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SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

2010.gada 3.februārī                                                                          Nr.4 

Sēde sasaukta plkst.15.00 

Sēdi atklāj plkst.15.00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Līga Strauss, Sandra Čivča Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, 

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls, Ilmārs 

Zemnieks. 

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  izpilddirektors Alis Balbārzdis, 

finansiste Aija Liepiņa, juriste Sandra Biļinska. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis slimības dēļ, Kristaps Rūde mācību seminārā, Andris 

Balodis nezināmu iemeslu dēļ. 

  

Darba kārtība: 

1. Par noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

un pašvaldības finansējumu izglītības iestāžu pedagogu un vadītāju darba samaksai 

2009./2010.mācību gadā" apstiprināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

mailto:dome@kegums.lv


5. Par Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbērzi" teritorijas  zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu. 

6. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunbērzi", 

„Tīreļi", „Stabulītes". 

7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dālijas", Ķeguma novada Rembates 

pagastā. 

8. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līdumi", Ķeguma novada Rembates 

pagastā. 

9. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pēteri", Ķeguma novada Birzgales pagastā. 

10. Par zemes nomu. 

11. Par darbdienu pārcelšanu 2010.gadā. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

13. Par Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un 

atalgojumu. 

14. Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2010.gadam. 

15. Par zemes lietošanas mērķu maiņu. 

16. Par bērna uzņemšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa". 

17. Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

18. Par pabalstu veselības pakalpojumu apmaksai. 

19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lielvārdes ielā 10, Ķeguma novada 

Rembates pagastā. 

21. Par Ķeguma novada pašvaldības funkcijas nodošanu.  

22. Par valsts dotācijas Ķeguma novadu veidojošo pašvaldību infrastruktūras attīstībai 

izlietojumu. 

23. Informatīvie jautājumi. 

  

1.§ 



Par noteikumu „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju un 

pašvaldības finansējumu izglītības iestāžu pedagogu un vadītāju darba samaksai 

2009./2010.mācību gadā" apstiprināšanu. 

R.Ozols, S.Čivča 

  

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 3.punktu, kas nosaka, ka viena no  pašvaldības 

kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 

finansējamas no budžeta; 

            ņemot Ministru kabineta noteikumus Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", kas stājas 

spēkā 2010.gada 1.janvārī, 11.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldības sadarbībā ar 

sabiedrības pārstāvjiem izstrādā  un apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši šai 

kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm; 

            ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.836 „Pedagogu samaksas noteikumi", kas 

nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagoga 

darba slodzes lielumu; 

            ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju un arodbiedrības pārstāvju priekšlikumus; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu izglītības iestāžu pedagogu un vadītāju darba samaksai 

2009./2010.mācību gadā" (pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumus personām uz kurām tas attiecas. 

  

  



2.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam.  

2. Noteikt vienai,  kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

3.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Pāvels Kotāns), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 

  

1. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadm. 



2. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

3. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

4. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

5. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

6. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

7. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

8. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 3 lp. 

  

  

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Noteikt vienai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadm. 



2. Noteikt vienai,  kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

  

5.§ 

Par Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbērzi" teritorijas  zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „ Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Jaunbērzi" teritorijas (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 004 0395) zemes ierīcības 

projekts". 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

6.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

 „ Jaunbērzi", „Tīreļi", „Stabulītes". 



R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pirmajam zemes gabalam, platība 1,00 ha: 

1.1.   noteikt adresi „Jaunbērzi", Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju  apbūve (kods 0601). 

1. Otrajam zemes gabalam, platība 0,25 ha: 

           2.1. noteikt adresi „Tīreļi" , Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju  apbūve (kods 0601). 

1. Trešajam zemes gabalam, platība 0,25 ha: 

            3.1. noteikt adresi „Stabulītes", Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

3.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju  apbūve (kods 0601). 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

7.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dālijas",  

Ķeguma novada Rembates pagastā. 

R.Ozols 

  

  



Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dālijas", kas atrodas Ķeguma 

novada Rembates pagastā un sastāv no zemes gabala 1,12 ha (viens komats divpadsmit hektāri) 

kopplatībā. 

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

8.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līdumi",  

Ķeguma novada Rembates pagastā. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Raivis Ūzuls), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līdumi", kas atrodas Ķeguma 

novada Rembates pagastā, un kas sastāv no zemes gabala 19,1 ha (deviņpadsmit komats viens 

hektāri) platībā. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

9.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pēteri",  

Ķeguma novada Birzgales pagastā. 



