
                 ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr. 90000013682 

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

_____________________________________________________________________________ 
    

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 
2020.gada 18.martā                                                                                            Nr.7 
 
Sēde sasaukta plkst.11:00 
Sēde tiek atklāta plkst. 11:00 
Sēde notiek Ķeguma novada pašvaldības sēžu zālē 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 
Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 
 
Sēdē piedalās deputāti:  
Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs 
Teicāns, Tadeušs Vaļevko  
Sēdē nepiedalās un ir paziņojuši neierašanās iemeslu  deputāti Ojārs Meiris, Kristaps Reķis, 
Imants Smirnovs, Gundars Vērītis, Kristaps Rūde, Jānis Priževoits, Ilmārs Zemnieks 

 
Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 
 
Sēdes vadītājs ierosina izslēgt no darba kārtības 2.,3. un 4.punktu (lēmumu projektus par 
zvejas tiesību nomām) un papildināt ar 10 punktiem. 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

tiek apstiprināta domes sēdes darba kārtība: 
 
1. Par nekustamā īpašuma Upes iela 2A, Ķegumā, Ķeguma nov., izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

2. Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Padomes locekļa pārstāvja 
deleģēšanu 

3. Par nekustamā īpašuma Stirnas 2, Birzgales pagastā atsavināšanu 

4. Par Ikšķiles novada nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

5. Par starpgabalu atsavināšanu 

6. Par starpgabalu atsavināšanu 

7. Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 

8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2009. gada 16.decembra lēmumā Nr.16 

9. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu 

10. Par dienesta dzīvokļa īres līgumu 

11. Par dienesta dzīvokļa īres līgumu 

12. Par līgumu slēgšanu 
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13. Par  līguma slēgšanu 

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Sporta klubs 
“Rembate”” 

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „JADARA” 

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību „Sieviešu 
klubs “Ķeguma saulespuķes”” 

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Tomes 
sieviešu klubs “Ābele”” 

18. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 
„Daugavas skatu terases izveide” 

19. Par projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas 
aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” ietvaros radīto 
pamatlīdzekļu pieņemšanu  Ķeguma novada pašvaldības īpašumā 

20. Par projekta „COMPETE4SECAP” energopārvaldības sacensību rezultātiem un 
dalībnieku apbalvošanu 

21. Par nekustamo īpašumu apvienošanu Kuģu iela 17A 

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

23. Par zemes nomu 

24. Informatīvie jautājumi 

 
 

1.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/79) 
Par nekustamā īpašuma Upes iela 2A, Ķegumā, Ķeguma nov., izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

R.Ūzuls 
 

 Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums Upes iela 2A, Ķegums, 
Ķeguma nov., kadastra Nr.7409 002 0132, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7409 002 0115, platība 0,1303 ha, ar nosolīto cenu 30 600,00 EUR (trīsdesmit 
tūkstoši seši simti euro), par notikušu. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/79 ar pielikumu uz 2 lapām. 

 
2.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/80) 

Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Padomes locekļa 
pārstāvja deleģēšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju DACI 
SOBOĻEVU pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības “Zied zeme” Padomē. 

Atļaut Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājai DACEI 
SOBOĻEVAI savienot Padomes locekļa amatu ar amatiem, kuros to ir ievēlējusi vai iecēlusi 
Ķeguma novada dome vai pienākumu darboties komisijās, ko ar rīkojumu uzlicis Ķeguma 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/80 uz 1 lapas. 

 
3.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/81) 

Par nekustamā īpašuma Stirnas 2, Birzgales pagastā atsavināšanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu- “Stirnas 2”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
kadastra numurs 74440080116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
74440080116, kopējā platība 0,75 ha,  par nosacīto cenu 3270 EUR (trīs tūkstoši divi simti 
septiņdesmit euro). 

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.KND1-3/20/81 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/82) 

Par Ikšķiles novada nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Neiebilst, ka Ikšķiles novada pašvaldība nodod atsavināšanai par brīvu cenu 66000 euro 
nekustamo īpašumu Indrānu iela 24, Ikšķile, Ikšķiles novads, kadastra numurs 74940121374, 
kura sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74940120666, kopējā 
platība 2,3758 ha.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/82 uz 1 lapas. 

 
 

5.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/83) 
Par starpgabalu atsavināšanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus 
(starpgabalus): 

Starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra numurs 74090040150, sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090040147, platība 0,016 ha, par nosacīto cenu 
771 EUR; 

Starpgabalu, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra numurs 74090040149, sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090040146, platība 0,0051 ha, par nosacīto cenu 
293 EUR; 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/83 uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/84) 
Par starpgabalu atsavināšanu 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumu 
Starpgabals, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., kadastra numurs 74090030108, sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74090030061, platība 0,0392 ha, par nosacīto cenu 
1292 EUR; 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/84 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/85) 

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
zemes vienība “Kļavas”, Rembates pag., Ķeguma nov. -  kadastra apzīmējums 7484 001 0063, 
platība 3,80 ha. 
 
