ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Ķegumā
2014.gada 23.jūlijā

Nr.17

Sēde sasaukta plkst.14:30
Sēdi atklāj plkst.14:30
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls
Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža
Sēdē piedalās:
deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Līga
Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektore
Nelda Sniedze, ekonomiste Inese Treiere, izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs
Nepiedalās deputāti: Gatis Kūmiņš, Valentīns Pastars, Rita Reinsone
Darba kārtība:
1.

Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”

2.

Par patapinājuma līgumu termiņu pagarināšanu

3.

Par zemes gabala sadalīšanu, nomas līguma slēgšanu, piekritību pašvaldībai
1.§ (lēmums Nr.291)
Par līdzfinansējumu projektā biedrībai „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre Ķegums”
R.Ūzuls

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps
Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs
Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izteikt Ķeguma novada domes 2014.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.150 „Par līdzfinansējumu
projektā biedrībai „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”” un telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” (protokols Nr.8, 24.§) 1.punktu šādā redakcijā:
„Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 398,11 (trīs simti deviņdesmit astoņi eiro 11
centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Bērnu istabas izveide Ķegumā”
realizācijai PPPB „Zied zeme" izsludinātā projektu konkursa rīcības 1.2. „Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros biedrībai „Starptautiskais
soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”, reģ.nr. 40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6,
Ķegums, Ķeguma novads.”
Pielikumā: lēmums Nr.291 uz 1 lapas.

2.§ (lēmums Nr.292)
Par patapinājuma līgumu termiņu pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps
Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs
Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2010.gada 20.septembra Patapinājuma līguma Nr.5/2010 termiņu līdz 2021.gada
31.decembrim.
Pagarināt 2011.gada 02.novembra Patapinājuma līguma Nr.41/2011 termiņu līdz
2021.gada 31.decembrim.
Pielikumā: lēmums Nr.292 uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.293)
Par zemes gabala sadalīšanu, nomas līguma slēgšanu, piekritību pašvaldībai
R.Ūzuls
Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps
Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs
Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Sadalīt nekustamo īpašumu „Lejnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs
7429 004 0077, kopējā platība 2,4 ha, divās zemes vienībās, saskaņā ar pievienoto zemes sadales
skici, kas ir minētā lēmuma neatņemama sastāvdaļa:
pirmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7429 004 0077, platība 0,4830 ha, kura
nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai, saglabāt līdzšinējo adresi „Lejnieki”, Tome, Tomes pag.,
Ķeguma nov., un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101);
otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 004 0179, platība 2,1259 ha, piešķirt
nosaukumu „Zemnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., un noteikt zemes lietošanas mērķizeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
Slēgt zemes nomas līgumus ar Ilonu Kārkliņu, personas kods 191172-11064, dzīvo
„Lejnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.:
par apbūvētas zemes vienības „Lejnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums
7429 004 0077, platība 0,4830 ha, nomu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, nosakot nomas
maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (nomnieks papildus nomas maksai maksā
nekustamā īpašuma nodokli);
par neapbūvētas zemes vienības „Zemnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra
apzīmējums 7429 004 0179, platība 2,1259 ha, nomu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja
vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, nosakot nomas
maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (nomnieks papildus nomas maksai maksā
nekustamā īpašuma nodokli).
Noteikt, ka:
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zemes vienība „Lejnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., platība 0,4830 ha, saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas pirmo punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma
novada pašvaldības vārda;
zemes vienība „Zemnieki”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., platība 2,1259 ha, saskaņā ar
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas otro punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada
pašvaldības 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,
lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.293 uz 1 lapas.
Sēdi slēdz plkst. 15:00
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

(personiskais paraksts)

I.Koluža

24.07.2014.
datums
Protokolēja
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