R.Ozols 

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Pēteri", kas atrodas Ķeguma 

novada Birzgales pagastā un sastāv zemes gabala 0,47 ha (nulle komats četrdesmit septiņi 

hektāri) kopplatībā. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

10.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

Izskatot Elizabetes Bumbieres, dzīvo Skolas ielā 4-31, Ķegumā,  iesniegumu ar lūgumu izbeigt 

zemes nomas līgumu sakņu dārzam;  

izskatot Daces Skrīveles,  dzīvo Skolas ielā 4-39, Ķegumā, iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes 

gabalu Komunālā ielā 3A, Ķegumā, 305 m2 platībā, kas ir zemesgabala, sakņu dārza ierīkošanai; 

saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas paredz domei tiesību noteikt,  ja tas nav aizliegts vai 

noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes, cita 

nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu); 

ievērojot 30.07.2007. Ministru kabineta noteikumu nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu" nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

      ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 



  

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.52/2007, noslēgtu 2007.gada 28.martā ar Elizabeti 

Bumbieri,  dzīvo Skolas ielā 4-31, Ķegumā, par zemes gabala Komunālā ielā 3A, Ķegumā, kas 

ir zemes gabala daļa, nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Daci Skrīveli, dzīvo Skolas ielā 4-39, Ķegumā, par zemes 

gabala Komunālā ielā 3A, Ķegumā, 305 kv.m platībā, kas ir zemes gabala daļa, nomu bez 

apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2010.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% 

no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts 

nomas maksā, maksā nomnieks. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

11.§ 

Par darbdienu pārcelšanu 2010.gadā. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojums nr.924 „Par darbdienu pārcelšanu 

2010.gadā", kas paredz pārcelt no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs 

konkrētas darbdienas, kā arī ieteikums pašvaldībām ievērot minēto rīkojumu, nosakot darba un 

atpūtas laiku. 

Ņemot vēra iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

Ķeguma novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās strādājošiem pārcelt sekojošas 

darbadienas: 

1.1. no pirmdienas, 2010.gada 3.maija, uz sestdienu, 2010.gada 29.maiju; 



1.2. no piektdienas, 2010.gada 25.jūnija, uz sestdienu, 2010.gada 19.jūniju; 

1.3. no piektdienas, 2010.gada 19.novembra, uz sestdienu, 2010.gada 13.novembri. 

Pašvaldības sekretārei nodrošināt informācijas nosūtīšanu Ķeguma novada domes, tās iestāžu un 

struktūrvienību vadītājiem, kā arī informācijas izvietošanu Ķeguma novada domes ēkā, 

Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā. 

  

12.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt vienai,  kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

13.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu  

un līgumdarbu sarakstu un atalgojumu. 

R.Ozols, V.Pastars, S.Čivča 

  

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var lemt 

par citu domes algotu amatu noteikšanu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 



pašvaldības dome ir tiesīga noteikt vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī 

pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes; 

            saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 42.panta pirmo daļu, kas noteic, ka domes 

lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības finanšu 

resursiem; 

            ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības amatu vietas un amatu atalgojumu (1.pielikums uz   6 

lapām).  

2. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības līgumdarbu sarakstu un atalgojumu (2.pielikums uz 3 

lapām). 

  

  

14.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2010.gadam. 

R.Ozols, A.Balbārzdis, P.Kotāns, V.Teicāns, S.Čivča 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem" 37. un 38. pantu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  



1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu" 

(pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai zināšanai. 

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram A.Balbārzdim nodrošināt, lai saistošie noteikumi 

būtu brīvi pieejami novada domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta 

pārvaldē. 

  

15.§ 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Mainīt zemesgabala lietošanas mērķi sekojošiem zemes gabaliem: 

1.1. Zemes gabalam, Krūmu iela 4 no „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" uz daļēji „Individuālo dzīvojamo māju apbūve (10215 

m2) un daļēji „Mežaparka teritorijā dzīvojamo māju apbūve (21276 m2 ). 

1.2. Zemes gabalam, Kuģu iela 15 no „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" uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūve". 

1.3. Zemes gabalam, Rīgas iela 8 no „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 

ūdeņu teritorijas" uz „Individuālo dzīvojamo māju apbūve". 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  



  

16.§ 

Par bērna uzņemšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa". 

R.Ozols 

  

Izskatīts Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa" (turpmāk tekstā VPII 

„Gaismiņa") vadītājas S.Tošenas 2010.gada 15.janvāra iesniegums ar lūgumu atļaut uzņemt VPII 

„Gaismiņa" 1.grupā citas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošu bērnu - Emīliju 

Pinku,  dzīvojošu Slimnīcas ielā 10A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā. 

E.Pinkas māte Ruta Rašmane strādā VPII „Gaismiņa" no 2007.gada septembra par pirmsskolas 

skolotāju.  

