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2017.gada 1.novembrī 
 
Sēde sasauktaun tiek atklā
Sēdi vada:domes priekšsē
Sēdi protokol ē:domes sekret
Sēdē piedalās 
deputāti: Dace Māliņa, Ojā
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars V
administr ācijas darbinieki: 
izpilddirektors Edvīns Bartkevi
speciāliste izglītības jautājumos Sandra 
juriskonsulte Liāna Čodore
sabiedrisko attiecību speciā
zemes ierīkotāja Vilhelmīna Asko
 
Nepiedalās: 
deputātsValentīns Pastars
deputāts Pāvels Kotāns- bezalgas atva

Sē
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par vispārējās pirmsskolas izgl
nepieciešamo aizņēmumu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprin

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprin

4. Par līdzfinansējuma pieš
kanalizācijas tīklam 

5. Par līdzfinansējuma pieš
centralizētajam ūdensapgā

6. Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2017” un Atzin

7. Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu

8. Par saistošo noteikumu "Groz
budžetu 2017.gadam”" apstiprin

9. Par zemes nomu sakņ

10. Par zemes gabala Krastmalas iela 2, Birzgales 

11. Par dzīvojamās telpas ī

ĶEGUMA NOVADA DOME  
Reģ.Nr. 90000013682 

āčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

_____________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

       

un tiek atklāta plkst.14:00 
domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 

sekretāre Iveta Koluža 

a, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teic

, Gundars Vērītis 
cijas darbinieki:  

ns Bartkevičs 
bas jautājumos Sandra Čivča 

odore 
bu speciāliste Kintija Sparāne 

ja Vilhelmīna Askoļska 

- komandējumā 
bezalgas atvaļinājumā 

 
Sēdes norise tiek fiksēta audioun video ierakstā

s pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” pieb
mumu no Valsts kases 

bas projekta apstiprināšanu – Liepu aleja 1A, Ķegums

bas projekta apstiprināšanu – Upes iela 24, Ķegums

juma piešķiršanu nekustamā īpašuma Ķeguma iela 14, Rembat

juma piešķiršanu nekustamā īpašuma Aizvēja iela 1, 
densapgādes un kanalizācijas tīklam 

ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2017” un Atzinī

Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

o noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķ
budžetu 2017.gadam”" apstiprināšanu 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

Par zemes gabala Krastmalas iela 2, Birzgales pag. nomu pagaidu lietošan

s telpas īri 

_________________________ 

 

 
 Nr.27 

ns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps 
Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 

ierakstā. 

a” piebūves darbu veikšanai 

Ķegums 

egums 

eguma iela 14, Rembatē, pieslēgšanai 

ja iela 1, Ķegumā, pieslēgšanai 

EGUMA NOVADA LEPNUMS 2017” un Atzinības raksta piešķiršanu 

jumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības 

pag. nomu pagaidu lietošanā 
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12. Par telpu nomu 

13. Par patapinājuma līguma izbeigšanu 

14. Par Ķeguma novada domes lēmuma Nr.348 atcelšanu 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

16. Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 
biedrībai “SK Birzgale” 

17. Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.390) 

Par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” piebūves darbuveikšanai 
nepieciešamo aizņēmumu no Valsts kases 

Zemnieks 
 

Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai īstenotu pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par pirmsskolas vecuma bērnu 
nodrošināšanu ar vietām audzināšanas iestādēs, 2017.gadā ņemt kredītu EUR 932466.00 apmērā, 
ar izņemšanu vidējā termiņā 2017.-2018.gadā no Valsts Kases uz divdesmit gadiem par Valsts 
kases noteikto % likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gaduprojekta  
“Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas uzstādīšana” realizācijai. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2018.gada novembri un pabeigt 2038.gadā, garantējot 
tā izpildi ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā lēmums Nr. 390 uz 1 lapas. 

2.§ (lēmums Nr.391) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – Liepu aleja 1A, Ķegums 

Zemnieks 
 

Balsojot „par”- 12 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav, balsojumā nepiedalās Imants 
Smirnovs, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Liepu aleja 1A, Ķegums, 
Ķeguma nov., zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 854 m2  : saglabāt esošajam nekustamajam īpašumam 
adresiLiepu aleja 1A, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1390 m2: piešķirt nekustamā īpašuma adresi Liepu aleja 
1D, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve  (kods 0908). 
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Pielikumā lēmums Nr. 391 uz 1 lapas. 