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/85 ar pielikumu uz 2 lapām. 

 
8.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/86) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2009. gada 16.decembra lēmumā Nr.16 
 
  

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2009. gada 16.decembra lēmumā Nr. 16 (4.§) 
„Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai vai izmantošanu zemes reformas 
pabeigšanai”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.punkta 1.3.apakšpunkta 7.ierakstu šādā 
redakcijā: 



5 
 

  
7. Vecsaimnieki 7484 004 0162 

7484 004 0426 
0,1734 
0,4439 

TP- mazstāvu 
dzīvojamās apbūves 
teritorija ciemā 
 

 
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/86 uz 1 lapas. 

9.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/87) 
Par telpu nomas termiņa pagarināšanu 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Vienošanos pie Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.54, kas 2007.gada 29.martā 
noslēgts ar VAC “Latvijas Pasts”, reģ. Nr.40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, 
Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV-2167, par līguma termiņa pagarināšanu uz laiku līdz 
2021.gada 30.aprīlim, precizējot līgumu attiecībā uz pašvaldības rekvizītiem un uz nodokļu 
un nodevu maksu. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/87 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/88) 
Par dienesta dzīvokļa īres līgumu 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atzīt par pagarinātu dienesta dzīvokļa īres līguma Nr.51/2006 termiņu, noslēgtu par 
dzīvokļa Nr.4, platība 41,1 m2, kas atrodas nekustamā īpašuma “Skola”, Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, būvē “Senliepas”, īri- ar līguma darbības termiņu uz darba tiesisko attiecību 
laiku, no 2018.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Īres līgumu izteikt jaunā 
redakcijā un noteikt no 2020.gada 1.aprīli īres maksas apsaimniekošanas daļu 1,05 EUR/m2 

mēnesī un īres maksas peļņas daļu 0,05 EUR/m2 mēnesī.   

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.KND1-3/20/88 uz 1 lapas. 

 
 

11.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/89) 
Par dienesta dzīvokļa īres līgumu 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Atzīt par pagarinātu dienesta dzīvokļa īres līguma Nr.55/2006 termiņu, noslēgtu par 
atsevišķas dzīvojamās mājas „Lejasrēžas”, Rembates pag., Ķeguma nov., dzīvojamo telpu īri 
no 2018.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Īres līgumu izteikt jaunā redakcijā un 
noteikt no 2020.gada 1.aprīli īres maksas apsaimniekošanas daļu  0,16 EUR/m2, īres maksas 
peļņas daļu 0,05 EUR/m2 .   

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.KND1-3/20/89 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/90) 
Par līgumu slēgšanu 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar Ķeguma novada domes iepirkuma “Ķeguma novada pašvaldības ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gada vasaras periodā”, identifikācijas Nr.ĶND 2020/1, 
uzvarētājiem: 

iepirkuma daļā Nr.1- Ķeguma novada asfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 
2020.gada vasaras periodā, ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RC Traffic”, reģistrācijas 
Nr. 40103495785, juridiskā adrese Lokomotīves iela 46-62, Rīga, LV-1057, par cenu 33 161,80 
EUR bez PVN; 

iepirkuma daļā Nr.2 – Ķeguma novada Ķeguma pilsētas, Rembates un Tomes pagasta 
neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gada vasaras periodā, ar Sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “Eco Baltia vide”, reģistrācijas Nr.40003309841, juridiskā adrese 
Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121, par cenu 57 575,00 EUR bez PVN; 

iepirkumu daļā Nr.3- Ķeguma novada Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu 
ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gada vasaras periodā, ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Eco Baltia vide”, reģistrācijas Nr.40003309841, juridiskā adrese Getliņu iela 5, Rumbula, 
Stopiņu nov., LV-2121, par cenu 62 475,00 EUR bez PVN. 
 
Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/90 uz 1 lapas. 

 
13.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/91) 

Par  līguma slēgšanu 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma – Starpgabals, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma 
novadā, kadastra numurs 74090050131, kadastra apzīmējums 74090050127, platība 462m2, 
pārdošanu par nosacīto cenu 448 EUR (četri simti četrdesmit astoņi euro), samaksu veicot 
pirkuma līguma noteiktajā kārtībā. 

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, 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.KND1-3/20/91 uz 1 lapas. 

 
 
 
 
 
 

14.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/92) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu ar biedrību „Sporta klubs 

“Rembate”” 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 2512,16 EUR (divi tūkstoši pieci simti 
divpadsmit euro 16 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Rembates 
basketbola laukuma atjaunošana” realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 vienpadsmitajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas 
radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „Sporta klubs 
“Rembate””.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/92 uz 1 lapas. 

