
             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 

 

2016.gada 17.februārī                                                                                               Nr.5 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:15 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, 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, 

izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - „Vecpīrāgi” 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - „Zari” 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Mācītājmāja” un 

“Birzgales krejotava” 

4. Par adreses  maiņu - „Lejaskrasti” 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

12. Par zemes nomu sakņu dārzam 

13. Par zemes nomu sakņu dārzam 

14. Par investīciju projekta „Ķeguma novada pašvaldības VPII “Gaismiņa” ēkas piebūves 

celtniecība un teritorijas labiekārtošana”  realizācijai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

15. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 
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16. Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.225 „Par Tomes dienas centra maksas 

pakalpojumu tarifu noteikšanu” 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

20. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

21. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.48) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - „Vecpīrāgi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecpīrāgi” zemes vienībām.  

Pirmajai zemes vienībai, platība 2,10 ha, piešķirt nosaukumu „Pauļi”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 8,50 ha, piešķirt nosaukumu „Vecpīrāgi”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201). 

Trešajai zemes vienībai, platība 10,84 ha, saglabāt adresi “Vecpīrāgi”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201). 

Ceturtajai zemes vienībai, platība 6,18 ha, piešķirt nosaukumu “Pauļi”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Piektajai zemes vienībai, platība 6,78 ha, piešķirt nosaukumu “Pauļi”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Otrā un trešā zemes vienība tiks apvienota vienā nekustamajā īpašumā “Vecpīrāgi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

Pirmā, ceturtā un piektā zemes vienība tiks apvienota vienā nekustamajā īpašumā “Pauļi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.48 uz 1 lapas. 
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2.§ (lēmums Nr.49) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu - „Zari” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Zari” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 34,86 ha saglabāt nosaukumu „Zari”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 5,54 ha piešķirt nosaukumu „Lapas”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.49 uz 1 lapas. 

 

3.§ (lēmums Nr.50) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Mācītājmāja” un 

“Birzgales krejotava” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem „Mācītājmāja” zemes 

vienībai un „Birzgales krejotava” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 56,60 ha saglabāt adresi „Mācītājmāja”, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1,56 ha  saglabāt adresi „Birzgales krejotava”, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.50 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.51) 

Par adreses  maiņu - „Lejaskrasti” 

R.Ozols 

   

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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: 

Mainīt adresi  nekustamajam īpašumam „Krastmaļi”, platība 2,20 ha, uz jaunu vienotu 

adresi „Lejaskrasti” zemei un uz tās esošajām ēkām:  dzīvojamā ēka, saimniecības ēka, šķūnis ar 

pagrabu. 

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.51 uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.52) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols, L.Strauss 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1(Līga 

Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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.52 uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.53) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1(Līga 

Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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.53 uz 1 lapas. 
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7.§ (lēmums Nr.54) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1(Līga Strauss), „atturas”– 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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.54 uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.55) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1(Līga Strauss), „atturas”- 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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.55 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.56) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1(Līga Strauss), „atturas”– 

nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.56 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.57) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1(Līga 

Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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.57 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.58) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1(Līga 

Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas 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.58 uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr.59) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 150 m
2
 platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Ķeguma prospekts 1, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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.59 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.60) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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 zemes nomas līgumu  par zemes vienības daļas 346 m
2
 platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Staru iela 16 sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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.60 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.61) 

Par investīciju projekta „Ķeguma novada pašvaldības VPII “Gaismiņa” ēkas piebūves 

celtniecība un teritorijas labiekārtošana”  realizācijai nepieciešamo aizņēmumu Valsts kasē 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu sekmīgu investīciju projekta „Ķeguma novada pašvaldības VPII “Gaismiņa” 

ēkas piebūves celtniecība un teritorijas labiekārtošana” I posma īstenošanu, noteikt projektu 

“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības VPII “Gaismiņa” 
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ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai” kā Ķeguma novada pašvaldības prioritāro investīciju 

projektu. 

