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4.

Par zemes gabala Krasta iela 5 nomu
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7.
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8.

Par medību tiesību
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9.

Par zemes vienības
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10. Par zemes lietošanas mērķu
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maiņu zemes vienībām
11. Par adreses dzēšanu
12. Par zemes vienību
bu atdalīšanu
atdalī
un lietošanas mērķuu noteikšanu ( Torņa
Torņ iela)
13. Par saistošo noteikumu Nr.KND1-6/18/13
Nr.KND1
„Decentralizēto
to kanalizācijas
kanaliz
pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtī
ārtība”precizēšanu
14. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2017.gada 18.janvāra
18.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 “Ķeguma
eguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
klu un būvju
b
ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības
bas noteikumi”

15. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
16. Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas izglītības programmas īstenošanai
17. Par nekustamā īpašuma Veikals, Birzgales pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu
apstiprināšanu
18. Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu
19. Par Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam
apstiprināšanu
20. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
21. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
22. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
23. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
24. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
26. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
27. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
28. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
30. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
31. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
32. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
33. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
34. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
35. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
36. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
37. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
38. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
39. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
40. Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē
41. Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda
aktivitāšu īstenošanai
42. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanu
43. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
44. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
45. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
46. Par dzīvojamās telpas īri
47. Informatīvie jautājumi
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1.§ (lēmums Nr.28)
Par dzīvojamās telpas īri
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumuparpašvaldības dzīvokļa Nr.1 Kalna ielā 3,
Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 53,3 m2 platībā, īri uz laiku līdz 2021.gada
31.decembrim, nosakot īres maksu EUR 0,11/m2 mēnesī, nosakot īres maksas peļņas daļu
0,00 Ls/m2 mēnesī. Īrnieks papildus maksā likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, patstāvīgi slēdz līgumu ar AS “Sadales tīkls” par elektroenerģijas piegādi un
citiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/28 uz 1 lapas.
2.§ (lēmums Nr.29)
Par īres līguma slēgšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par lietošanas tiesībām uz viendzīvokļa dzīvojamo
māju „Mazrūķīši”, nosakot īres maksas- 0,00 EUR/m2, īres peļņas daļu 0,05 EUR/m2 mēnesī.
Īrnieks papildus veic likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes
lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/29 uz 1 lapas.
3.§ (lēmums Nr.30)
Par īres līguma termiņa pagarinājumu
R.Ūzuls
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Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt2018.gada 01.februāra Dzīvokļa telpu īres līguma Nr.4-1.1/2115 termiņu uz
laiku līdz 2019.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus un pilnvarot
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" noslēgt vienošanos par minētā līguma
termiņa pagarinājumu.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/30 uz 1 lapas.
4.§ (lēmums Nr.31)
Par zemes gabala Krasta iela 5 nomu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt Zemes nomas līgumu par apbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes gabala Krasta iela
5, 0,3317 haplatībā, nomu dzīvojamās mājas uzturēšanai uz laiku līdz 2028.gada
31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN,
bet ne mazāk kā 28,00 euro gadā. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas
maksā, maksā nomnieks.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/31 uz 1 lapas.
5.§ (lēmums Nr.32)
Par zemes nomu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.96/2007, kas 2007.gada 4.aprīlī noslēgts par nekustamā
īpašuma Lāčplēša ielā 1 zemes vienības daļas 584 m2 platībā, nomu, ar 2019. gada
1.februāri.
Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 1 zemes vienības daļas
584 m2 platībā, nomu, ar 2019. gada 1.februāri līdz 2019.gada 31.decembrim, ar tiesībām
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada
domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas
noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes
lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/32 uz 1 lapas.
6.§ (lēmums Nr.33)
Par zemes nomu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.KNP/2.2-5/15/25, kas 2015.gada 23.oktobrī noslēgts
par nekustamā īpašuma Komunālā iela 9Azemes vienības daļas 310 m2 platībā nomu ar 2019.
gada 1.martu.
Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Komunālā iela 9Azemes vienības
daļas 310 m2 platībā nomu ar 2019. gada 1.martulīdz 2019.gada 31.decembrim, ar tiesībām
pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada
domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas
noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes
lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/33uz 1 lapas.
7.§ (lēmums Nr.34)
Par adreses maiņu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
5

