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Latvijas Republika 

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 

 

2011.gada 19.janvārī                            Nr.2 

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, Irēna Dmitročenko, Laimons Bicāns, Pāvels 

Kotāns, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde. 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, juriskonsulte Liāna Čodore, ekonomiste Aija Liepiņa. 

SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Līga Strauss un Viesturs Teicāns sakarā ar aizņemtību pamatdarbā, 
Edgars Skuja slimības dēļ. 
 

 

Darba kārtība: 
1. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunstakari” zemes 

ierīcības projekts” apstiprināšanu. 

2. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunstakari 

P”. 

3. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Zirnaites” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

4. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Zirnaites 

P”. 

5. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Ziedkalni” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

6. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Ziedkalni 

P”. 

7. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Līksnas zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

8. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Līksnas A”. 

9. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Zemzari” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

10. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Zemzari P”. 

11. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Kubuli” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

12. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Kubuli P”. 

13. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunziedi” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 



 2 

14. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunziedi 

P”. 

15. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Veczirnaites” zemes 

ierīcības projekts” apstiprināšanu. 

16. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Veczirnaites P”. 

17. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Marziedi” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

18. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Marziedi 

P”. 

19. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Debesis” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

20. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Debesis P”. 

21. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Nīmes” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

22. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Nīmes P”. 

23. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Spilveri” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

24. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Spilveri P”. 

25. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Piepiņi” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

26. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem “Piepiņi 
P”,”Piepiņi A”. 

27. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Lejaspiepiņi” zemes 

ierīcības projekts” apstiprināšanu. 

28. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Lejaspiepiņi A”. 

29. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Priekuļi” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

30. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Priekuļi P”. 

31. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunsētas” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

32. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunsētas 

P”. 

33. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Grestes” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

34. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Grestes P”. 

35. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Zaļozoli” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

36. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Zaļozoli P”. 

37. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaujāni” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

38. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaujāni A”. 

39. Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Caunītes zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

40. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Caunītes 

A”. 

41. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par bāriņtiesas pakalpojumiem. 

42. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 22.06.2010. lēmumā (protokols nr.13, 5.§) „Par 

valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu”. 

43. Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai. 

44. Par telpu nomas līgumu termiņa pagarinājumu. 

45. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

46. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mirandas”. 



 3 

47. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Berkavas kapsēta”. 

48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

49. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
50. SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa M.Juškāna ziņojums. 

51. Informatīvie jautājumi. 

 

1.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunstakari” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Jaunstakari” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 

2.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunstakari P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,68 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Jaunstakari P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

      2. No zemes vienības atdalāmajai 0,19 ha zemes vienībai: 

           2.1. piešķirt nosaukumu „Jaunstakari P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

3.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Zirnaites” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Zirnaites” zemes ierīcības projekts”. 
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Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

4.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Zirnaites P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,40 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Zirnaites P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

5.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Ziedkalni” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada nekustamā īpašuma „Ziedkalni” zemes 

ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

6.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Ziedkalni P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
1. No zemes vienības atdalāmajai 0,01 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Ziedkalni P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 
 

7.§ 
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Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Līksnas” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Līksnas” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

8.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Līksnas A”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,22 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Līksnas A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Zemzari” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Zemzari” zemes ierīcības projekts” 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

10.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Zemzari P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
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1. No zemes vienības atdalāmajai 0,05 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Zemzari P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

        

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

11.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Kubuli” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Kubuli” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 

12.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Kubuli P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,14 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Kubuli P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
 

13.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunziedi” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Jaunziedi” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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14.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunziedi P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,34 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Jaunziedi P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

15.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Veczirnaites” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Veczirnaites” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

16.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Veczirnaites P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,55 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Veczirnaites P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

17.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Marziedi”  

 zemes ierīcības projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 
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Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Marziedi” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
18.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Marziedi P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,10 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Marziedi P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

19.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Debesis” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Debesis” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

20.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Debesis P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,08 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Debesis P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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21.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Nīmes” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Nīmes” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

22.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Nīmes P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,23 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Nīmes P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

23.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Spilveri” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Spilveri” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
 

24.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Spilveri P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 
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Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,40 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Spilveri P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

25.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Piepiņi” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Piepiņi” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

26.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

 “Piepiņi P”, ”Piepiņi A”. 

