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ĶEGUMA NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883,  

fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

  

SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

2010.gada 21.jūlijā                                                                               Nr.16 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls  

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Roberts Ozols, Laimons Bicāns, , Līga Strauss, Viesturs Teicāns,  Aigars Biķis, 

Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: juriskonsulte Liāna Čodore, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, 

ekonomiste Aija Liepiņa, izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs. 

SIA „Ķeguma Stars" valdes loceklis Māris Juškāns. 

  

Sēdē nepiedalās Irēna Dmitročenko un Viesturs Teicāns personīgu iemeslu dēļ, Sandra Čivča 

atvaļinājumā, Ilmārs Zemnieks sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 

  

  

Darba kārtība: 

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jakari", Ķeguma novada Tomes pagastā. 

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Urdzes". 

mailto:dome@kegums.lv


3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

7. Par zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu 

un lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par pirkuma līguma slēgšanu. 

9. Par zvejas tiesību nomu. 

10. r grozījumiem 07.07.2010.domes lēmumā (protokols nr.14, 5.§) „Par ūdens un kanalizācijas 

maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē". 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

16. Par zemesgabala nomu. 

17. Par zemesgabala nomu. 

18. Informatīvie jautājumi. 

  

1.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jakari",  

Ķeguma novada Tomes pagastā 

R.Ūzuls, P.Kotāns. 

  



Atklāti balsojot „par" - 10 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 

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

„pret" - 1 (Līga Strauss), „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

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

novada Tomes pagastā un sastāv no zemes gabala 0,2804 ha (nulle komats divi tūkstoši astoņi 

simti nulle četri hektāri) kopplatībā  par pirkuma līguma 3.punktā noteikto pirkuma maksu. 

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

  

  

2.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Urdzes". 

R.Ūzuls, P.Kotāns 

  

Atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Urdzes", kas atrodas 

Birzgales pag., Ķeguma nov.,  platība 1,5437ha. 

2.  Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums Nr.1). 

  

Lēmuma sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

3.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 



R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Aivaru Gūtmani, dzīvo Lindes ielā 1-4, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme", daļas 

0,14 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 

2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

4.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Vitas Lielmanes,  dzīvo Smilšu ielā 17, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 8.jūlija iesniegums (reģ. 08.07.2010., Nr.1-6/46) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

27.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/11. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,0 ha platībā,  

un zemes gabals „Individuālās kūtis", Birzgales pag., Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada 

pašvaldībai piederošs zemes gabals 1,39 ha platībā, īpašuma tiesības uz minēto zemesgabalu 

nostiprinātas Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0018 4104 uz 

zemesgrāmatas tiesneša 2005.gada 23.augusta lēmuma pamata, žurnāla Nr.300001159212; 



saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Vitu Lielmani,  dzīvo Smilšu ielā 17, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme",  daļas 0,39 ha 

platībā, un zemesgabala „Individuālās kūtis", daļas 0,17 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām 

personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 

1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai 

maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

5.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Olgas Safonovas,  dzīvo Smilšu ielā 20, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 7.jūlija iesniegums (reģ. 07.07.2010., Nr.1-6/45) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

3.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/18. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  saskaņā ar 

Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales 

pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols 

Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 



saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Olgu Safonovu, dzīvo Smilšu ielā 20, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks", , daļas 0,33 ha platībā nomu 

bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, 

nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

6.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Olgas Safonovas,  dzīvo Smilšu ielā 20, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 7.jūlija iesniegums (reģ. 07.07.2010., Nr.1-6/44) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

3.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/18. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldībai pie individuālajām kūtīm", Birzgales pag., Ķeguma 

nov.,  saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes 

piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai" (protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 

3,22 ha platībā; 

  



saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Olgu Safonovu,  dzīvo Smilšu ielā 20, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldībai pie individuālajām kūtīm",  daļas 

0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 

2011.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

   

7.§ 

Par zemes gabala sadalīšanu, robežu un platības precizēšanu, nekustamā īpašuma nosaukumu un 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

  

Atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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.Atcelt  2010. gada 09. jūnija Ķeguma novada domes lēmumu (protokols Nr. 12. 6§) "Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi". 

  



No nekustamā īpašuma V980 "Pievedceļš Ķeguma HES", kadastra apzīmējums 7409 002 0089, 

kopplatība 6340 m2 atdalāmajām zemes vienībām: 

2. Pirmajai zemes vienībai: 

         2.1. piešķirt nosaukumu  "Pievedceļš Ķeguma HES", Ķegums, Ķeguma nov.; 

         2.2. noteikt zemes gabala platību 540 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 

         2.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Trešajai zemes vienībai: 

         3.1.  piešķirt adresi Ķeguma prospekts 5 A-1, Ķegums, Ķeguma nov.; 

         3.2. noteikt zemes gabala platību 160 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 

         3.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

(kods 1105). 

