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SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

2010.gada 3.martā                                                                                   Nr.6 

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: Sandra Čivča, Līga Strauss, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks 

(no plkst.15.15, sākot ar darba kārtības 7. punktu). 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, juriste Sandra Biļinska, juriskonsulte Liāna 

Čodore, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, finansiste Aija Liepiņa. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis slimības dēļ, Irēna Dmitročenko un Viesturs Teicāns 

sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 

  

Darba kārtība: 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kāpostiņi". 

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līdumi". 

5. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 

mailto:dome@kegums.lv


6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu". 

7. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

8. Par telpu nomu. 

9. Par Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Mežiņi" zemes ierīcības projektu. 

10. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „Mežiņi, 

„Lejasmežiņi". 

11. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā. 

12. Par domes priekšsēdētāja vietnieka amatu savienošanu. 

13. Par zemes platības precizēšanu. 

14. Informatīvie jautājumi. 

  

1.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

R.Ozols 

  

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Anulēt ziņas par Gunāra Jemeļjanova deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  



2.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

R.Ozols, S.Čivča 

  

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Anulēt ziņas par Raivo Stroda deklarēto dzīvesvietu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

3.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kāpostiņi". 

R.Ozols 

  

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

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

Ķeguma novada Rembates pagastā un sastāv no zemes gabala 19,4 ha (deviņpadsmit komats 

četri hektāri) kopplatībā,  par pirkuma līguma 4.punktā noteikto pirkuma maksu.  

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

  

  



4.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Līdumi". 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 10 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Valentīns Pastars, 

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde 

), „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,  par pirkuma līguma 4.punktā noteikto pirkuma maksu. 

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

  

  

5.§ 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts v, dienas personas zīvojošas Ķeguma ielā 8-22, Rembates pag., Ķeguma nov., Ogres 

raj., 2010.gada 16.februāra iesniegums (reģistrēts ar nr.1-18.2/L86) ar lūgumu pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu. 

Dzīvoklis nr.22 Ķeguma ielā 8 - neprivatizēts, 2 istabas, kopējā platība 48,9 m2, daļējas ērtības, 

maksājumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem tiek veikti. Ar personu  ir noslēgtas 

vienošanās par īres un komunālo maksājumu parādu atmaksu, tai skaitā, ar Ķeguma novada domi 

Vienošanās nr.03/10/2008 no 31.10.2008. un ar SIA „Ķeguma Stars" Vienošanās nr.2/2008 no 

06.11.2008. kuras persona pilda, kā arī veic tekošos maksājumus. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Iedzīvotāju reģistra datiem - dzīvoklī Ķeguma ielā 8-22, 

Rembates pagastā, savas dzīvesvietas ir deklarējuši 4 cilvēki (t.sk. 3 nepilngadīgi):  

  



Likuma „Par dzīvojamo telpu īri" 111.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 

pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri" 111.panta otrā daļa 

nosaka, ka ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā 

noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās pašvaldības dome var 

noteikt zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un 

neiekļaujot tajā peļņu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot: „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Valentīns Pastars, 

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līguma termiņu uz laiku līdz 2010.gada 31.decembrim. 

2.  SIA „Ķeguma Stars" valdes loceklim M.Juškānam nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi. 

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

  

  

6.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5  

„Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu". 

R.Ozols 

  

            Pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās tiesības 

apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu 

apstiprināšanas kārtību; 

            ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Valentīns Pastars, 

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu"". 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma novada 

domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" triju 

dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 

Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

  

         Pielikumā saistošie noteikumi Nr.6 

  

7.§ 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

  

Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola iesniegumu par ikgadējā 

atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2010.gada 8.marta;  

saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likums" 41.panta (1) daļu, kas nosaka, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam deputātam ir 

tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, 

neieskaitot svētku dienas; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta ikgadēja 

atvaļinājuma daļu - divas kalendārās nedēļas, no 2010.gada 9.marta līdz 22.martam (ieskaitot), 

par laika periodu no 01.09.2008.-31.08.2009. 



  

  

8.§ 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts SIA „HEMIS", reģ.Nr.40003484982, juridiskā adrese: Austriņu ceļš 24, Lielvārde, 

Lielvārdes nov., LV-5070, direktores Dagnijas Kazules 01.03.2010. iesniegums (reģ.Nr.1-6/12, 

01.03.2010.) ar lūgumu iznomāt telpu nr.9 Birzgales ambulances ēkā - Nākotnes ielā 1, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanai katra mēneša 

otrajā un ceturtajā pirmdienā.  

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus un veikt citas privāttiesiska 

rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz pašvaldības pienākumu racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14(a).punktu, kas 

paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu).  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī faktu, ka atbalstot šādas darbības, tiek nodrošināts 

likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktais, t.i., tiek nodrošināta 

veselības aprūpes pieejamība un veicināts iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Iznomāt SIA „HEMIS", juridiskā adrese: Austriņu ceļš 24, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-

5070, telpu nr.9 Birzgales ambulances ēkā - Nākotnes ielā 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 

nov., ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanai uz laiku līdz 2010.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu LVL 10,00 mēnesī plus PVN. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „HEMIS", domes Centralizētai 

grāmatvedībai. 