R.Ozols 

      

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
1. No zemes vienības atdalāmajai 0,47 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Piepiņi A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

      2. No zemes vienības atdalāmajai 0,90 ha zemes vienībai: 

     2.1. . piešķirt nosaukumu „Piepiņi P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

27.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Lejaspiepiņi” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 
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Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Lejaspiepiņi” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

28.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Lejaspiepiņi A”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,35 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Lejaspiepiņi A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

29.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Priekuļi” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Priekuļi” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

30.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Priekuļi P”. 

R.Ozols 

     

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,49 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Priekuļi P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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31.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaunsētas” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Jaunsētas” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

32.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Jaunsētas P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,37 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Jaunsētas P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

33.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Grestes” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

 R.Ozols  

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Grestes” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

34.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Grestes P”. 

R.Ozols 

     

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 
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Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,01 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Grestes P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

35.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Zaļozoli” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Zaļozoli” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

36.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Zaļozoli P”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,01 ha zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Zaļozoli P”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

37.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Jaujāni” zemes ierīcības projekts” 

apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Jaujāni” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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38.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam „Jaujāni A”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,05 ha zemes vienībai, kura, neveidojot jaunu zemes 

vienību, tiek pievienota zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Jaujāni A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

      2. No zemes vienības atdalāmajai 0,12 ha zemes vienībai, kura, neveidojot jaunu zemes 

vienību, tiek pievienota zemes vienībai: 

     2.1. piešķirt nosaukumu „Jaujāni A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

39.§ 

Par „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma „Caunītes” zemes ierīcības 

projekts” apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamā īpašuma 

„Caunītes” zemes ierīcības projekts”. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

40.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Caunītes A”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. No zemes vienības atdalāmajai 0,05 ha zemes vienībai, kuru pievieno zemes vienībai: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Caunītes A”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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41.§ 

Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par bāriņtiesas pakalpojumiem. 

R.Ozols 

 

Izskatīts nacionālās Apvienības „Visu Latvijai”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeimas 

frakcijas deputāta Jāņa Dombrava 14.12.2010. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu un 

pieņemt lēmumu par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu par paraksta īstuma apliecināšanu 

Ķeguma novadā deklarētajiem Latvijas pilsoņiem grozījumu ierosināšanai Latvijas Republikas 

Satversmē, kas veicinātu iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un līdzdalību ar likumdošanu saistītos 

jautājumos.   

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 3.panta trešo daļu konkrētā nodokļa 

likumā pašvaldībām var dot tiesības piemērot atvieglojumus tiem maksājumiem, kuri ieskaitāmi 

pašvaldību budžetos. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.pantu bāriņtiesa par paraksta apliecināšanu iekasē valsts 

nodevu - 2 latus; valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā un 

pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.  

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot  100% apmērā no Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktā minētās 

valsts nodevas par paraksta apliecināšanu samaksas Ķeguma novada bāriņtiesā un  

Ķeguma novada Birzgales pagasta bāriņtiesā, grozījumu ierosināšanai LR Satversmē un 

citos likumos. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Nacionālās Apvienības „Visu Latvijai”- „Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” Saeimas frakcijas deputāta Jāņa Dombrava informēšanu par pieņemto 

lēmumu un  lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada bāriņtiesai un Ķeguma novada 

Birzgales pagasta bāriņtiesai. 

 

42.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 22.06.2010. lēmumā (protokols nr.13, 5.§) „Par valsts 

nekustamā īpašuma pārņemšanu”. 

R.Ozols, A.Balodis 

 

Nekustamais īpašums Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, nepieciešams Ķeguma 

novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai – bibliotēkas telpu izveidei un palīdzības sniegšanai 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Ķeguma novada iedzīvotājiem. 

Atbilstoši sagatavotajai inventarizācijas lietai nekustamais īpašuma sastāv no 

administratīvās ēkas.    

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likuma 42.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 9.punktiem, 

 Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 22.06.2010.domes lēmumā (protokols Nr.13, 

5.§) „Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu”, izsakot lēmuma 1.punktu sekojošā 
redakcijā:  
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„1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Ķeguma novada pašvaldībai īpašumā bez 

atlīdzības nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, kas sastāv  0,126 ha platībā 
un uz tā esošās administratīvās ēkas”. 