VPII „Gaismiņa" Nolikuma IV. sadaļas 15.punkts nosaka, ka bērnu uzņemšana VPII „Gaismiņa" 

notiek saskaņā ar bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē reglamentu. Bērnu 

uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē reglamenta 4.4.punkts paredz, ka VPII „Gaismiņa" 

darbinieku bērniem ir priekšrocības, uzņemot bērnus iestādē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Uzņemt Emīliju Pinku,  dzīvojošu Slimnīcas ielā 10A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, VPII 

„Gaismiņa" 1.grupā ar 2010.gada 08.februāri. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

17.§ 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

  



Izskatīts Visvalža Ernesta, dzīvojoša Uzvaras ielā 8A, Ķegumā, Ķeguma nov., 2010.gada 

01.februāra iesniegums (reģistrēts ar nr.1-18.2/E73) ar lūgumu pagarināt Zemes nomas līguma 

nr.2/2009 termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

Zemes nomas līgums nr.2/2009 tika noslēgts 2009.gada 02.martā ar Visvaldi Ernestu ar mērķi - 

piemājas vides sakopšana, iznomātā platība 2000 m2 (divi tūkstoši kvadrātmetri) , kas ir Ķeguma 

pašvaldības lietošanā esoša zemes gabala  daļa. Zemesgabals iznomāts bez apbūves tiesībām. 

Nomas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav. Nomas maksa saskaņā ar 2009.gada 

18.februāra Ķeguma novada domes lēmumu (protokols nr.4, 4§) tika noteikta 0,5 % apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala daļu. 

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz pašvaldībai tiesības slēgt 

darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu.  

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta piekto daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli par pašvaldības īpašumā esošu zemi maksā tās nomnieks atbilstoši likumā noteiktajai 

nodokļa likmei. 

Ministru kabineta noteikumi nr.735 no 30.10.2007. „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 

nomu" reglamentē neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma slēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību, tai skaitā nomas maksa apmēru, kas, saskaņā ar minēto noteikumu 

18.3.punktu no 2010.gada 01.janvāra tiek noteikta ne mazāk kā 1,5 % apmērā gadā no zemes 

kadastrālās vērtības. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt Zemes nomas līguma nr.2/2009 termiņu, kas 02.03.2009. tika noslēgts ar 

Visvaldi Ernestu,  dzīvojošu Uzvaras ielā 8A, Ķegumā, Ķeguma nov., uz laiku līdz 2010.gada 

31.decembrim, nemainot pārējos līguma noteikumus. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala daļu atbilstoši likumā noteiktajai nodokļa 

likmei. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

18.§ 



Par pabalstu veselības pakalpojumu apmaksai. 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

Izmaksāt vienreizēju sociālo pabalstu veselības pakalpojumu apmaksai vienai  pensionārei. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

19.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lielvārdes ielā 10,  

Ķeguma novada Rembates pagastā. 

R.Ozols 

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lielvārdes ielā 10, kas atrodas 

Ķeguma novada Rembates pagastā un sastāv no zemes gabala 0,3814 ha (nulle komats trīs 

tūkstoši astoņi simti četrpadsmit hektāri) kopplatībā,  un uz tā esošām dzīvojamās mājas un 

divām palīgceltnēm, par pirkuma līguma 3.punktā noteikto pirkuma maksu . 

. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  



20.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības funkcijas nodošanu.  

R.Ozols 

  

Ņemot vēra, ka Lielvārdes novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par funkciju nodošanu Ogres 

novada pašvaldībai, un Ogres novada pašvaldības pārstāvji ir izteikuši gatavību uzņemties 

funkciju pildīšanu; 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 10.pantu, 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 

Autopārvadājumu likums 35.pantu, Ministru kabineta noteikumiem nr.380 no 27.05.2008. 

„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem",  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Nodot Ķeguma novada pašvaldības esošas funkcijas - pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā izpildi Ogres novada 

pašvaldībai. 

2. Domes priekšsēdētājam R.Ozolam slēgt līgumu ar Ogres novada domi par funkcijas izpildes 

noteikumiem. 

3. Domes izpilddirektoram A.Balbārzdim nodrošināt minētās funkcijas izpildes uzraudzību. 

  

  

21.§ 

Par valsts dotācijas Ķeguma novadu veidojošo pašvaldību infrastruktūras attīstībai izlietojumu. 

R.Ozols, L.Bicāns, P.Kotāns 

  



            Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

15.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.191 ‘Kārtība, kādā piešķir 

un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai", 

            Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Izteikt piešķirtās valsts dotācijas infrastruktūras attīstībai sadalījumu Ķeguma novada 

veidojošām pašvaldībām jaunā redakcijā (pielikums). 

2. Līdz ar šī lēmuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2009.gada 2.septembra lēmums „Par valsts 

dotāciju Ķeguma novada veidojošo pašvaldību infrastruktūras attīstībai" (sēdes protokols Nr.8, 

14.§). 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā 

Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrijai. 

