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 5.augustā Nr.18
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst.16:00
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols
Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Šķeltiņa
Sēdē piedalās
deputāti:Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,Līga Strauss,
Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars,
pašvaldības administrācijas darbinieki:
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,
izpilddirektore Nelda Sniedze,
ekonomiste Evita Rubaža,
izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs
Nepiedalās deputāti:Jānis Priževoits, Kristaps Rūde,Rita Reinsone, Raivis Ūzuls,
Daina Vanaga pamatdarba dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā.
Darba kārtība:
1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Tīrumnieki”
3. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
”Dzilnīši”
4. Par zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam „Timotiņi”
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķeguma prospekts 1
6. Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem
7.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zari”
8. Par brīvpusdienu nodrošināšanu
9. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
10. Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS” nolikuma apstiprināšanu
11. Par dalības maksu
12. Informatīvie jautājumi

1.§ (lēmums Nr.286)
Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu
R.Ozols
Balsojot „par”– 9 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs
Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 1(Līga Strauss),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulētziņas par 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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls.
Pielikumā: lēmums Nr.286 uz 1 lapas.

2.§ (lēmums Nr.287)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Tīrumnieki”
R.Ozols
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Tīrumnieki”, Tomes
pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 007 0010, zemes vienībai, kadastra apzīmējums
7429 007 0010, platība 8,50 ha, jaunizveidotās zemes vienības platību precizējot pēc
robežu uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums).
Pielikumā: lēmums Nr.287 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.288)
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam
”Dzilnīši”
R.Ozols
Balsojot „par” – 10(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris
Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns,
TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma “Tīrumnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.
7429 007 0010 atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7429 009 0025,
platība 2,60 ha, atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirtnosaukumu“Dzilnīši”,
Tomes pag., Ķeguma nov., atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes gabala
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība(kods 0201).
Pielikumā: lēmums Nr.288 uz 1 lapas.
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4.§ (lēmums Nr.289)
Par zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam „Timotiņi”
R.Ozols
Balsojot „par” – 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris
Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns,
TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pievienot nekustamajam īpašumam „Timotiņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.,
kadastra Nr. 7444 005 0145 no nekustamā īpašuma „Austriņi”, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 003 0002, zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444
003 0166, platība 12,49 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(kods 0101).

zeme,

uz

kuras

Pielikumā: lēmums Nr.289 uz 1 lapas.

