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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 23.martā                        Ārkārtas   Nr.8 

Sēde sasaukta plkst.16:30 

Sēdi atklāj plkst.16:30 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns,  Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

Edgars Skuja, Kristaps Rūde.  

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa, juriskonsulte Liāna Čodore.  

 

Sēdē nepiedalās deputāti: Valentīns Pastars un Raivis Ūzuls saistībā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 

Darba kārtība: 

1. Par pabalsta piešķiršanu. 

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

3. Par zemes gabala nomu. 

4. Par zemes gabala nomu. 

5. Par zemes gabala nomu. 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

7. Par izmaiņām Ķeguma pilsētas zemes komisijā. 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Berkavas kapsēta”, Tomes 

pag., Ķeguma nov. 

9. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

 

 

1.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Ķeguma novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo politiski represēto personu 

pārstāvja E.Būmaņa 2010.gada 25.novembra iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu Ķeguma 

novada teritorijā dzīvojošajām politiski represētajām personām sakarā ar Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienu.  

Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvo 67 politiski represētas personas. 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 



 2

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Andris Balodis, Tadeušs 

Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Pāvels Kotāns - 

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pantu), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

1. Piešķirt pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajām politiski 

represētajām personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu Ls 35,00 

apmērā katrai, saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu, naudas līdzekļus izmaksājot no 

pašvaldības budžeta sadaļas „Sociālie pabalsti”. 

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai    

 

 

2.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

  No nekustamā īpašuma “Kalnastrauti”,  

Atdalāmajai otrajai zemes vienībai: 

1.1. noteikt zemes gabala platību 1,40 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 
         1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – mazstāvu dzīvojamo māju apbūve (0601). 

1. Atdalāmajai trešajai zemes vienībai: 

     2.1. noteikt zemes gabala platību 2,50 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes 

         gabalu instrumentāli uzmērot dabā; 
2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2. Piešķirt otrajai un trešajai zemes vienībām kopēju nosaukumu “Ogreskalni”, Glāžšķūnis, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp 

 

3.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Inetas Arbidānes, 2011.gada 1.marta iesniegums (reģ.01.03.2011., Nr.1-6/14) 

ar lūgumu izbeigt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” , daļas 0,12 ha platībā un zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme, daļas 0,05 ha platībā nomu mazdārziņa vajadzībām. 

Izskatīts Indras Tretjakovas, 2011.gada 17.marta iesniegums (reģ.17.03.2011., Nr.1-

6/22) ar lūgumu iznomāt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļu 0,05 ha platībā 
mazdārziņa vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,5 ha 

platībā. 
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Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punku, kas nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Ar 2011.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.75, noslēgtu 2003.gada 21.oktobrī ar 

Inetu Arbidāni, par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,12 ha platībā, nomu. 

2. Ar 2011.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/17-n, noslēgtu 2008.gada 

17.jūnijā ar Inetu Arbidāni, par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,05 ha 

platībā, nomu. 

3. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Indru Tretjakovu, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,05 ha platībā nomu bez 

apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

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

nodokli. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Inetai Arbidānei, Indrai Tretjakovai, 

pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

 

4.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Annas Babahinas, 2011.gada 15.marta iesniegums (reģ.15.03.2011., Nr.1-6/17) 

ar lūgumu izbeigt zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)” , daļas 0,04 ha platībā nomu 

mazdārziņa vajadzībām. 

Izskatīts Indras Tretjakovas, 2011.gada 15.marta iesniegums (reģ.15.03.2011., Nr.1-

6/18) ar lūgumu iznomāt zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)”, daļu 0,04 ha platībā 
mazdārziņa vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Rūķu parks ( Ābeļdārzs)”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,2 ha 

platībā. 
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punku, kas nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



 4

 

1. Ar 2011.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1/2011, noslēgtu 2011.gada 

10.februārī ar Annu Babahinu, par zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)”, daļas 0,04 ha 

platībā, nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Indru Tretjakovu, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Rūķu parks (Ābeļdārzs)” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,04 ha platībā nomu bez 

apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 

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

nodokli. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Annai Babahinai, Indrai Tretjakovai, 

pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

5.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Zanes Niedras, 2011.gada 17.marta iesniegums (reģ.17.03.2011., Nr.1-6/21) ar 

lūgumu iznomāt zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)” , daļu 0,12 ha platībā nomu mazdārziņa 

vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Rūķu parks (Ābeļdārzs)”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,2 ha 

platībā. 
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala nomas līguma 

noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punku, kas nosaka 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Zani Niedru, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rūķu 

parks (Ābeļdārzs)” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,12 ha platībā nomu bez apbūves 

tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes 

nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Zanei Niedrai, pašvaldības centralizētajai 

grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

6.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Selgas Elksnītes, 2011.gada 16.marta iesniegums (reģ.16.03.2011., Nr.1-6/19) 

ar lūgumu pagarināt 2007.gada 16.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu. 
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Ņemot vērā, ka zemes gabals „Silamiķeļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., ir Ķeguma 

novada pašvaldībai piederošs zemes gabals 5,4 ha platībā, īpašuma tiesības uz minēto zemes 

gabalu nostiprinātas Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.451 uz zemesgrāmatas 

tiesneša 2003.gada 24.februāra lēmuma pamata; 

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” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Selgu Elksnīti, par pašvaldībai piederoša zemes 

gabala „Silamiķeļi”, daļas 0,19 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 

vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Selgai Elksnītei, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

7.§ 

Par izmaiņām Ķeguma pilsētas zemes komisijā. 
R.Ozols, S.Čivča 

 

Saskaņā ar to, ka izbeidzies Ķeguma novada domes Ķeguma pilsētas zemes komisijas 

pilnvaru termiņš; 

            ievērojot likuma „Par zemes komisijām” 1.pantu, kas noteic, ka zemes īpašuma 

formēšanas jautājumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai pilsētu domes izveido attiecīgās 

pilsētas zemes komisiju; 2.
1
1. punktu, kas nosaka pilsētas zemes komisijā iekļaujamās  personas; 

      saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,kas noteic, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komisijās, valdēs un darba 

grupās; 

 atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

 1. Izbeigt ar Ķeguma novada domes 2005.gada 6.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.9,2,§) 

izveidotās Ķeguma pilsētas zemes komisijas darbību, ar 2011.gada 1.aprīli. 
2.  Izveidot  Ķeguma novada domes Ķeguma pilsētas zemes komisiju 5 cilvēku sastāvā 
3.  Apstiprināt Ķeguma novada domes Ķeguma pilsētas zemes komisiju šādā sastāvā: 

      3.1. Roberts Ozols- domes priekšsēdētājs; 

      3.2. Laimons Bicāns- deputāts; 

      3.3. Vilhelmīne Askoļska- pašvaldības zemes ierīkotāja; 

      3.4. Laila Jēkabsone-būvvaldes vadītāja; 

      3.5. Valsts zemes dienesta pārstāvis. 

      2. Par Ķeguma novada domes Ķeguma pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāju apstiprināt 
Laimoni Bicānu. 
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      3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu attiecīgajiem komisijas locekļiem, 

administrācijas personāla speciālistei Dz. Grīnbergai.  

 

 

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam 

 „Berkavas kapsēta”, Tomes pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Berkavas kapsēta”, Berkavas ciems, 

Tomes pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

9.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pirmajai zemes vienībai, platība 3,23 ha: 

     1.1. piešķirt nosaukumu „Līves”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

      2.  Otrajai zemes vienībai, platība 1,13 ha: 

           2.1. saglabāt nosaukumu „Berkavas kapsēta”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 

ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.00 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 


