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1.§(lēmums Nr.326) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 
R.Ozols, A.Balodis 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.§(lēmums Nr.327) 

Par sociālo dzīvokļu īrnieku statusa pagarināšanu 
R.Ozols, A.Balodis 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 2 dz.6, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 1.decembrim. 

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 8 dz.2, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 23.janvārim. 

Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6 dz.12, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2013.gada 4.janvārim. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

3.§(lēmums Nr.328) 

Par pabalsta piešķiršanu 
R.Ozols, A.Balodis 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā dzirdes aparāta ieguvei Ls 170,18 (viens simts 

septiņdesmit latu un 18 santīmu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 

līdzekļiem. 

Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā dzirdes aparāta ieguvei Ls 170,18 (viens simts 

septiņdesmit latu un 18 santīmu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 

līdzekļiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 
Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§(lēmums Nr.329) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA RO-SEIDO, reģ. Nr. 44103038111, juridiskā 
adrese FO.1, Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Rīgas ielā 22, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra numuru 7409 001 0116, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§(lēmums Nr.330) 

Par saistošajiem noteikumiem 
R.Ozols 

 

Izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.jūnija 

atzinums Nr.17-1e/9777 par Ķeguma novada domes 2012.gada 6.jūnija lēmuma  Nr.276 

(prot.Nr.12 24§) par saistošo noteikumu izvērtējumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļa paredz, ka dome var  pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi.  

Ķeguma novada dome 2012.gada 9.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6 „Par 

kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām” (turpmāk-Saistošie noteikumi). 

Ņemot vērā domes Finanšu  komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Precizēt Ķeguma novada domes 2012.gada 9.maija saistošos noteikumus 

Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”, izsakot 

saistošo noteikumu atsauci šādā redakcijā: 
 

             „Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu  Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu” 

        

 Saistošie noteikumi- pielikumā.  

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt precizēto saistošo noteikumu  nosūtīšanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.   

 

 

6.§(lēmums Nr.331) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

No nekustamā īpašuma “Kaikari”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 007 

0115: 

• atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējums 7444 007 0116, platība 12,00 

ha; 

• atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Kaikari”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov.; 

• noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.§(lēmums Nr.332) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Ar 01.08.2012. izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.12/2011, kas 2011.gada 1.aprīlī 

noslēgts par zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)”, kadastra Nr.7444-005-0232, daļas 0,04 

ha platībā nomu.  
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

8.§(lēmums Nr.333) 

Par Daugavas HES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumiem 
R.Ozols 

 

No akciju sabiedrības „Latvenergo” 2012.gada 12.jūlijā saņemti Daugavas HES 

ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi (2012.ģada 9.jūlija vēstule Nr.01VL00-13/4592). 

Saskaņā ar 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Ūdens 

objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” 8.1. 

apakšpunktu, izstrādātos ekspluatācijas noteikumus saimnieciskās darbības veicējs saskaņo ar 

vietējām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas ūdens objekts vai kuru teritoriju var ietekmēt 
saimnieciskā darbība ūdens objektā. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Saskaņot AS „Latvenergo” iesniegtos Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES 

(Daugavas HES) ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumus. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu AS „Latvenergo”. 

 

 

9.§(lēmums Nr.334) 

Par patapinājuma līguma slēgšanu 
R.Ozols, L.Bicāns 

 
Izskatīts biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres komitejas, reģ. Nr.40008002279, 

juridiskā adrese: Mālkalnes prosp. 30, Ogre, Ogres nov., LV-5003, izpilddirektores Mudītes 

Tēraudkalnas 2012.gada 2.jūlija iesniegums (reģistrēts 17.07.2012. ar Nr. BPP/1-5/12/28) ar 

lūgumu iznomāt telpas ES finansētās pārtikas paku programmas realizācijai trūcīgajiem 

Birzgales pagasta iedzīvotājiem. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta otrās daļas 4.
1 

punkts paredz, ka pašvaldībai aizliegts pašvaldību mantu nodod citām 

personām bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad pašvaldība savu mantu nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Ar Finanšu ministrijas 2005.gada 26.maija lēmumu Nr.150 biedrībai „Latvijas 

Sarkanais Krusts” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Nekustams īpašums Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov. ir Ķeguma 

novada pašvaldībai piederošs īpašums, īpašuma tiesības uz zemi un administratīvo ēku 

nostiprinātas Ogres zemesgrāmatu nodaļas Birzgales pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 
Nr.1000 0047 4764 ar zemesgrāmatu tiesneša 07.04.2010. lēmumu (žurnāla 