 
15.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/93) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību 
„JADARA” 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 4766,28 EUR (četri tūkstoši septiņi simti 
sešdesmit seši euro 28 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Radošais 
namiņš” realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015-2020 vienpadsmitajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 
„Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai 
izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „JADARA”,  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/93 uz 1 lapas. 
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16.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/94) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību 
„Sieviešu klubs “Ķeguma saulespuķes”” 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 943,83 EUR (deviņi simti četrdesmit trīs euro 
83 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Sports un veselība Senliepās” 
realizācijai PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015-2020 vienpadsmitajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un 
kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā 
teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” 
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai “Sieviešu klubs “Ķeguma saulespuķes””.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/94 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/95) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Tomes 

sieviešu klubs “Ābele”” 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) 
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Lapenes izbūve kultūras, sporta, 
atpūtas pasākumu organizēšanai Tomes pagastā” realizācijai PPPB „Zied zeme” 
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 vienpadsmitajā 
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros 
biedrībai „Tomes sieviešu klubs “Ābele””.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/95 uz 1 lapas. 

 

18.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/96) 
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

projektam „Daugavas skatu terases izveide” 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” 
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 vienpadsmitajā 
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projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un 
nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta 
iesniegumu „ Daugavas skatu terases izveide” par kopējo summu 27 346,35 EUR (divdesmit 
septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro 35 centi) un iesniegt projekta iesniegumu 
finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē.  

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centu) 
apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām 
izmaksām 17 346,35 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro 35 centi) 
apmērā. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/96 uz 1 lapas. 

19.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/97) 
Par projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas 

aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” 
ietvaros radīto pamatlīdzekļu pieņemšanu  Ķeguma novada pašvaldības īpašumā 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pieņemt Ķeguma novada pašvaldības īpašumā  "Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas 
aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” ietvaros radītos pamatlīdzekļus. (2.pielikums) 

Slēgt sadarbības līgumu starp Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldībām par 
Projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas 
aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” 
rezultātu apsaimniekošanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī aktivitāšu turpināšanu 
iespēju robežās Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un iesniegt Lielvārdes 
novada pašvaldībai atskaites pat projekta pēcuzraudzības perioda aktivitātēm. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/97 uz 1 lapas. 

 
20.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/98) 

Par projekta „COMPETE4SECAP” energopārvaldības sacensību rezultātiem un 
dalībnieku apbalvošanu 

 
Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 

Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Par dalību projekta „COMPETE4SECAP” energopārvaldības sacensībās un kumulatīvā 
enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanu izmaksāt vienreizēju prēmiju: 

VPII “Birztaliņa” energokomandas dalībniekiem,  Ķeguma dienas centra 
energokomandas dalībniekiem, Tomes dienas centra energokomandas dalībniekiem, Birzgales 
pagasta pārvaldes energokomandas dalībniekiem, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
energokomandas dalībniekiem.  
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Finanšu līdzekļu ietaupījuma daļu iekļaut iestāžu budžetos to darbības nodrošināšanai, 
veicot grozījumus 2020.gada pašvaldības budžetā: 

VPII “Birztaliņa” piešķirt finansējumu 20250,00 EUR apmērā; 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolai piešķirt finansējumu 16550,00 EUR apmērā; 

Ķeguma dienas centram piešķirt finansējumu 4950,00 EUR apmērā; 

Birzgales pagasta pārvaldei piešķirt finansējumu 2400,00 EUR apmērā; 

Tomes dienas centram  piešķirt finansējumu 850,00 EUR apmērā. 

Iestādes lēmuma 2.punktā minēto finansējumu ir tiesīgas izmantot šādiem mērķiem: 

remontdarbu veikšanai ēkās,  ēku aprīkojuma un inventāra iegādei, mācību līdzekļu iegādei,  

ēkām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. 

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/98 uz 1 lapas. 

 
21.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/99) 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu Kuģu iela 17A 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apvienot divus nekustamos īpašumus: Kuģu iela 17A, kadastra Nr. 7409 002 0012, un 
Kuģu iela 17B, kadastra Nr. 7409 002 0140, un izveidot vienu nekustamo īpašumu.  

Pielikumā lēmums Nr.KND1-3/20/99 uz 1 lapas. 

 
22.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/100) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

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.KND1-3/20/100 uz 1 lapas. 

 
23.§ (lēmums Nr. KND1-3/20/101) 

Par zemes nomu 
 

Balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16, Ķegums, Ķeguma nov., 
kadastra apzīmējums 7409 007 0095, daļas 276 m2 platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar 
mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2020.gada 1.martu līdz 2020.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.KND1-3/20/101 uz 1 lapas. 

 
24.§  

Informatīvie jautājumi 
 
Domes priekšsēdētājs informē par novadā veiktajiem pasākumiem ārkārtas situācijā. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst.12:00 
 
Sēdes vadītājs                     R.Ūzuls 
19.03.2020. 
datums 
 
Protokolēja                    I.Koluža 
19.03.2020. 
datums 


