 Ķeguma tautas namā.
28.martā tiek gatavoti Ģerboņu svētki pie Valsts prezidenta, kur tiks svinīgi pasniegts mūsu
apstiprinātais novada ģerbonis. Pasākumā piedalīsies arī bērnu vokālais ansamblis, kurš
izpildīs mūsu novada kopdziesmu.
Gatavojamies Lieldienu pasākumiem Dziesmu svētkiem.
Sēdi slēdz plkst. 16:00
Sēdes vadītājs
_________
datums

R.Ozols

Protokolēja

I.Koluža
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