 4. Otrajai zemes vienībai: 

         4.1. piešķirt adresi Ķeguma prospekts 2B-1, Ķegums, Ķeguma nov.; 

         4.2. noteikt zemes gabala platību 200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 

        4.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 

1105). 

5. Paliekošajai ceturtajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0089: 

         5.1. piešķirt nosaukumu "Autoceļš V980", Ķegums, Ķeguma nov.; 

         5.2. noteikt zemes gabala platību 5440 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 

         5.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 



  

  

8.§ 

Par pirkuma līguma slēgšanu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 10 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, 

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

„pret" - nav, „atturas" - 1 (Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

Slēgt pirkuma līgumu ar Agnesi Putāni par pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa 

pārdošanu.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

9.§ 

Par zvejas tiesību nomu. 

R.Ozols, R.Ūzuls 

  

            Izskatot Induļa Zāģera, dzīvo Saulgoži-5, Birzgales pag., Ķeguma nov., iesniegumu par 

zvejošanu ar zivju murdu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 3.punktu, kas noteic pašvaldības 

funkciju noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi, ja likumos nav 

noteikts citādi; 

            pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta 4.daļu, ka pašvaldība zvejniecību 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību 

izmantošanu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai; 



saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", 2.1., 13.,14., 27.2., 

87.p., kas noteic zvejas tiesību nomas izmantošanas kārtību publiskās ūdenstilpnēs, kā arī nomas 

maksas apmēru; 

saskaņā ar 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 4.1., 7.2.p., kas noteic zvejas rīku 

skaita limitu un to izmantošanas kārtību; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 4 (Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Raivis Ūzuls), 

„pret" - 4 ( Valentīns Pastars, Edgars Skuja, Aigars Biķis, Kristaps Rūde), „atturas" - 2 ( 

Pāvels Kotāns, Līga Strauss), balsošanā nepiedalās 1 ( Laimons Bicāns), Ķeguma novada 

dome lēmuma projektu noraida. 

  

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

10.§ 

Par grozījumiem 07.07.2010.domes lēmumā (protokols nr.14, 5.§) „Par ūdens un kanalizācijas 

maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē". 

R.Ūzuls, L.Strauss 

  

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 14.punkta  c) apakšpunktu, kas 

noteic, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada  un kanalizācijas lietošanu; likuma 

„Par pievienotās vērtības nodokli „5.pantu, kas noteic ar pievienotās vērtības nodokli ( PVN) 

apliekamos darījumus un nodokļu likmes; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 07.07.2010.domes lēmumā (protokols nr.14, 5.§) 

„Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē",  

  

punktu 1.1. izsakot sekojošā redakcijā: „ ūdens padeves tarifs 

iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji - 1,07 Ls vienam cilvēkam mēnesī + PVN ; 

patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji - 0,19 Ls/m3+PVN ". 

  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei. 

  

  

11.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

  

Izskatot Aleksandra Kozlovska, dzīvo Gaismas ielā 12A, Lielvārdē, iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt zemes nomas līgumu uz zemesgabalu „Bitneri", Rembates pag., Ķeguma nov.,    3,0 ha 

platībā; 

ņemot vērā, ka, saskaņā ar Ķeguma novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr.16, 4§, 

zemes vienība „Bitneri", kadastra apzīmējums 7484 005 0043, ir pašvaldībai piekrītošs 

starpgabals;  

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz pašvaldībai 

tiesības slēgt darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo mantu;  

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 



atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu Nr.2/2008 ar Aleksandru Kozlovski, dzīvo Gaismas ielā 

12A, Lielvārdē, par zemes gabala „Bitneri", Rembates pag., Ķeguma nov., 3,0 ha platībā, nomu, 

ar lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, līdz 

2011.gada 31.decembrim, nosakot gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli par zemi maksā nomnieks. 

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

  

  

12.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Māra Jēkabsona, dzīvo Krasta ielā 8, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 26.jūnija iesniegums (reģ. 26.06.2010., Nr.1-6/40) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

20.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/8. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā ar Birzgales 

pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta 

pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10., 

12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 



atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Māri Jēkabsonu,  dzīvo Krasta ielā 8, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks",  daļas 1,47 ha platībā, nomu 

bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, 

nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

13.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Veras Barišokas, dzīvo Kalna ielā 3-22, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 16.jūlija iesniegums (reģ. 16.07.2010., Nr.1-6/50) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

24.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/23. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 15,0 ha platībā,  

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Veru Barišoku,  dzīvo Kalna ielā 3-22, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme",  daļas 0,12 ha 

platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

14.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Venta Lielmeža, dzīvo Smilšu ielā 22, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 16.jūlija iesniegums (reģ. 16.07.2010., Nr.1-6/49) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