Nr.300002832419). 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas atzinumu,  
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atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Ogres 

komitejai, reģ.Nr.40008002279, juridiskā adrese: Mālkalnes prosp.30, Ogre, Ogres 

nov., LV-5003, telpu Nr.3 Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov. 10 m
3 

platībā uz laiku no 2012.gada 1.augusta līdz 2017.gada 31.jūlijam. Patapinājuma 

mērķis – ES finansētās pārtikas paku programmas realizācijas trūcīgajiem Birzgales 

pagasta iedzīvotājiem. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Latvijas Sarkanais 

Krusts”, Centralizētajai grāmatvedībai, Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

 

10.§(lēmums Nr.335) 

Par zvejas tiesību nomu 
R.Ozols, A.Balodis, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns,  Irēna Dmitročenko, Pāvels 

Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- 2 (Andris 

Balodis, Viesturs Teicāns), „atturas”- 1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 

zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas maksu LVL 7,- 

(septiņi lati). 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.§(lēmums Nr.336) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Smilšu ielā 2-9, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 900 0310, piedziņu 

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

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12.§(lēmums Nr.337) 

Par zemes gabala nosaukuma piešķiršanu 
R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt 
nosaukumus ielām, parkiem  un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos.    

Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” 2.panta ceturto daļu, iela ir transportlīdzekļu 

satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtību”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0113, noteikts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).      

Lai sakārtotu  ielu nosaukumus un nodrošinātu nekustamo īpašumu adresācijas objekta 

atrašanās vietas noteikšanu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Nekustamā īpašuma Iela (7.grupa), kadastra numurs 7409 007 0099, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7409 007 0113, piešķirt ielas statusu un noteikt  nosaukumu 

Celtnieku iela, Ķegums, Ķeguma nov..  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam un 

Ķeguma novada būvvaldei. 

 

 

13.§(lēmums Nr.338) 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
R.Ozols 

 

Izskatot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola mutisku iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu no 2012.gada 13.augusta; 

saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums” 41.panta (1) daļu, kas nosaka, ka par domes priekšsēdētāju ievēlētam 

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

nedēļas, neieskaitot svētku dienas;  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam apmaksāta 

ikgadēja atvaļinājuma daļu – divas kalendārās nedēļas, no 2012.gada 13.augusta līdz 

26.augustam (ieskaitot), par laika periodu 01.09.2011. – 31.08.2012. 

 

 

14.§(lēmums Nr.339) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Liepu ielā 3-4, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 900 

0082, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.§(lēmums Nr.340) 

Par precizējumiem Ķeguma novada domes 2012.gada 04.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā 
teritorijā” 
R.Ozols 

 

Izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2012.gada 

28.aprīļa atzinums Nr.17-1e/7441, kurā norādīts, ka Ķeguma novada domes 2012.gada 

04.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā 
teritorijā” ir pieņemti zināšanai VARAM. 

Atzinumā VARAM ierosina precizēt saistošo noteikumu 5.1. un 5.11.apakšpunktus. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Veikt precizējumus Ķeguma novada domes 2012.gada 04.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”, 

precizējot 5.1.apakšpunktu un izsakot to sekojošā redakcijā:  
„5.1. Par ēku, būvju un telpu ekspluatāciju neatbilstoši paredzētajam mērķim 

• brīdinājums vai naudas sods LVL 50,00.” 
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2. Veikt precizējumus Ķeguma novada domes 2012.gada 04.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”, 

precizējot 5.11.apakšpunktu uz izsakot to sekojošā redakcijā:  
„5.11. „Par patvaļīgu citas personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošas zemes 

izmantošanu 

• brīdinājums vai naudas sods līdz LVL 50,00.” 

 

3. Domes izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt saistošo noteikumu izvietošanu Ķeguma 

novada domes, Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās 

redzamā vietā, kā arī to publicēšanu pašvaldības izdevumos „Ķeguma Novada Ziņas”. 