Mainīt zemes vienībai, uz tās esošai dzīvojamai mājai un palīgēkām, adresi
“Dambinieki” uz vienotu adresi “Dambenieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
Dzēst no Adrešu reģistra adresi “Dambinieki” zemes vienībai un uz tās esošajām
būvēm.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/34 uz 1 lapas.
8.§ (lēmums Nr.35)
Par medību tiesību nodošanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar Mednieku un makšķernieku biedrību “BRENEKS” par medību tiesību
nodošanu līdz 2019.gada 31.decembrimuz pašvaldībai piederošajām, piekrītošajām vai
pārraudzībā esošajām zemes vienībām:
“Vecdzegūzes”, Rembates pag, Ķeguma nov., platība 5,00 ha;
“Jaundekšņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 3,00 ha;
“Slokas”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 35,13 ha;
“Purvāji”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 1,98 ha,
“Purvāji”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 2,2 ha;
“Purvāji”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 5,03 ha.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/35 uz 1 lapas.
9.§ (lēmums Nr.36)
Par zemes vienības daļas lietošanas mērķi
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma “Saimnieki”zemes vienībai, platība 0,50 ha, divus zemes
lietošanas mērķus:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) platība
0,0430 ha;
ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdenscauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods1201) platība 0,4570 ha.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/36 uz 1 lapas.
10.§ (lēmums Nr.37)
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Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,
Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Roberts
Ozols),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma Lazdu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
001 0031,zemes vienības:
kadastra apzīmējums 7409 001 0031, platība 27080 m2, zemes lietošanas mērķi uz
pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908);
kadastra apzīmējums 7409 001 0032, platība 1272 m2, zemes lietošanas mērķi uz
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
kadastra apzīmējums 7409 001 0033, platība 6482 m2, zemes lietošanas mērķi uz
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Mainīt zemes vienības, Ogres iela 10, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums
7409 001 0036, daļai, platība 13981 m2, zemes lietošanas mērķi uz trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
Mainīt nekustamā īpašuma Ielas, Smilšu iela, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr.
7409 001 0082,zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0085, platība 3021 m2, zemes
lietošanas mērķi uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
Mainīt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 7409 001 0054, zemes vienībām:
Smilšu iela 8, kadastra apzīmējums 7409 001 0092, zemes vienības daļai, platība
12218 m2, zemes lietošanas mērķi uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve (kods 0702);
Smilšu iela 1, kadastra apzīmējums 7409 001 0093, zemes vienības daļai, platība 2471
m2, zemes lietošanas mērķi uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods
0702);
Mainīt nekustamā īpašuma Rīgas iela 22, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
001 0116, kurā ietilpst viena zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 001 0116, platība
21580 m2, lietošanas mērķi uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve(kods 0908).
Mainīt nekustamā īpašuma Ozolu iela 7, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
005 0062, kurā ietilpst viena zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 005 0062, platība
5418 m2, lietošanas mērķi uz 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).
Mainīt nekustamā īpašuma Rīgas iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
002 0031,kurā ietilpst viena zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 002 0031, platība 5086
m2, lietošanas mērķi uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908).
Mainīt nekustamā īpašuma Pie Celtnieku ielas, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr.
7409 005 0064,kurā ietilpst viena zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 005 0064, platība
2796 m2, lietošanas mērķi uz ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
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cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(kods 0201).
Mainīt nekustamā īpašuma Staru iela 12A, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
007 0032, kadastra apzīmējums 7409 007 0070, zemes vienības daļai, platība 1879 m2,
lietošanas mērķi uz 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).
Mainīt nekustamā īpašuma Ielas (7.grupa), Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
007 0099,zemes vienībai, Staru iela, kadastra apzīmējums 7409 007 0071, platība 15018 m2,
zemes lietošanas mērķi uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Mainīt nekustamā īpašuma Ķeguma pilsētas dome, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra
Nr. 7409 001 0055,zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 008 0021, platība 17902 m2,
lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(kods 1001).
Mainīt nekustamā īpašuma Tomes iela 12, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409
008 0013, kurā ietilpst viena zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 008 0013, platība
54245 m2, lietošanas mērķi uz 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).