2.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/12. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,0 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Venti Lielmežu,  dzīvo Smilšu ielā 22, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme", daļas 0,88 ha 

platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 



31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

15.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Tatianas Shtyrkovas,  dzīvo Lindes ielā 6, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 19.jūlija iesniegums (reģ. 19.07.2010., Nr.1-6/53) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

3.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/16. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā ar Birzgales 

pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta 

pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10., 

12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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 Zemes nomas līgumu ar Tatianu Shtyrkovu,  dzīvo Lindes ielā 6, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks",  daļas 0,34 ha 

platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

16.§ 



Par zemesgabala nomu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Veltas Zijatdinovas, dzīvo Lindes ielā 14, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 19.jūlija iesniegums (reģ. 19.07.2010., Nr.1-6/51) ar lūgumu izbeigt zemes gabala 

„Segliņu lauks", daļas 0,24 ha platībā nomu, 

  

Izskatīts Tatianas Shtyrkovas,  dzīvo Lindes ielā 6, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 19.jūlija iesniegums (reģ. 19.07.2010., Nr.1-6/52) ar lūgumu iznomāt zemes gabala 

„Segliņu lauks", kadastra Nr.7444-005-0308, daļu 0,24 ha platībā, 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  saskaņā ar 

Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales 

pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols 

Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.1-30/20, noslēgtu 2007.gada 10.jūlijā ar Veltu Zijatdinovu, 

dzīvo Lindes ielā 14, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., par zemesgabala „Segliņu 

lauks",  daļas 0,24 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Tatianu Shtyrkovu, dzīvo Lindes ielā 6, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks", daļas 0,24 ha platībā, nomu 

bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, 

nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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



17.§ 

Par zemesgabala nomu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Andreja Jaksta, dzīvo Nākotnes ielā 13-4, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 20.jūlija iesniegums (reģ. 20.07.2010., Nr.1-6/54) ar lūgumu izbeigt zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme", kadastra Nr.7444-005-0331, daļas 0,14 ha platībā nomu, 

Izskatīts Mārītes Kučinskas,  dzīvo Kalna ielā 3-6, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 20.jūlija iesniegums (reģ. 20.07.2010., Nr.1-6/55) ar lūgumu iznomāt zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme", kadastra Nr.7444-005-0331, daļu 0,14 ha platībā, 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,5 ha platībā; 

  

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Aigars Biķis, 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. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.1-30/7-n, noslēgtu 2008.gada 15.aprīlī ar Andreju 

Jakstu,  dzīvo Nākotnes ielā 13-4, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., par zemesgabala 

„Pašvaldības nomas zeme",  daļas 0,14 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās 

palīgsaimniecības vajadzībām. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Mārīti Kučinsku,  dzīvo Kalna ielā 3- 6, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme",  daļas 0,14 ha 

platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 



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

  

18.§ 

Informatīvie jautājumi. 

  

L.Strauss - jautājums SIA „Ķeguma Stars" valdes loceklis Mārim Juškānam par papildus 

administrācijas darbinieka pieņemšanu. 

M.Juškāns - lēmums tika akceptēts dalībnieku sapulcē. SIA administratīvā darba apjoms ir 

ievērojami palielinājies. Nav aktivitāšu no māju vecāko puses. Šobrīd prioritāte ir trašu un jumtu 

remontdarbos. Darbaspēka SIA ir nepietiekami, lai rūpētos arī par bērnu smilšukastu labošanu. 

R.Ozols - priekšlikums SIA „Ķeguma Stars" valdes loceklis M.Juškānam reizi mēnesī piedalīties 

domes sēdē un sniegt informatīvu atskaiti par paveikto attiecīgajā periodā. 

  

Izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Turpinās Rembates saieta nama  rekonstrukcijas darbi. Sagatavots līgums ar SIA „Binders" par 

gājēju celiņa izbūvi Celtnieku ielā. 

Tiek gatavots līgums saistībā ar Ķeguma tautas nama siltināšanas darbiem. Ķeguma KNV un 

VPII „Gaismiņa"siltināšanai iepirkuma procedūras termiņš pagarināts. Problēmas saistībā ar 

malkas piegādi pašvaldības iestādēm. Pašlaik tikai 4,5% apmērā piegādāta malka. 

  

P.Kotāns informē par darbiem Birzgalē. Uzstādīti ūdens skaitītāji Birzgales muzejā, tautas namā, 

katlumājā. Malkas piegāde vēl nav uzsākta. Tiek koptas visas 10 Birzgales kapsētas. Aktualizēts 

darbs ar īres un komunālo maksājumu parādniekiem. 

  

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ūzuls 



Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