 

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

 

43.§ 

Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai. 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar 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”, kas nosaka 

kārtību, kādā lauku apvidu zeme izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo lauku apvidu un pilsētu zemi; 

ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 01.12.2010. vēstuli Nr. 2-04-

R/1596, 

ņemot vērā, ka saskaņā ar Ķeguma novada teritorijas plānojumu „Ķeguma novada 

teritorijas plānojums 2003-2015”, zemes vienība, platība 0,18 ha, paredzēta pašvaldības ceļa 

izbūvei;  

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, kas noteic, ka zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 

21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas 

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību 

atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 
attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai 

pašvaldību funkciju īstenošanai,  

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas noteic pašvaldības 

autonomo funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana); 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Ķeguma novada domei piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

neapbūvēta zemes vienība „Ceļš Viļņi-Purmaļi”, platība 0,18 ha (pielikumā-zemes gabala 

izvietojums apvidū),  
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai. 

 

44.§ 

Par telpu nomas līgumu termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

 

Izskatot pašnodarbinātas personas Jolantas Bogdanovas, iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt Telpu nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim; 

izskatot pašnodarbinātas personas Mārītes Veldes, iesniegumu ar lūgumu pagarināt 
Telpu nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim; 

izskatot pašnodarbinātas personas Litas Tropas, iesniegumu ar lūgumu pagarināt Telpu 

nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim; 
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izskatot pašnodarbinātas personas Gitas Lieknes, iesniegumu ar lūgumu pagarināt Telpu 

nomas līguma nr. termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim; 

telpu nomas līgums noslēgts 2004.gada 9.februārī ar Jolantu Bogdanovu ar mērķi – 

šūšanas un piegriešanas pakalpojumi, par telpas 9,6 m
2
 platībā un koplietošanas telpu, kas 

atrodas Ķeguma pašvaldības īpašumā esošajā ēkā, Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, LV 5020, 

nomu; nomas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav; 

telpu nomas līgums noslēgts 2002.gada 19.decembrī ar Mārīti Veldi ar mērķi – frizētavas 

pakalpojumu sniegšana, par telpas 6,95 m
2
 platībā un koplietošanas telpu, kas atrodas Ķeguma 

pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, LV 5020, nomu; nomas un ar 

nomu saistīto maksājumu parādu nav; 

telpu nomas līgums noslēgts 2003.gada 24.aprīlī ar Litu Tropu ar mērķi – manikīra, 

pedikīra, vaksācijas pakalpojumu sniegšana, par telpas 13 m
2 

platībā un koplietošanas telpu, kas 

atrodas Ķeguma pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, LV 5020, 

nomu; nomas un ar nomu saistīto maksājumu parādu nav; 

telpu nomas līgums noslēgts 2002.gada 19.decembrī ar Gitu Liekni ar mērķi – frizētavas 

pakalpojumu sniegšana, par telpas 6,95 m
2 

platībā un koplietošanas telpu, kas atrodas Ķeguma 

pašvaldības īpašumā esošajā ēkā, Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, LV 5020, nomu; nomas un ar 

nomu saistīto maksājumu parādu nav; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 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 domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu;  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Vienošanos pie 2004.gada 9.februāra Telpu nomas līguma, kas noslēgts ar 

pašnodarbinātu personu Jolantu Bogdanovu, par telpu 9,6 kv.m  platībā, kas atrodas 

Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nomu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nemainot 

pārējos līguma nosacījumus.  
2. Slēgt Vienošanos pie 2002.gada 19.decembra Telpu nomas līguma, kas noslēgts ar 

pašnodarbinātu personu Mārīti Veldi, par telpu 6,95 m
2
 platībā, kas atrodas Ķeguma 

prospektā 1, Ķegumā, nomu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim,  nemainot pārējos 

līguma noteikumus.  
3. Slēgt Vienošanos pie 2003.gada 24.aprīļa Telpu nomas līguma, kas noslēgts ar 

pašnodarbinātu personu Litu Tropu, par telpu 13 m
2
 platībā, kas atrodas Ķeguma 

prospektā 1, Ķegumā, nomu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nemainot pārējos 

līguma nosacījumus. 
4. Slēgt Vienošanos pie 2002.gada 19.decembra Telpu nomas līguma, kas noslēgts ar 

pašnodarbinātu personu Gitu Liekni, par telpu 6,95 m
2
 platībā, kas atrodas Ķeguma 

prospektā 1, Ķegumā, nomu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nemainot pārējos 

līguma nosacījumus. 