Mainīt nekustamā īpašuma “Apses”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.
7429 007 0048, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7429 007 0048, kopplatība 4,99 ha, uz
diviem zemes lietošanas mērķiem:
platība 2,99 ha -individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un
platība 2,00 ha -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).
Mainīt zemes vienības, “Kapliča”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums
7444 005 0305, platība 5,40 ha, zemes lietošanas mērķi uz kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907).
Mainīt nekustamā īpašuma Alstiķu kempings, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra
Nr. 7444 010 0071,zemes vienībām:
kadastra apzīmējums 7444 010 0071, platība 0,2544 ha, zemes lietošanas mērķi uz
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
kadastra apzīmējums 7444 010 0114, platība 0,2698 ha, zemes lietošanas mērķi uz
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Mainīt nekustamā īpašuma Asaru līcis, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.
7484 001 0080,zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 001 0080, platība 2,4031 ha,
zemes lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
Mainīt nekustamā īpašuma “Ķesteri”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kadastra Nr. 7484 004 0142,zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0142, platība 1,18
ha, lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūve(kods 0601).
Mainīt nekustamā īpašuma “Vecsaimnieki”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kadastra Nr. 7484 004 0162,zemes vienībām:
kadastra apzīmējums 7484 004 0162, platība 0,1614 ha, zemes lietošanas mērķi uz ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
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produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 0201);
kadastra apzīmējums 7484 004 0426, platība 0,4439 ha, zemes lietošanas mērķi uz
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(kods 1001).
Mainīt nekustamā īpašuma Kaktu iela 2, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.,
kadastra Nr. 7484 004 0288,zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0288, platība 0,52
ha, lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūve(kods 0601).
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/37 uz 3 lapām.
11.§ (lēmums Nr.38)
Par adreses dzēšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Dzēst no Valsts adrešu reģistra adresi “Veides 2”(adreses kods 102764432) dzīvojamai
mājai.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/38 uz 1 lapas.
12.§ (lēmums Nr.39)
Par zemes vienību atdalīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu ( Torņa iela)
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
No nekustamā īpašuma Ielas (5.grupa), kadastra Nr. 7409 005 0100, zemes vienības
Torņa iela, kadastra apzīmējums 7409 005 0102, platība 4481 m2, jaunu nekustamo īpašumu
veidošanai, atdalīt četrus zemes gabalus:
pirmo zemes vienību aptuveni 394 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās
uzmērīšanas dabā, nosakot zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
0201);
otro zemes vienību aptuveni 132 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās
uzmērīšanas dabā, nosakot zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
0201);
trešo zemes vienību aptuveni 361 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās
uzmērīšanas dabā, nosakot zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
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sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods
0201);
ceturto zemes vienību aptuveni 319 m2 platībā, platību precizējot pēc instrumentālās
uzmērīšanas dabā, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
Atdalītās zemes vienības atzīt par starpgabaliem un sagatavot atsavināšanas
piedāvājumus attiecīgo zemes gabalu pierobežniekiem.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/39 uz 2 lapām.
13.§ (lēmums Nr.40)
Par saistošo noteikumu Nr.KND1-6/18/13 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība”precizēšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Precizēt Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošos noteikumus
Nr.KND1-6/18/13 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība”.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/40 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 10 lapām.
14.§ (lēmums Nr.41)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 “Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.KND1-6/19/2 „Grozījumi Ķeguma novada domes
2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Ķeguma novada ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/41 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas.
15.§ (lēmums Nr.42)
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
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Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā EUR 314888,39 un noteikt norēķinu maksu par vienu
citas pašvaldības audzēkni EUR 87,76 mēnesī.
Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem 2019.gadā EUR 142232,70 un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības
audzēkni EUR 127,45mēnesī.
Apstiprināt VPII “Birztaliņa” izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
2019.gadā EUR 155159,67 un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni
EUR 226,84 mēnesī.
Apstiprināt VPII “Gaismiņa” izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
2019.gadā EUR 437216,59 un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni
EUR 164,12mēnesī.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/42 uz 1 lapas un izdevumu tāme uz 1 lapas.
16.§ (lēmums Nr.43)
Par vidējo izmaksu noteikšanu pirmskolas izglītības programmas īstenošanai
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka vienam bērnamno pusotra gada līdz četru gadu vecumam vidējās izmaksas
apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai 2019.gadā atbilst EUR 243,11 mēnesī.
Noteikt, ka vienam bērnam, kamnepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības
ieguvei, vidējās izmaksas apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai 2019.gadā atbilsts EUR 168, 34 mēnesī.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/43 uz 1 lapas un izdevumu tāme uz 1 lapas.
17.§ (lēmums Nr.44)
Par nekustamā īpašuma Veikals, Birzgales pag., Ķeguma nov., izsoles rezultātu
apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Atzīt izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums “Veikals”, Birzgales
pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.74440080136, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 74440080136, kopējā platība 0,3 ha, ar nosolīto cenu 780EUR par notikušu.
Slēgt līgumu ar nosolītāju par izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2019.gada
25.februārim.
Apstiprināt Izsoles komisijas 2019.gada 31.janvāra protokolu Nr.1 ar tam pievienoto
izdevumu tāmi (pielikums uz 1 lapas).
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes
lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/44 uz 1 lapas un izsoles protokols uz 2 lapām.
18.§ (lēmums Nr.45)
Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Uzsākt Ķeguma novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi.
Izveidot Ķeguma novada attīstības programmas (turpmāk tekstā – AP) izstrādes Uzraudzības
un vadības grupu šādā sastāvā:
Edvīns Bartkevičs, Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors, Uzraudzības un vadības
grupas darba organizētājs;
Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs;
Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Dace Soboļeva, Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
Sandra Biļinska, Ķeguma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;
Rīgas plānošanas reģiona administrācijas pārstāvis.
Noteikt vadības un uzraudzības grupas uzdevumus:
apstiprināt darba grupu sastāvu, ņemot vērā saņemtos sabiedrības pārstāvju
pieteikumus;
veikt uzraudzības un kontroles pasākumus līgumu par AP izstrādi izpildei;
apstiprināt sabiedrības līdzdalības plānu AP izstrādes procesā;
izskatīt tematisko grupu darba rezultātus un sniegt vērtējumu par AP redakcijām;
noteikt AP projekta tālāko virzību (1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai,
galīgās redakcijas nodošanu plānošanas reģiona atzinuma sniegšanai un tml.);
izskatīt sabiedriskās apspriešanas rezultātus, vienoties par sabiedrības viedokļa
iekļaušanu AP.
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Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam izstrādi atbildīgo apstiprināt
Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Daci Soboļevu, nosakot šādus
uzdevumus:
izveidot sekojošas tematiskās darba grupas;
Uzņēmējdarbības un ekonomikas, tūrisma darba grupa;
Infrastruktūras attīstības, vides darba grupa;
Sociālo un veselības jautājumu darba grupa;
Izglītības, kultūras un sporta darba grupa;
Pārvaldes, Sabiedrības līdzdalības darba grupa.
vadīt darba grupu darbu;
nodrošināt sadarbību ar AP izstrādē iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām,
piesaistītajiem speciālistiem.
Apstiprināt Ķeguma novada attīstības programmas 2020.–2026.gadam izstrādes darba
uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar 1.pielikumu, nosakot gala termiņu - 2020.gada
02.marts.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/45 uz 1 lapas, 1.pielikums uz 3 lapām un 2.pielikums uz 1
lapas.
19.§ (lēmums Nr.46)
Par Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam
apstiprināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019.–2026.gadam,
saskaņā ar lēmuma pielikumu.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/46 uz 1 lapas un pamatnostādnes uz 67 lapām.
20.§ (lēmums Nr.47)
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,
Jānis Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pieņemt no SIA “Rosetum” dāvinājumu (ziedojumu) – kleitas 21 gb., par kopējo
summu 1588,02 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit astoņi euro un 02 centi),
Birzgales tautas nama sieviešu kora “Pērles” darbības nodrošināšanai.
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Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/47 uz 1 lapas.
21.§ (lēmums Nr.48)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-29 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B 238/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/48 uz 1 lapas.
22.§ (lēmums Nr.49)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-28 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B238/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/49 uz 1 lapas.
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23.§ (lēmums Nr.50)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-13 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B 237/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/50 uz 1 lapas.
24.§ (lēmums Nr.51)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-5 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B254/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/51 uz 1 lapas.
25.§ (lēmums Nr.52)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs

15

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai piederoša
zemes gabala Nākotnes iela 11B252/9174 domājamo daļu nomu individuālās garāžas
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/52 uz 1 lapas.
26.§ (lēmums Nr.53)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-12 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B308/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/53 uz 1 lapas.
27.§ (lēmums Nr.54)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-4 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B470/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2020.gada 05.oktobrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
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zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/54 uz 1 lapas.
28.§ (lēmums Nr.55)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-26 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11 B705/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/55 uz 1 lapas.
29.§ (lēmums Nr.56)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-20 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B 705/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto 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 lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/56 uz 1 lapas.
30.§ (lēmums Nr.57)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-7 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B223/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/57 uz 1 lapas.
31.§ (lēmums Nr.58)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-27 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B230/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/58 uz 1 lapas.
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32.§ (lēmums Nr.59)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-19 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B 244/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/59 uz 1 lapas.
33.§ (lēmums Nr.60)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-9 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11 B290/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/60 uz 1 lapas.
34.§ (lēmums Nr.61)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
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Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-27 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11 B247/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/61uz 1 lapas.
35.§ (lēmums Nr.62)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-11 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B480/9174 domājamo daļu nomu individuālo garāžu
uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks papildus nomas
maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/62 uz 1 lapas.
36.§ (lēmums Nr.63)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-18 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B 224/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
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zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/63 uz 1 lapas.
37.§ (lēmums Nr.64)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-15 termiņu, noslēgtu ar Normundu
Kreimani, personas kods 131059-11015, dzīvojošu Kalna ielā 1-22, Birzgalē, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., par pašvaldībai piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11 B, Birzgale, Birzgales
pag., Ķeguma nov., ar kadastra Nr.7444 005 0233, 487/9174 domājamo daļu nomu
individuālo garāžu uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5%
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/64 uz 1 lapas.
38.§ (lēmums Nr.65)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-10 termiņu, noslēgtu par pašvaldībai
piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11B216/9174 domājamo daļu nomu individuālās
garāžas uzturēšanai līdz 2025.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, plus PVN. Nomnieks
papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
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noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/65 uz 1 lapas.
39.§ (lēmums Nr.66)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.1-30/09-14 termiņu, noslēgtu ar Laimoni
Paukšti, personas kods 070161-11031, dzīvojošu Nākotnes ielā 5-13, Birzgalē, Birzgales
pag., Ķeguma nov., par pašvaldībai piederoša zemes gabala Nākotnes iela 11 B, Birzgale,
Birzgales pag., Ķeguma nov., ar kadastra Nr.7444 005 0233, 509/9174 domājamo daļu nomu
individuālās garāžas uzturēšanai līdz 2029.gada 01.martam, nosakot nomas maksu 1,5%
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR gadā, plus PVN.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/66 uz 1 lapas.
40.§ (lēmums Nr.67)
Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu izsolē
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pārdot Ķeguma novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu - vieglo pasažieru
transportlīdzekli AUDI A4 AVANT, reģistrācijas numurs HU 8324, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli, nosakot mantas nosacīto (sākumcenu) cenu EUR 985,00 (deviņi simti