5.§ (lēmums Nr.290)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ķeguma
prospekts 1
R.Ozols
Balsojot „par” – 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris
Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns,
TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 1,
Ķegums, Ķeguma nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0043,
platība 3972 m2., jaunizveidoto zemes vienību platības precizējot pēc robežu
uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums).
Pielikumā lēmums Nr.290 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas.
6.§ (lēmums Nr.291)
Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem
īpašumiem
R.Ozols
Balsojot „par” – 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris
Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns,
TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra
Nr.
7444 001 0038:
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1.1. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 001 0039, platība 7,62
ha;
1.1.1.nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kumelītes”, Birzgales
pag., Ķeguma nov.;
1.1.2.noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.2. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 001 0040, platība 4,60
ha;
1.2.1.nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kadiķi”, Birzgales pag.,
Ķeguma nov.;
1.2.2.noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.3. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 001 0088, platība 3,70
ha;
1.3.1.nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Magones”, Birzgales
pag., Ķeguma nov.;
1.3.2.noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.4. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 001 0089, platība 4,30
ha;
1.4.1.nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Miķelīši”, Birzgales
pag., Ķeguma nov.;
1.4.2.noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.5. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 004 0086, platība 8,80
ha;
1.5.1.nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kundziņi”, Birzgales
pag., Ķeguma nov.;
1.5.2.noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.6. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 004 0147, platība 23,90
ha;
1.6.1.nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Pēkšķīši”, Birzgales
pag., Ķeguma nov.;
1.6.2.noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pielikumā: lēmums Nr.291 uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.292)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zari”
R.Ozols
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zari”, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 004 0108, zemes vienībai, kadastra apzīmējums
7444 004 0108, platība 40,40 ha, jaunizveidotās zemes vienības platību precizējot pēc
robežu uzmērīšanas.
Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums).
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Pielikumā: lēmums Nr.292 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas.
8.§ (lēmums Nr.293)
Par brīvpusdienu nodrošināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.- 9 .klašu skolēniem visās Ķeguma
novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada
30.maijam.
Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2015.gada 1.septembra līdz
2016.gada 30.jūnijam.
Pielikumā: lēmums Nr.293 uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr.294)
Par domes priekšsēdētāja papildatvaļinājumu
R.Ozols
Balsojot „par”– 9 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Ilmārs Zemnieks),
„pret”– nav, „atturas” – nav, Roberts Ozols balsojumā nepiedalās,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt par
2014.gadu neizmantoto papildatvaļinājumu 5 darba dienas un papildatvaļinājumu par
darbu ar datoru 3 darba dienas, par darba stāžu 1 darba dienu, ar 2015.gada
11.augustu līdz 21.augustam ieskaitot.
Pielikumā: lēmums Nr.294 uz 1 lapas.
10.§ (lēmums Nr.295)
Par goda titula „Ķeguma novada lepnums” nolikuma apstiprināšanu
R.Ozols
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt goda titula „Ķeguma novada lepnums” nolikumu.
Pielikumā: lēmums Nr.295 uz 1 lapas un nolikums uz 2 lapām.
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11.§ (lēmums Nr.296)
Par dalības maksu
R.Ozols
Balsojot „par”– 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis,
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,
Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt dalības maksu EUR 2,00 (divieuro) apmērā no katra dalībnieka Ķeguma
novada kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā pasākumā „Rembates sporta spēles
2015”, kas notiks 2015.gada 15.augustā.
Pielikumā: lēmums Nr.296 uz 1 lapas.
12. Informatīvie jautājumi
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē:
Par budžeta ieņēmumiem
IIN ieņēmumi jūlijā ir saņemts par 13 709 euro vairāk kā plānots, līdz ar to ir
izveidojusies IIN pārpilde 128 000 euro apmērā, tomēr ņemot vērā iepriekšējā gada
pieredzi, gada pēdējos mēnešos parasti ir nodokļa prognozes neizpilde, tādējādi šā
brīža pārpilde varētu kompensēt vēlākajos mēnešos iespējamo neizpildi. Pārējie
nodokļu ieņēmumi pildās atbilstoši plānotajam.
Budžeta ieņēmumi būs papildināmi ar cirsmas izsoles rezultātā gūtajiem
ienākumiem 32 000 euro apmērā.
Par iepirkumiem
1. 31.07.2015 tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada teritorijas daļas
detālplānojuma izstrāde”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 11.08.2015.
Tomēr, ievērojot saņemtos būtisko iebildumus un jautājumus, jādomā, ka būs
nepieciešams veikt iepirkuma nolikuma precizēšanu.
2. SIA „DGS” ir pabeidzis visu cauruļvadu montāžas darbus saistītus ar veco
siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā. Ir pabeigti visi teritorijas sakopšanas, zaļās
zonas atjaunošanas un segumu atjaunošanas darbi Ķeguma pilsētā.
3. SIA „Ceļinieks 01” ir uzsācis novada grantēto ceļu periodiskās uzturēšanas
darbus. Tuvojas nobeigumam darbi Rembates pagastā. Pēc valsts kases kredīta
līdzekļu saņemšanas turpināsies darbi pārējā novada teritorijā. Uzraudzības
padome lems par atļauju izsniegt mums kredītu šim mērķim 12.augustā.
4. Daugavā Rīgas HES ūdenskrātuvē ir pazemināts ūdenslīmenis no 3.augusta līdz
18.septembrim.
5. Izsludinātajā konkursā uz vakanto sabiedrisko attiecību speciālista amatu ir
saņemti 6 pieteikumi. Termiņš ir šodiena, tāpēc varētu būt vēl kāds.
6. Izsludinātajā konkursā uz vakanto pašvaldības policijas inspektora amatu
noteiktajā termiņā 05.08.2015. saņemti 2 pieteikumi.
7. Lattelecom ir pārskatījusi savas pakalpojumu sniegšanas iespējas un piedāvāja
mums līgumu par interneta ātruma celšanu no 50Mbit/s uz 100Mbit/s, vienlaikus
samazinot abonēšanas maksu par 2,4 + PVN.
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Par kultūras un sporta pasākumiem Ķeguma novadā
23.jūlijā – Tomes tautas nama organizētā ekskursija uz Saules pilsētu Šauļiem
25.jūlijā - Birzgales pagasta svētki „Ziedu pilna pasaulīte”
30.jūlijā – atklātā Ķeguma pludmales volejbola čempionāta 4.posms
31.jūlijā – Ķeguma pašvaldības sporta spēles
Piedalījās 7 komandas – 3 no Ķeguma, 3 no Birzgales, 1 no Tomes.Komandas cīnījās
par ceļojošo kausu:
1.vietu un ceļojošo kausu izcīnīja Birzgales PII „Birztaliņa” komanda
„Berjozovajarošča”,
2. vietu izcīnīja Ķeguma KNV komanda „Minioni”,
3.vietu izcīnīja biedrības „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” komanda.
Komandas saņēma veicināšanas un pārsteiguma balvas. Pēc apbalvošanas komandas
sniedza sagatavotos priekšnesumus, un pasākums noslēdzās ar svētku balli dzīvās
mūzikas pavadījumā Ķeguma tautas namā.
15.augustā – Rembates pagasta sporta spēles.
Kalniņš ierosina, lai informācija par kultūras un sporta pasākumiem tiktu nosūtīta
deputātiem uz e-pastu. Sniedze norāda, ka visa informācija ir atrodama mājaslapas
sadaļā aktualitātes.Kalniņš norāda, ka iedzīvotāji sūdzas par slikto ceļu stāvokli. Kas
novadā kontrolē stāvokli uz ceļiem? Sniedze atbild, ka ceļus Ķegumā apseko Pugačs,
Tomē ceļus apseko Ofmane un Rembatē to dara Pūpols.
Strauss aizrāda, ka mājaslapā netiek ievietotas bildes no kultūras un sporta
pasākumiem.
Sēdi slēdz plkst. 17:00
Sēdes vadītājs

R.Ozols

____________
datums
Protokolēja

L.Šķeltiņa
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