Prioritārā investīciju projekta “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma 

novada pašvaldības VPII “Gaismiņa” ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai” realizācijai, 

ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 18 299,00 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit 

deviņu eiro un 00 centu) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 5 (piecus) gadus uz Valsts kases 

noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2017.gadu un pabeigt 2021.gadā, garantējot tā izpildi 

ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā: lēmums Nr.61 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.62) 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1 (Rita 

Reinsone), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu 65 000 EUR 

(sešdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.62 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.63) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.225 „Par Tomes dienas centra maksas 

pakalpojumu tarifu noteikšanu” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1 (Pāvels Kotāns), „atturas”– 

nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2015.gada 27.maija lēmumā Nr.225 „Par Tomes 

dienas centra maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu”, papildinot lēmuma 1.punktā noteiktos 

maksas pakalpojumu tarifus Tomes dienas centra trenažieru- aerobikas zālē ar punktiem 1.3. un 

1.4.:  

 

N.p.k. Pakalpojums Cena EUR (ieskaitot 

PVN) 

1.3. Abonements mēnesī pieaugušajiem bez laika 

ierobežojuma  

15,00 

1.4. Abonements mēnesī skolēniem bez laika 

ierobežojuma 

8,00 
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Pielikumā: lēmums Nr.63 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.64) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA RO-SEIDO nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu EUR 16901,90 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti viens komats deviņdesmit 

euro) par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 22, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Pielikumā: lēmums Nr.64 uz 1 lapas. 

 

18.§ (lēmums Nr.65) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

“Dīvajas”, EUR 154,73 (viens simts piecdesmit četri komats septiņdesmit trīs euro), 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.65 uz 1 lapas. 

 

19.§ (lēmums Nr.66) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 15 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 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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Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Rasas” EUR 583,58 (pieci simti astoņdesmit trīs komats piecdesmit astoņi euro), 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.66 uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.67) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 1(Valdis Kalniņš), „atturas”– 1(Andris 

Balodis), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 2/2016 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.67 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 

21.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

11.02.2016. ir izsludināts iepirkums „Vieglo pasažieru automobiļu piegāde Ķeguma novada 

domei”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 22.02.2016. 

 

Mantas novērtēšanas un izsoles organizēšanas komisija turpina darbu pie jaunas izsoles 

organizēšanas, lai nodrošinātu 3 pašvaldības automašīnu pārdošanu izsolē atbilstoši domes 

lēmumam. Ir izstrādāts izsoles nolikums un plānojam publicēt paziņojumu pašvaldības laikrakstā 

un mājas lapā, kā arī attiecīgi plānojam izsoles datumu noteikt 18.martā. 

 

SIA „L4” un SIA „Ekolat” turpina darbu pie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

rekonstrukcijas projekta izstrādes  SAC „Senliepas” Rembates pagastā. Ir sagatavots un iesniegts 

būvvaldē projekts minimālā sastāvā. Ir saņemta būvatļauja. Notiek nepieciešamie grunts izpētes 

darbi plānotajos būvdarbu trases posmos. Tiek veikta bioloģisko attīrīšanas iekārtu izvēle, kas 

būtu atbilstoša normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām. 

SIA „DG Baltic” (parakstīts 22.01.2016.) turpina darbu pie tehniskā projekta izstrādes Ķeguma 

novada pašvaldības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai. Ir notikušas 

vairākas kopīgas sanāksmes, kurās ir panākta vienošanās par vietu, kur šī piebūve tiks savienota ar 

esošo bērnudārza ēku, kā arī izrunātas dažādi tehniski jautājumi. Līguma termiņš ir 12 kalendārās 

nedēļas. 

Ir izsludināts konkurss uz vakantajām Novada muzeja vadītāja un krājuma glabātāja amatiem. 

Pieteikšanās termiņš ir noteikts 25.februāris. 
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Par pasākumiem. 

12.martā tiek plānota pašvaldības tikšanās ar novada NVO, kuras laikā iepazīstināsim NVO ar 

pašvaldības plāniem, pārrunāsim turpmākos sadarbības plānus, tiek pieaicināti ar pārstāvji no VID 

(kas pastāstīs par gada pārskatu sagatavošanu), Latvijas Pilsoniskā alianses (eLPA) pārstāvji, kuri 

pastāstīs par līdzdalības iespējām NVO Latvijā, jaunāko NVO saistošajā normatīvo aktu bāzē, 

iespējām Latvijas NVO fondā un reģionālajos projektu konkursos Rīgas reģiona NVO, plānota arī 

mūsu PPP „Zied zeme” pārstāvju piedalīšanās ar informāciju par LEADER projektu iespējām 

šogad un turpmākajos gados. 

22.martā tiek plānota līdzīga tikšanās ar novada uzņēmējiem. Konkrēti pārrunājamie jautājumi vēl 

tiek precizēti. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

19.02.2016. 
datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 

 