astoņdesmit pieci euro, 00 centi).
Izveidot Izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
Izsoles komisijas priekšsēdētājs – deputāts Vladimirs Samohins;
Izsoles komisijas locekļi:
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Kristīne Seļava;
Juridiskās nodaļas vadītāja Sandra Biļinska;
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domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls;
izpilddirektora vietniece Anete Tomsone.
Izsoles komisijai ne vēlāk kā līdz 2019.gada 6.martam izstrādāt Izsoles noteikumus un
iesniegt tos apstiprināšanai Domei.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/67 uz 1 lapas.
41.§ (lēmums Nr.68)
Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda
aktivitāšu īstenošanai
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu Ķeguma novada NVO atbalsta fonda 1.5.1.aktivitātes
īstenošanai EUR 100,00 apmērā šādām biedrībām:
Starptautiskais soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”;
Ķeguma novada pensionāru biedrība;
Tomes sieviešu klubs “Ābele”;
Sieviešu klubs “Ķeguma saulespuķes”;
“JADARA”.
Piešķirt finansējumu Ķeguma novada NVO atbalsta fonda 1.5.2.aktivitātes
īstenošanai EUR 430,00 apmērā šādām biedrībām:
Starptautiskais soroptimistu klubs “Ogre – Ķegums”;
Ķeguma novada pensionāru biedrība;
“JADARA”.
Piešķirt finansējumu Ķeguma novada NVO atbalsta fonda 1.5.2.aktivitātes
īstenošanai EUR 215,00 apmērā šādām biedrībām:
Tomes sieviešu klubs "Ābele", nosakot atbalstāmo aktivitāti “Ekskursija – pieredzes
apmaiņas brauciens”;
Sieviešu klubs "Ķeguma saulespuķes".
Atteikt Ķeguma novada NVO atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu biedrībām:
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis”;
“SemperNovus”.
Sagatavot Sadarbības līgumus saskaņā ar Ķeguma novada NVO fonda nolikuma
5.1.punktu.
Līdzfinansējumu iekļaut Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžetā.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/68 uz 1 lapas.
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42.§ (lēmums Nr.69)
Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” īstenošanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Lai nodrošinātu ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (turpmāk – Projekts)realizāciju Ķeguma novadā, iesaistīt projekta īstenošanā
Ķeguma komercnovirziena vidusskolu un Birzgales pamatskolu.
Noteikt, ka atbildīgā par Projekta administratīvo vadību un projekta ietvaros īstenojamo
darbību izpildi Birzgales pamatskolā ir Birzgales pamatskolas direktora vietniece Inta Pastare.
Noteikt, ka atbildīgā par projekta ietvaros īstenojamo darbību izpildi Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā ir Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniece
Ilze Krastiņa.
Noteikt, ka atbildīgais par Projekta grāmatvedības organizēšanu un uzskaiti ir Ķeguma
novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas nodokļu administratore Mārīte Dakuļe.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/69 uz 1 lapas.
43.§ (lēmums Nr.70)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā un personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/70 uz 1 lapas.
44.§ (lēmums Nr.71)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
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Anulētziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā un personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar
likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/71 uz 1 lapas.
45.§ (lēmums Nr.72)
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Pagarināt Zemes nomas līguma Nr.KNP/2.2-5/17/14, kas 2017.gada 27.aprīlī noslēgts
par zemes vienības daļas 741 m2 platībā nomu ēkas uzturēšanai un nekustamā īpašuma
Uzvaras iela 8A pieguļošās teritorijas uzkopšanai, termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim,
nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes
lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/72 uz 1 lapas.
46.§ (lēmums Nr.73)
Par dzīvojamās telpas īri
R.Ūzuls
Balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav,
„atturas”- nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izīrēt Ķeguma novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Nr.12, Ķeguma ielā 6,
Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, 69,6 m2 platībā (3-istabas), uz laiku no līguma
slēgšanas brīža uz 1 (vienu) gadu, nosakot īres maksu 0,23 EUR par 1m2 un īres maksas
peļņas daļu 0,00 EUR apmērā.
Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma
8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes
lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/19/73 uz 1 lapas.
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47.§
Informatīvie jautājumi
Izpilddirektora vietniece Anete Tomsone informē par notiekošajiem darbiem novadā,
par ceļu uzturēšanu, 2019.gada budžeta sagatavošanu, par Ogres ielas projektu, kas iesniegts
būvvaldē saskaņošanai.

Sēdi slēdz 12:00
Sēdes vadītājs
14.02.2019.

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

datums

Protokolēja
14.02.2019.

(personiskais paraksts)

datums
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I.Koluža