  

  

22.§ 

Informatīvie jautājumi. 

  

Izpilddirektors A.Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Noslēdzies iepirkums par Rembates saieta nama iekšdarbu rekonstrukciju. Pieteikušies 29 

pretendenti un pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana. Saskaņošanas stadijā tehniskie projekti 

skolas internāta rekonstrukcijai sociālās aprūpes centra vajadzībām Rembates pagastā. Tuvākajā 

laikā tiks izsludināts iepirkums.  

  

P.Kotāns  informē  par 2010. gadā izstrādātajiem un iesniegtajiem projektiem, kam nav 

nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums. 

Eiropas Sociālā fonds (iesniegts integrācijas fondu konkursam) 



1. Seksuālās vardarbības problēmu risināšana izglītojot un sadarbojoties. 

Mērķis: 

1. Palielināt darbinieku zināšanas par vardarbības problēmu Latvijā, veidot 

progresīvāku izpratni par vardarbības ietekmi uz personības attīstību. 

2. Apzināt palīdzošo profesiju sadarbības grūtības, lai veiktu precīzākus soļus 

vardarbību gadījumu konstatēšanā, risinājumā un palīdzības tīkla sadarbībā. 

3. Izstrādāt izglītības programmu, lai vairotu darbinieku zināšanas par vardarbības 

sistēmas dinamiskajiem procesiem un spēju sniegt koordinētu palīdzību cietušajiem. 

4.    Izglītot   darbiniekus   un   sabiedrību   par   seksuālās   vardarbības   risinājuma 

priekšnoteikumiem,   lai   uzlabotu   darbinieku   vienotu   spēju   īstenošanu   upuru 

aizsardzībai. 

5.  Veicināt projekta pēctecību. 

Mērķauditorija: 

Tiešā mērķa grupu ir valsts administratīvo organizāciju palīdzošo profesiju pārstāvji, kas 

ikdienas darbā tādā vai citādā veidā ir saistīti ar seksuālās vardarbības atklāšanu un tās 

psiholoģisko un tiesisko problēmu risināšanu. Tie ir sociālo dienestu darbinieki, bāriņtiesu 

darbinieki, psiholoģiskās palīdzības dienestu darbinieki, u.c.) vai arī netiešā veidā ir saistīti ar 

tām (izmeklētāji, prokuratūras darbinieki, ģimenes ārsti, policisti). 

Rīgas reģionā, katrā no piecos bijušajiem rajoniem, semināros piedalīsies 30 dalībnieki - 5 

bāriņtiesu darbinieki, 5 tiesu, prokuratūras pārstāvji, 5 krīzes centru pārstāvji, 5 sociālie 

darbinieki, 5 ģimenes ārstu prakšu darbinieki, 5 pašvaldību policisti. 

Par netiešo mērķa grupu projekta autori uzskata jebkuru administratīvo darbinieku (izglītības 

iestāžu, policijas, slimnīcu, bērnunamu, u.c.), kas turpmāk nonāks vai nu personīgā kontaktā vai 

arī kontaktā, caur viņa profesionālo darbību ar projekta ietvaros izglītotajiem profesionāliem. 

Pieprasītā summa: Ls 29 640,24 

Projekta ilgums: 9 mēneši 

Projekts tiek īstenots Rīgas reģiona izvēlētajai mērķauditorijai. 

Atbilde būs zināma 2010.g. 9.martā. 

  

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA PROJEKTU KONKURSA 2. Projekts ,,Lai skan!" 



  

Mērķis:   Ierakstīt vienu CD albūmu. 

1. Veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu. 

2. Sekmēt muzikālo kultūras vērtību pieejamību plašai sabiedrībai. 

3. Motivēt bērnus un jauniešus turpmākai aktīvai muzikālai darbībai. 

4. Popularizēt Birzgales pagastu, tā kultūrvēsturisko mantojumu. 

6.   CD albūms kā prezentācijas materiāls par Ķeguma novada Birzgales pagastu. 

Disku ieraksta: 

Birzgales pagasta bērnu (skolēnu) koris ,,Volante" (35 dalībnieki) 

Jauktais vokālais Birzgales pagasta jauniešu ansamblis ,,Tikai tā" (15 dalībnieki) 

Vadītāja diriģente Maira Kokina (CV pielikumā nr.2), koncertmeistare Inese 

Martinova. 

Ogres BJC ģitāristu ansamblis ,,GRIFS" (5 dalībnieki) 

Ģitāristu Ansambļa vadītāja Linda Ivanova. 

CD izdevējkompānija ,,Sound Division" studija. 

Pieprasītā summa: Ls 7522,15 Projekta ilgums: 8 mēneši 

Atbilde būs zināma 2010.g. martā. 

  

  

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ozols 

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 