  



  

9.§ 

Par Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Mežiņi" zemes ierīcības projektu.  

R.Ozols 

  

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Mežiņi" teritorijas zemes ierīcības projekts". 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

10.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem  

„Mežiņi, „Lejasmežiņi". 

R.Ozols 

  

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

Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

1. Pirmajam zemes gabalam, platība 16,91 ha: 



            1.1.   noteikt adresi „Mežiņi", Rembates pag., Ķeguma nov.. 

2. Otrajam zemes gabalam, platība 7,92 ha: 

           2.1.    noteikt adresi „Lejasmežiņi" , Rembates pag., Ķeguma nov.. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

11.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un algu sarakstā. 

R.Ozols 

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 63.panta otro daļu, kas noteic, ka dome var lemt par 

citu domes algotu amatu noteikšanu, 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" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, 

Ilmārs Zemnieks), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Sandra Čivča), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

     Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 03.02.2010. lēmuma (protokols Nr.4, 13.§) „Par 

Ķeguma novada pašvaldības amatu vietām, amatu atalgojumu un līgumdarbu sarakstu un 

atalgojumu" pielikumā: 

    1. Papildināt sadaļu „Pašvaldības administrācija" ar amatu „Izglītības psihologs" un izteikt 

rindu „Kopā" šādā redakcijā: 

Iestādes nosaukums Amats Alga mēnesī 

Pašvaldības 

administrācija 

Izglītības psihologs 

  

281 



  Kopā: 4498 

  

1.2. Izteikt sadaļu „Būvvalde" šādā redakcijā: 

Iestādes nosaukums Amats Alga mēnesī 

Būvvalde Vadītājs 

  

490 

  Būvinspektors (nepilns 

darba laiks) 

350 

  Zemes ierīkotājs 405 

  Kopā: 1245 

  

  

12.§ 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka amatu savienošanu. 

R.Ozols 

  

            Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieka Raivja Ūzula 02.03.2010. 

iesniegumu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8¹.panta 

trešajā un ceturtajā daļā noteikto, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: „par" - 10 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Valentīns Pastars, Pāvels 

Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), 

„pret" - nav, „atturas" - 2 (Laimons Bicāns, Raivis Ūzuls), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam amatu savienošanas 

kārtībā ieņemt valdes locekļa amatu biedrības „Daugavas savienība" valdē. 

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

  

  



13.§ 

Par zemes platības precizēšanu. 

R.Ozols, P.Kotāns 

  

Izskatīts Valsta zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas  03.02.2010. iesniegums (reģ. 

08.02.2010. Nr.174) par zemes gabala platības precizēšanu . 

Veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVKIS) datu sakārtošanu 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi" un salīdzinot datus NĪVKIS teksta un grafiskajā daļā, un izvērtējot pašvaldības iesniegtos 

dokumentus par zemes gabalu piekritību, lūdz :  

Birzgales pagastā precizēt zemes vienības platību ar kadastra Nr. 7444 005 0296 - platība 

precizēta no 7,80 ha uz 2,50 ha. 

            Ņemot vērā Ogres rajona Birzgales pagasta padomes sēdes protokola izraksta 

2008.25.09. Nr. 10, 12. § „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un 

lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" lēmumu, kurā teikts: „Zemes 

reformas pabeigšanai nodot šādas neapbūvētās lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar Ministru 

kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 

piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 2. punkta apakšpunktu" -  ieskaitīts zemes 

gabals kadastra „Pašvaldības Narnicki", Nr. 7444 005 0296, platība 7,80 ha.  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 10 (Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), 

„pret" - nav, „atturas" - 2 (Sandra Čivča, Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes gabala „Pašvaldības Narnicki ", kas atrodas Birzgales pagastā, Ķeguma 

novadā ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0296, platību  2,50 ha. 

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

Valsts zemes dienestam.  

  

  



14.§ 

Informatīvie jautājumi 

  

Izpilddirektors A.Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Noslēgušies iepirkumi par krāšņu kurināmās (marķētas) dīzeļdegvielas piegādi Ķeguma novada 

domes vajadzībām 2010.gadā un degvielas iegādi Ķeguma novada domes transporta vajadzībām 

2010.gadā. 

Pabeigta datortīklu sakārtošana domes ēkā un Birzgales pagasta pārvaldē. 

Pāvels Kotāns informē par problēmām ar 7 līdz 10 bērnu nokļūšanu bērnudārzā un skolā. Ar 

pašvaldības transportu tas nav reāli izdarāms, jo bērni dzīvo katrs savā attālā pagasta vietā. Būtu 

jādomā par diennakts grupiņas organizēšanu Birzgales bērnudārzā, lai arī jaunāko klašu audzēkņi 

varētu tur uzturēties pēc mācībām skolā. 

  

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ozols 

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