3.§ (lēmums Nr.392) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – Upes iela 24, Ķegums 

Zemnieks 
 

Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Upes iela 24, Ķegums, 
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 002 0080, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 
0080, platība 59564 m2. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 325 m2 :atzīt augšminēto zemes gabalu par starpgabalu, 
noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Otrajai zemes vienībai, platība 785 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par starpgabalu, 
noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Trešajaizemes vienībai, platība 835 m2: piešķirt nosaukumu “Grāvis”, Ķegums, Ķeguma 
nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Ceturtajai zemes vienībai, platība 842 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par starpgabalu; 
noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Piektajai zemes vienībai, platība 1092 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Sestajai zemes vienībai, platība 576 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par starpgabalu, 
noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Septītajai zemes vienībai, platība 448 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Astotajai zemes vienībai, platība 442 m2: piešķirt nosaukumu Upes iela 1A, Ķegums, 
Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Devītajai zemes vienībai, platība 266 m2: piešķirt nosaukumu “Ceļagals”, Ķegums, 
Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
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rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Desmitajai zemes vienībai, platība 1303 m2: piešķirt nosaukumu Upes iela 2A, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Vienpadsmitajai zemes vienībai, platība 1334 m2: piešķirt nosaukumu Upes iela 4C, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Divpadsmitajai zemes vienībai, platība 396 m2: piešķirt nosaukumu “Upesmala”, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Trīspadsmitajai zemes vienībai, platība 952 m2: piešķirt nosaukumu Upes iela 10A, 
Ķegums, Ķeguma nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Četrpadsmitajai zemes vienībai, platība 757 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Piecpadsmitajai zemes vienībai, platība 1000 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Sešpadsmitajai zemes vienībai, platība 1103 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Septiņpadsmitajai zemes vienībai, platība 898m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Astoņpadsmitajai zemes vienībai, platība 1190 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Deviņpadsmitajai zemes vienībai, platība 1228 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

Divdesmitajai zemes vienībai, platība 443 m2: atzīt augšminēto zemes gabalu par 
starpgabalu, noteikt zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas uncitas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 
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Divdesmit pirmajai zemes vienībai, platība 43349 m2: saglabāt esošajam nekustamajam 
īpašumam nosaukumu – Upes iela 24, Ķegums, Ķeguma nov., saglabāt zemes lietošanas 
mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa (kods 0501). 

Nekustamais īpašums Upes iela 24, Ķegums, Ķeguma nov., sastāvēs no sekojošām 
zemes vienībām: 

kadastra apzīmējums 7409 002 0106, platība 325 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0107, platība 785 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0108, platība 835 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0109, platība 842 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0110, platība 1092 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0111, platība 576 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0112, platība 448 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0114, platība 266 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0117, platība 396 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0119, platība 757 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0120, platība 1000 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0121, platība 1103 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0122, platība 898 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0123, platība 1190 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0125, platība 443 m2; 

kadastra apzīmējums 7409 002 0126, platība 43349 m2. 

Pielikumā lēmums Nr. 392 uz 5 lapām. 

 
4.§ (lēmums Nr.393) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Ķeguma iela 14, Rembatē, pieslēgšanai 
kanalizācijas tīklam 

Zemnieks 
 

Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt nekustamā īpašuma Ķeguma iela 14īpašniecei līdzfinansējumu 800 EUR, 
kanalizācijas  tīklu izbūvei, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

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. 393 uz 1 lapas. 
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5.§ (lēmums Nr.394) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Aizvēja iela 1, Ķegumā, pieslēgšanai 

centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam 
Zemnieks 

 
Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt nekustamā īpašuma Aizvēja iela 1 īpašniekam līdzfinansējumu 1560 EUR 
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma 
saņemšanu.  

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. 394 uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr.395) 

Par goda titula „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2017” un Atzin ības raksta piešķiršanu 
Zemnieks 

 
Balsojot „par”- 8 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Imants 

Smirnovs, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-4 (Viesturs 
Teicāns, Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Vladimirs Samohins), balsojumā nepiedalās Rita Reinsone, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt goda titulu „ĶEGUMA NOVADA LEPNUMS 2017” Ritai Reinsonei. 

Piešķirt Ķeguma novada Atzinības rakstu un naudas balvuVijai Vollenbergai  un Uldim 
Ābelem. 

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. 395 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.396) 
Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu 

Zemnieks, Ūzuls, Smirnovs, Ozols 
 

Deputāts R.Ozols ierosina izstrādāt pašvaldību automašīnu izmantošanas kārtību. 
 

Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt šādus domes autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu tarifus: 

par visu transporta lietošanas laiku 4.50 EUR/h plus PVN (darba dienās darba laikā) vai 
9.00 EUR/h plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba dienās ārpus darba laika 

plus maksu par katru nobraukto kilometru atbilstoši šī lēmuma  tabulā norādītajam tarifam 
par konkrēto transportlīdzekli plus PVN: 

        tabula 

Nr. 
p.k. 

Transporta veids Marka 
Valsts Nr. 

zīme 
Maksa par 

kmEUR/km 

1) Autobuss Ford Tranzit  HH 3520 0,45 

MERCEDES BENZ HP 5942 0,50 

MERCEDES BENZ HP 5944 0,50 

MERCEDES BENZ 0405 HJ 2116 0,70 

MERCEDES BENZ HJ 9712 0,50 

VOLVO HZ 1855 1,20 

VW CRAFTER KR 2375 0,50 

2) Transportlīdzeklis VW CADDY HC 8385 0,45 

TOYOTA COROLLA HF 6017 0,45 

AUDI A4 HU 8324 0,45 

FORD CUSTOM JU 7672 0,45 

ŠKODA OCTAVIA KH 9245 0,45 

ŠKODA OCTAVIA KH 9249 0,45 

VW Transporter JC 8498 0,45 

 

 Par visu traktora Belarus 82 MK-01 lietošanas laiku, ietverot operatora atalgojumu: 

  19.50 EUR/hplus PVN (darba dienās darba laikā); 

  26.00 EUR/h plus PVN (brīvdienās, svētku dienās un darba dienās ārpus darba laika). 

Par šī lēmuma 1.1. punktā minēto autobusu izmantošanu pašvaldības iestāžu vai Ķeguma novada 
nevalstisko organizāciju (NVO) rīkotajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sabiedriski, kultūras, 
sporta vai tautas jaunrades pasākumi tiek noteiktas šādas atlaides: 

100 % atlaide, nodrošinot biedrību,  pašvaldības finansēto amatierkolektīvu un sporta komandu 
dalību, ja pasākums ir iekļauts gada plānā un to ir saskaņojusi novada Kultūras un sporta pārvalde: 

valsts dziesmu un deju svētkos un ar tiem saistītajās skatēs; 

valsts un starptautiska līmeņa kolektīvu sadraudzības pasākumos, festivālos, konkursos un 
sporta čempionātos, ja tiek pārstāvēts Ķeguma novads un tie notiek Baltijas valstīs; 

gadā ne vairāk kā 2 starpnovadu dziesmu un/vai deju pasākumos Baltijas valstīs. 

100 % atlaide pašvaldības iedzīvotāju dalībai Saeimas, Eiropas parlamenta un pašvaldības 
vēlēšanās, kā arī novada svētkos, saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprināto transporta 
kustības grafiku katram konkrētajam pasākumam; 
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50 % atlaide, lai nodrošinātu: 

izglītojamo ekskursijas, kuras organizē novada izglītības iestādes, izņemot Ķeguma novada 
domes Izglītības veicināšanas nolikumā paredzētās; 

noteiktas nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem organizētās ekskursijas vai pieredzes 
apmaiņas braucienam Baltijas valstīs; 

gadā ne vairāk kā 2 kultūras un sporta pasākumus, kurus organizē pašvaldības teritorijā 
reģistrēta NVO. 

pašvaldības iedzīvotājiem organizētos pasākumus (ekskursijām, kultūras pasākumu 
apmeklējumiem u.tml.); 

pašvaldības finansētajiem amatierkolektīviem un sporta komandām starpnovadu dziesmu 
un/vai deju pasākumos Baltijas valstīs, ja nav piemērojamas iepriekš minētās atlaides. 

Pielikumā lēmums Nr.396 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.397) 

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam”" apstiprināšanu 

Zemnieks 
 

Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 13/2017„Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma 
novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””. 

Pielikumā lēmums Nr.397 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 4 lapām. 

 

9.§ (lēmums Nr.398) 
Par zemes nomu sakņu dārzam 

 
Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.78/2007, kas 2007.gada 2.aprīlī noslēgts par zemes vienības 
Smilšu iela 8daļas 360 kv.m platībā  nomu, ar 2017.gada 1.novembri. 

Slēgt līgumu par nekustamā īpašumaKomunālā iela 9Azemes vienības Smilšu iela 8daļas 
360 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu 
dārzam, ar 2017.gada 1.novembri līdz 2018.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, 
lēmums ir konfidenciāls. 
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Pielikumā lēmums Nr.398 uz 1 lapas. 