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

45.§ 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts pašnodarbinātas personas Lindas Stankas, iesniegums ar lūgumu pagarināt 
Telpu nomas līguma, kas noslēgts 2009. gada 26.oktobrī un lūgums izskatīt jautājumu par nomas 

maksas samazināšanu apkures sezonas laikā. 
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Telpu nomas līgums noslēgts 2009.gada 26.oktobrī ar Lindu Stanku par telpas 8,7 kv.m 

platībā un koplietošanas telpu, kas atrodas Ķeguma pašvaldības īpašumā esošajā ēkā, Ķeguma 

prospektā 1, Ķegumā, LV 5020, nomu kosmetologa pakalpojumu sniegšanai. Nomas un ar nomu 

saistīto maksājumu parādu nav. 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 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 domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu;  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Vienošanos pie 2009.gada 26.oktobra Telpu nomas līguma, kas noslēgts ar 

pašnodarbinātu personu Lindu Stanku, , par telpu 8,7 kv.m platībā, kas atrodas 

Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, nomu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim, nemainot 

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

 

46.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mirandas”. 

R.Ozols, A.Balodis 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Mirandas”, kas 

atrodas Birzgales pag., Ķeguma nov.,  platība 5,09 ha. 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

47.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Berkavas kapsēta”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Berkavas 

kapsēta”, kas atrodas Berkavas ciemā, Tomes pag., Ķeguma nov, platība 4,36 ha. 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

        

48.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 
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Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 

 
1. Noteikt Jurim Dālem, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam.  

2. Noteikt Jānim Būmanim, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 2011.gadam.  

3. Noteikt Valteram Kuperam, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 2011.gadam.  

4. Noteikt Līvijai Cīrulei, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam.   

5. Noteikt Genovefai Rankai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 2011.gadam.  

6. Noteikt Elzai Indriķei, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam.  

7. Noteikt Irēnai Paurei, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2011.gadam.  
 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 3 lp. 

 

 

49.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Kārļa Okmaņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu: 

1. Par nekustamo īpašumu „Slaidēni-3” , 

2. Par nekustamo īpašumu „Mežsētas”, 

3. Par nekustamo īpašumu „Sporta zāle”, 

4. Par nekustamo īpašumu „P/s Birzgales centra objekti”, 

5. Par nekustamo īpašumu „P/s Birzgales centra objekti”, 

6. Par nekustamo īpašumu „Komplekss „Rūķīši””, 

7. Par nekustamo īpašumu „ZKG Mežs”, 

8. Par nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 13-16”, 

9. Par nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 7”. 

 

Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 3 lp. 

 

50.§ 

SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa M.Juškāna ziņojums. 

 

SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns informē par finansiālo un 

saimniecisko situāciju. SIA nav norēķinājies par novembra un decembra mēnešiem ar AS 

„Latvenergo” par piegādāto siltumenerģiju. Iedzīvotāju parādi SIA „Ķeguma Stars” sasnieguši 

Ls 110.000,- apmēru. Juridisko personu parādi Ls 25.000,-.  

S.Čivča – kāpēc tikai tagad dome tiek informēta par to, ka nav samaksāti pagājušā gada pēdējo 

mēnešu rēķini AS „Latvenergo”? 
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M.Juškāns – ar „Latvenergo” pārstāvjiem mēģināta panākt vienošanās par atmaksas termiņu 

pagarināšanu. 

S.Čivča – mutiska vai rakstiska vienošanās? 

M.Juškāns – decembrī tika nosūtīta vēstule, uz ko vēl atbildes nav. 

L.Bicāns – kādi SIA „Ķeguma Stars” priekšlikumi ? 

M.Juškāns – problēmas sākušās sen, tagad tās aizvien saasinājušās. Iedzīvotāji nespēj 
norēķināties par saņemto siltumu augsto tarifu dēļ. Pašlaik regulāri SIA „Ķeguma stars” spēj 
norēķināties vienīgi ar banku pildot kredītsaistības. 

Dome pieņem zināšanai SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa ziņojumu. 

 

51.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Noslēdzies iepirkums par raidera un tā aprīkojuma iegādi Ķeguma novada domes 

vajadzībām. Ierīkota apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēma Rembates aptiekas 

telpās. Pēc vienošanās ar farmaceitu aptieka varēs uzsākt darbu. Notiek remontdarbi Tomes 

tautas nama telpās (aktieru telpā). 
I.Zemnieks – kas uzrauga remontdarbus Tomes tautas namā?  

R.Ūzuls – par to atbildīgs izpilddirektors. 

R.Ozols informē par situāciju saistībā ar Labklājības ministrijas noraidošos atzinumu novada 

Sociālā dienesta reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.15 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