 

 

16.§(lēmums Nr.341) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Ar 2013.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.38/2010, kas 2010.gada 

20.decembrī noslēgts par zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)”, kadastra Nr.7444-005-

0232, daļas 0,06 ha platībā nomu.  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

17.§(lēmums Nr.342) 

Par zemes nomu 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Pagarināt 2009.gada 19.marta Zemes nomas līgumu Nr.1-30/09-34 par pašvaldībai 

piederošā zemes gabala „Attīrīšanas ietaises”, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, kadastra 

Nr.7444 005 0285, daļas 1,6 ha
 
platībā nomu personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 

2013.gada 31.decembrim ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas 

maksu 1.5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Papildus nomas 

maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātā zemesgabala daļu atbilstoši 

likumā noteiktajai nodokļa likmei. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
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atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18.§(lēmums Nr.343) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
                 

Anulēt ziņas par Andra Dubinska deklarēto dzīvesvietu Ķeguma novada pašvaldības 

īpašumā dzīvoklī – kas atrodas Nākotnes ielā 5-1, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-

5033. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības  likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

19.§(lēmums Nr.344) 

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” precizēšanu 
R.Ozols 

 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2012.gada 26.jūlija vēstuli Nr.17-1e/10967 „Par saistošajiem noteikumiem”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

ņemot vērā domes Finanšu  komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” (apstiprināti 
ar Ķeguma novada domes 2012.gada 20.06.2012. lēmumu Nr. 282, prot. Nr.13,7§) 

saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju. 

2. Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas 

nodrošināt to nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija uz e-pasta adresi pasts@varam.lv. 
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20.§(lēmums Nr.345) 

Par zemes gabala nomu 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
Slēgt  Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-005-0284, daļas 2,22 ha 

platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2013.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. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 

atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

21.§(lēmums Nr.346) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns,  Irēna 

Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko  ), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „RO-SEIDO”, reģ.Nr.44103038111, juridiskā 
adrese FO.1, Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu Rīgas iela 22A, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 001 

0118, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

22.§ 

Informatīvie jautājumi 
N.Sniedze 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 18.07.2012. 

1. Būvnieki – Personu grupa SIA „ASFALTBŪVE” un SIA „Ķekava-PMK” ir uzsākusi 

Ozolu ielas rekonstrukcijas būvdarbus Ķegumā.  

2. Būvnieki – Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” ir uzsākusi 

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām.  
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3. Ir nopirkts lietots pasažieru autobuss VOLVO no SIA „Ogres Autobuss”, (47 sēdvietas, 

30 stāvvietas). 

4. Iepirkumā „Ķeguma Tautas nama telpu rekonstrukcijas papilddarbi” saņemts viens 

piedāvājums no SIA „MN īpašumi” ar cenu (bez PVN) 16562,98.  

5. 19.07.2012 izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku nelaimes 

gadījumu un veselības apdrošināšanas pakalpojumi”. 27.07.2012 iepirkums pārtraukts, 

lai precizētu pasūtītāja prasības un nolikumā esošo informāciju. 

6. SIA „MN Īpašumi” turpina Ķeguma Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbus. 

7. SIA „RRKP būve” turpina siltināšanas darbus Birzgales iestādēs un Ķegumā domes 

garāžās un ambulancē un turpinās darbi arī Rembates skolas internāta ēkā. 
8. CBF SIA „Binders” ir pabeidzis pašvaldības autoceļa Lielvārde – Misiņi posma (750 m) 

rekonstrukcijas darbus. 

9. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12. 

10. SIA „Svillas” ir uzsācis Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus. 

11. Ir pabeigts Bērnu rotaļu laukums Ķegumā, vēl atlikuši nelieli teritorijas labiekārtošanas 

darbi. 

12. Tiek izbūvēts stāvlaukums pie Ķeguma novada bibliotēkas. 

13. Tomes bibliotēka ir pārcelta uz jaunām telpām un 24.jūlijā jau ir uzsākusi darbu Tomes 

skolas telpās. Vēl ir nepieciešams uz turieni pārcelt datorus publiskajai pieejai. Ir 

iekārtotas arī internāta telpas. 

14. Ir izsludināti vairāki iepirkumi Zied zemes projektiem: 

o Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales tautas namam” piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 24.07.2012 ir saņemts viens piedāvājums SIA „RDL” par 

cenu 8677,68 Ls bez PVN.  

o Iepirkumā „Mūzikas un vizualizācijas aparatūras piegāde Tomes tautas 

namam” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 06.08.2012 ir saņemts viens 

piedāvājums SIA „AJV grupa” par cenu 8103.00 bez PVN. 

15. Iepirkums Stadiona rekonstrukcijas projektam ir atzīts par nenotikušu, jo noteiktajā laikā 
netika saņemts neviens piedāvājums. Gatavojam jaunu iepirkumu. 

 

Sēdi slēdz  plkst. 16.30 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

10.08.2012. 
(datums) 

 

Sēdi protokolēja        I.Koluža 

 