10.§ (lēmums Nr.399) 
Par zemes gabala Krastmalas iela 2, Birzgales pag. nomu pagaidu lietošanā 

 
Balsojot „par”- 12 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Kristaps Reķis, Kristaps 

Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav, balsojumā nepiedalās Rita 
Reinsone, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala Krastmalas iela 2,  
0,2458 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 
2020.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 
maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas 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, 
lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā lēmums Nr.399 uz 1 lapas. 

 
11.§ (lēmums Nr.400) 

Par dzīvojamās telpas īri  
Zemnieks 

 
Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumuparpašvaldības dzīvokļa  Nākotnes ielā 7-18, Birzgale, 
Birzgales pag., Ķeguma nov., 41,5 m2 platībā īri uz  laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, nosakot 
īres maksas peļņas daļu 0,11 EUR/m2 mēnesī. Īrnieks papildus maksā likumā noteiktos nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumus, maksu par komunālajiem pakalpojumiem. 

Īrnieks par saviem līdzekļiem veic telpu kosmētisko remontu. Saskaņā ar Birzgales pagasta 
pārvaldē iesniegtiem izdevumu apliecinošiemdokumentiem, attiecīgi tiek samazināta aprēķinātā  
īres maksa. 

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 lēmums  ir konfidenciāls. 

Pielikumā lēmums Nr.400 uz 1 lapas. 

 
12.§ (lēmums Nr.401) 

Par telpu nomu 
Zemnieks 
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Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2008.gada 15.maija Telpu nomas līgumu Nr.40/2008, noslēgtu par telpu Nr.40 (kūts, 
šķūnis, saimniecības telpa), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., nomu. 

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.40 (kūts, 1/5 
domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz pašvaldībai 
piekritīga zemes gabala „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7484 004 0158, 
nomu palīgsaimniecības vajadzībām, ar 2017.gada 1.novembri, nosakot nomas maksu 1,42 
EUR/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli 
atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai. 

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.401 uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr.402) 

Par patapinājuma l īguma izbeigšanu 
Zemnieks 

 
Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt Patapinājuma līgumu Nr.4/2010, kas 2010.gada 26.augustā noslēgts ar biedrību 
“M ēs-zivīm” par daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 7409 001 0055, divās vietās, katru 300 
kv.m platībā, un daļas no zemesgabala ar kadastra numuru 7409 008 0013, četrās vietās, katru 300 
kv.m platībā, nomu, ar 2017.gada 11.novembri. 

Pielikumā lēmums Nr.402 uz 1 lapas. 

 
14.§ (lēmums Nr.403) 

Par Ķeguma novada domes lēmuma Nr.348 atcelšanu 
Zemnieks 

 
Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2013.gada 18.septembra lēmumu Nr.348 “Par starpgabala 
Ķeguma pilsētā pārdošanu”. 

Pielikumā lēmums Nr.403 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.404) 
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Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
Zemnieks 

 

Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 
Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā lēmums Nr.404 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.405) 
Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 

biedrībai “SK Birzgale”  
Zemnieks 

 
Balsojot „par”- 13 (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atbalstīt biedrību SK “Birzgale” , reģistrācijas numurs 40008107489, PPP biedrības “Zied 
zeme” izsludinātā projektu konkursa 1.5.3.aktivitātes īstenošanai EUR 460,00 (četri simti 
sešdesmit euro) apmērā, paredzot finansējumu no NVO atbalsta fonda budžeta līdzekļiem 

 
 

17.§ 
Informat īvie jautājumi  

 
Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors Edvīns Bartkevičs informē par malkas izvešanu, 

ielu apgaismojuma darbiem Ķegumā, par Ķeguma kapu kapličas remontu, novērošanas sistēmas 
uzstādīšanu, līguma slēgšanu ar SIA “Būvalts R”, iepirkuma “ĶND 2017/17 ceļu un ielu 
uzturēšanas darbi 2017./2018.gada ziemas periodā” pieteikumu vērtēšanas rezultātiem, SAC ēkas 
projektēšanu. 

Smirnovs informē par tikšanos ar Aizsardzības ministru un AS “Sadales tīkls”pārstāvjiem. 
Zemnieks informē par piedalīšanos “Zied zeme” sanāksmēs un pieņemšanu ASV 

vēstniecībā. 
 
 
Sēdi slēdz 14:45 
 
Sēdes vadītājs                        I.Zemnieks 
 
________ 
datums 
 
Protokolēja       I.Koluža 


