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 13.maijā

Nr.9

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, Agris Lūsis, Rita Reinsone, Kristaps
Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs
Zemnieks
pašvaldības administrācijas darbinieki:
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,
izpilddirektore Nelda Sniedze
Nepiedalās deputāti: Valentīns Pastars un Jānis Priževoits pamatdarba dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā.
Darba kārtība:
1.

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu

2.

Par nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” lietošanas mērķa maiņu

3.

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

4.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 1A

5.

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 9 lietošanas mērķa maiņu

6.

Par zemes gabala sadalīšanu

7.

Par nomas līguma pagarināšanu

8.

Par zemes nomas līguma izbeigšanu

9.

Par zvejas tiesību nomu

10. Par zvejas tiesību nomu
11. Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”
akceptēšanu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā
13. Informatīvie jautājumi

1.§ (lēmums Nr.209)
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt 2014.gada 24.aprīļa Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr.4 termiņu, noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz
2015.gada 7.jūlijam.
Pagarināt 2014.gada 12.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr.5 termiņu, noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz
2015.gada 7.oktobrim.
Pagarināt 2011.gada 1.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts par
dzīvokli Ķeguma ielā 8-17, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz
2015.gada 28.oktobrim.
Pagarināt 2011.gada 19.maija Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgts
par dzīvokli Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz
2015.gada 8.novembrim.
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.209 uz 1 lapas.
2.§ (lēmums Nr.210)
Par nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” lietošanas mērķa maiņu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma „Jaunbērzi”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 1,50 ha,
lietošanas mērķi – uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Pielikumā: lēmums Nr.210 uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.211)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
”Miķelīši”
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma “Renceles”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov., atdalīt zemes
vienību, platība 13,31ha;
atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Miķelīši”, Berkava, Tomes
pag., Ķeguma nov.;
atdalītajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Pielikumā: lēmums Nr.211 uz 1 lapas.

4.§ (lēmums Nr.212)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 1A
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Celtnieku iela 1A, Ķegums,
Ķeguma nov., zemes vienībai platība 5787 m2. Jaunizveidoto zemes vienību platības tiks
precizētas pēc robežu uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
Pielikumā: lēmums Nr.212 un nosacījumi, katrs uz 1 lapas.
5.§ (lēmums Nr.213)
Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 9 lietošanas mērķa maiņu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma Krastmalas iela 9, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
kadastra Nr. 7444 005 0429, platība 0,3040 ha, lietošanas mērķi – uz neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).
Pielikumā: lēmums Nr.213 uz 1 lapas.
6.§ (lēmums Nr.214)
Par zemes gabala sadalīšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Atcelt Ķeguma novada domes 29.04.2015. sēdes lēmumu Nr.207 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Virši”.
Nekustamā īpašuma „Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes vienību, platība 2,70 ha,
sadalīt septiņos zemes gabalos saskaņā ar zemes robežu sadales shēmu (pielikumā):
pirmā zemes vienība, aptuvenā platība 1,7467 ha;
otrā zemes vienība, aptuvenā platība 0,2980 ha;
trešā zemes vienība, aptuvenā platība 0,2020 ha;
ceturtā zemes vienība, aptuvenā platība 0,1220 ha;
piektā zemes vienība, aptuvenā platība 0,0750 ha;
sestā zemes vienība, aptuvenā platība 0,2200 ha;
septītā zemes vienība, aptuvenā platība 0,0750 ha.
Jaunizveidoto zemes vienību platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas.
Atzīt par starpgabaliem zemes vienības, kurām konfigurācija un platība nepieļauj
attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei:
otrā zemes vienība, aptuvenā platība 0,2980;
trešā zemes vienība, aptuvenā platība 0,2020 ha;
ceturtā zemes vienība, aptuvenā platība 0,1220 ha;
septītā zemes vienība, aptuvenā platība 0,0750 ha.
Pielikumā: lēmums Nr.214 uz 1 lapas un shēma uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.215)
Par nomas līguma pagarināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt vienošanos pie 2011.gada 3.marta Zemes nomas līguma Nr.10/2011, kas noslēgts par
zemesgabala „Pagasta zeme” nomu līdz 2020.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma
nosacījumus.
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.215 uz 1 lapas.
8.§ (lēmums Nr.216)
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
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Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt 2009.gada 23.novembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.16/2009 par zemes
gabala daļas 500 kv.m. platībā nomu, ar 2015.gada 1.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.216 uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr.217)
Par zvejas tiesību nomu
R.Ozols
Balsojot „par”– 7 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 6 (Andris Balodis, Valdis
Kalniņš, Rita Reinsone, Daina Vanaga, Agris Lūsis, Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu
zivju murdu ar sētu līdz 30 m 2015.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 19,92 EUR
(deviņpadsmit komats deviņdesmit divi euro).
Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 96.p.un 102.p. izpildi.
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.217 uz 1 lapas.
10.§ (lēmums Nr.218)
Par zvejas tiesību nomu
R.Ozols
Balsojot „par”– 7 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 6 (Andris Balodis, Valdis
Kalniņš, Rita Reinsone, Daina Vanaga, Agris Lūsis, Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu
zivju murdu ar sētu līdz 30 m 2015.gadā, nosakot zvejas tiesību nomas maksu 19,92 EUR
(deviņpadsmit komats deviņdesmit divi euro).
Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 96.p.un 102.p. izpildi.
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.218 uz 1 lapas.
11.§ (lēmums Nr.219)
Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”
akceptēšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Akceptēt VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās
(valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” Ķeguma novada administratīvajā teritorijā.
Pielikumā: lēmums Nr.219 uz 1 lapas.
12.§ (lēmums Nr.220)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus
kārtībā
R.Ozols
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts
Ozols, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs
Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu
EUR 23,58 (divdesmit trīs komats piecdesmit astoņi euro) apmērā par nekustamo
īpašumu Kalna ielā 3-21, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. 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.
3. Pielikumā: lēmums Nr.220 uz 1 lapas.
13.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē:
Par projektiem
1. Saņemts 24.04.2015. Zivju fonda padomes protokols Nr. 164, kurā ir pieņemts lēmums
par atbalstu Ķeguma novada domei projektam „Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
Ķeguma novadā”, piešķirot daļēju finansējumu 18 105,11 EUR (tais skaitā līdz 6500
EUR samazinot dzinēja iegādei paredzēto līdzfinansējuma summu no Zivju fonda
līdzekļiem), ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 394,51 EUR
apmērā un nodrošinātas šādas projektā paredzētās aktivitātes:


Motorlaiva 1 gab. – 9602,56 EUR;



Dzinējs, 1 gab. – 6500 EUR;
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Piekabe, 1 gab. – 1839,20 EUR;



Akumulators, 1 gab. – 78,65 EUR;



Regulējams apgaismojuma lukturis, 1 gab. – 84,70 EUR.

2. Ir saņemtas ziņas, ka pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums „Ķeguma novada
pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija” nav guvis atbalstu.
Pagaidām oficiālais projekta noraidījums nav saņemts, tāpēc sīkāk komentēt nevar, taču
ir skaidrs, ka šobrīd projekts netiks īstenots.
Par darbiem
SIA „DGS” turpina veco siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā.
SIA „IKO” turpina veikt rekonstrukcijas darbus objektā Liepu alejā. Ir ieklāts bruģa segums
gandrīz visā ielas garumā. Turpinās ielas seguma bruģēšanas darbi pieslēgumu vietās. Notiek
sagatavošanās darbi lai pabeigtu drošības barjeras atjaunošanu. Tuvākajā laikā tiks uzsākti
kāpņu atjaunošanas darbi pie tautas nama. Darbu izpildes termiņš – 20.maijs. Ja darbi netiks
pilnībā pabeigti noteiktajā termiņā, tad tiks piemērotas līgumā noteiktās soda sankcijas.
Notikumi un uzdevumu izpilde:
Par funkciju un personāla auditu. Īstenotās audita aktivitātes līdz 13.05.2015:
(1)

Šobrīd turpinās Amata aprakstu izpēte un analīze, tiek veikta Darba laika uzskaites lapu
apkopojums un analīze, kā arī pašvaldības darbības iekšējo reglamentējošo dokumentu
izpēte un analīze un neatbilstību identificēšana.

(2) Ir notikušas audita intervijas ar 19 pašvaldības darbiniekiem, ieskaitot administrācijas
vadību, plānots šodien pabeigt intervijas ar vēl 5 darbiniekiem.
Kultūras un sporta pasākumi:
1. ĶEGUMS
15.maijā – Ķeguma tautas namā - Ģitāristu studijas atskaites koncerts
23.maijā – Dienas centrā Soroptimistu klubs aicina ģimenes ar bērniem (jaunas
grāmatas, radošās darbnīcas)
2. Gatavojamies Novada svētkiem – Uzziedi Ķegumā, kas notiks 30.maijā. Ir izveidota
pasākuma programma, tiek gatavota speciāla Novada svētku avīze, kuru plānots izdot
nedēļas beigās. Novada svētku ietvaros plānotas dažādas tradicionālas aktivitātes, kā
gadatirgus, miegamiču skrējiens, bērnu un jauniešu amatierkolektīvu dienas koncerts,
aktivitātes bērniem, jauniešiem un citiem svētku dalībniekiem un viesiem. Dienas
programma galvenokārt norisināsies pilsētas centrā, tautas namā, parkā un dienas centrā,
vakara programma, kā ierasts skolas teritorijā. Vakara programmā piedalīsies Marhils un
draugi, kā arī Atis Ieviņš ar brāļiem, būs arī dejas ar DJ Jāni Teivānu.
3. BIRZGALE
16.maijā plkst. 9:00
pie Birzgales Tautas nama "Pavasara gadatirgus"
Gadatirgus ietvaros notiks akcija "Uzziedi Birzgale", kurā iedzīvotāji tiek aicināti
iegādāties puķu stādus un ziedot tos "Rūķu" parka puķu dobēm. Akcija notiks jau otro
gadu.
Plkst.19:00 Ķeguma ģitārstudijas ansambļa koncerts "Tā zilā ilgu puķe"
No plkst.20:00- 23:00 "Rūķu" istabā bērni varēs noskatīties multfilmas, kas veidotas pēc
Raiņa un Aspāzijas dzejoļu motīviem
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No plkst.20:00 varēs baudīt vienu no latviešu tradicionālajiem ēdieniem – šķovētus
kāpostus ar desiņām. Visu vakaru līdz pusnaktij muzejā būs apskatāmas izstādes no
muzeja krājumiem.
REMBATE
14. maijā - Konkurss „Rembates cielaviņa – 2015”
4. TOME
23.maijā – Tomes pagasta svētki, kas ir plānoti kā Novada svētku ieskaņas pasākums.
Sīkāka informācija mūsu mājas lapā.
Sēdi slēdz plkst. 16:00
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

R.Ozols

(personiskais paraksts)

I.Koluža

14.05.2015.
datums
Protokolēja
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