
 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 3.jūlijā                                                                                                  Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Saveļjeva 

Sēdē piedalās 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze 

Nepiedalās: Vineta Kļava, Pāvels Kotāns, Rita Reinsone, Līga Strauss 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma 

novada represētajām personām” precizēšanu 

3. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.24 (protokols 

Nr.2, 7.§) „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 

2013.gadā” 

4. Par noteikumu „Par asistenta pakalpojumiem Ķeguma novadā” apstiprināšanu 

5. Par  adreses maiņu  nekustamajam īpašumam „Dangas” 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejnieki” 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Estrādes iela 14, 

Ķegums, Ķeguma nov. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Austriņas”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

9. Par adreses, nosaukuma  un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

„Austriņas” un „Cālīši” 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Daugavgrīvas 

iela 5B, Ķegumā 

11. Par sakņu dārza nomu 

12. Par sakņu dārza nomu 

13. Par zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai 

14. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 
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15. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

16. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Mazpāzumi 1” 

17.Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Estrādes iela 

14 un Estrādes iela 16 

18. Par atteikšanos no zemes gabala nomas 

19. Par mērķdotācijām Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

21. Par telpu nomu 

22. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”Cielavas” 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Meža iela 10, 

Ķegums 

24. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Meža iela 10 

25. Par līdzfinansējumu biedrībai „STUDIJA BLITZE” un patapinājuma līguma slēgšanu 

26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

27. Par nodokļa atbalsta pasākuma lēmumu 

28. Par izmaiņām Ķeguma novada Teritorijas plānojuma dokumentu izstrādes darba grupu 

sastāvā 

29. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr. 209)  

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Saņemts Ķeguma novada domes deputātes Vinetas Kļavas 2013.gada 21.jūnija iesniegums 

(reģistrēts 21.06.2013., nr. KNP/2-3/13/1037) par atbrīvošanu no deputāta pienākumu 

pildīšanas. 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas pirmo punktu, deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa  ar brīdi, kad dome ir 

pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu; 3.panta ceturto daļu lēmums par deputāta pilnvaru 

izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, 

tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu 

pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar 

dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt pirms termiņa Ķeguma novada domes deputāta pilnvaras Vinetai Kļavai. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu V.Kļavai, personāla speciālistei un 

Ķeguma novada domes Vēlēšanu komisijai. 
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2.§ (lēmums Nr. 210)  

Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma 

novada represētajām personām” precizēšanu 

R.Ozols 

 

Izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.05.2013. atzinums 

Nr.18-6/4848 par Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” 

izvērtējumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošos noteikumus Nr.7/2013 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” (pielikums uz 

2 lapām).  

2. Pašvaldības sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to 

nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta paredzētajā kārtībā. 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 211)  

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.24 

(protokols Nr.2, 7.§) „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un 

līgumdarbu apmaksu 2013.gadā” 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes Sociālā dienesta vadītājas Vinetas Kļavas 2013.gada 

4.jūnija iesniegums par grozījumiem Sociālā dienesta uz tā struktūrvienības Sociālās aprūpes 

centra amatu sarakstos nepieciešamību; 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” 27.punktu, kas nosaka, ka pieaugušo aprūpes institūcijā ar klientiem strādā 

sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, praktizēttiesīgu māsu reģistrā reģistrētās medicīnas 

māsas un aprūpētāji; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu dome var izskatīt 

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

priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības 

iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 42.panta pirmo 

daļu, domes lēmumiem, kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar 

pašvaldības materiālu un finanšu resursiem. 

Pamatojoties uz Valsts uz pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai; 

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumā Nr.24 (protokols 

Nr.2, 7.§) „Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 

2013.gadā: 

1.1.Izsakot sadaļu „Sociālais dienests” šādā redakcijā: 

 Amatalga LVL 

Sociālais dienests  

Vadītājs 660 

Psihologs 470 

Sociālais darbinieks 450 

Sociālais darbinieks   (30 h nedēļa) 337,50 

Sociālais darbinieks   (20 h nedēļā) 221 

Sociālais darbinieks 450 

Sociālās palīdzības organizators 450 

Sociālais pedagogs 450 

Aprūpētājs (Birzgale) 250 

Aprūpētājs (Birzgale) 250 

Aprūpētājs  250 

                 

                  1.2.Izsakot sadaļu „SAC” šādā redakcijā: 

                       Amatalga LVL 

SAC  

Saimniecības pārzinis 330 

Sociālais aprūpētājs 270 

Sociālais darbinieks   (10 h nedēļa) 112,50 

Medmāsa 340 

8 (astoņi) aprūpētāji (likme = 1,33 Ls/h 2246 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Ēdnīcas vadītāja 300 

Pavārs 240 

Pavārs 240 

Pavārs 240 

Apkopējs 224 

Apkopējs 224 

Sētnieks 224 

Kurinātāji 4(četri) (likme = 1,33 Ls /h 1122 

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada Sociālajam 

dienestam (V.Kļava), domes Centralizētai grāmatvedībai (M.Priževoite), domes personāla 

speciālistei (Dz.Grīnberga). 

 

4.§ (lēmums Nr. 212) 

Par noteikumu „Par asistenta pakalpojumiem Ķeguma novadā” apstiprināšanu 

R.Ozols 
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Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 2.panta 1. un 2.punktu, kas nosaka sociālās 

drošības pamatprincipus;  

saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā 

piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 4.punktu, 21.punktu, kas nosaka 

finansējuma piešķiršanu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai, 

ņemot vērā Ķeguma novada sociālā dienesta priekšlikumu un Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus „Par asistenta pakalpojumiem Ķeguma novadā” (pielikumā uz 2 

lapām). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada sociālajam 

dienestam. 

 

 

5.§ (lēmums Nr. 213) 

Par  adreses maiņu  nekustamajam īpašumam „Dangas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nekustamajam īpašumam „Dangas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 

0007, kopplatība 8,77 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām:  

1.1.mainīt adresi pirmajai zemes vienībai un ēkām, kadastra apzīmējums 7484 004 

0007, platība 0,30 ha, uz – „Dimantu kalns”, Rembates pag.,  Ķeguma nov.; 

1.2.mainīt nosaukumu otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0380, 

platība 8,77 ha, uz – „Dimantu kalns”, Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. 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. 

 

 

6.§ (lēmums Nr. 214) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejnieki” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lejnieki”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 002 0057. Platības tiks precizētas pēc robežu 

uzmērīšanas. 

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

3. 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. 215) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Estrādes iela 14, 

Ķegums, Ķeguma nov. 

R.Ozols 

  

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Estrādes iela 14, Ķegums, 

Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7409 004 0080, platība 2671 m2). 

2. Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota administratīvā akta 

par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek grozīts teritorijas plānojums, 

attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja 

projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.  

3. 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. 216) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Austriņas”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

  

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Austriņas”, Rembates pag., 

Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7484 004 0110, platība 14,40 ha). 

2. Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota administratīvā akta 

par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek grozīts teritorijas plānojums, 

attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja 
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projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.  

3. 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. 

 

 

9.§ (lēmums Nr. 217) 

Par adreses, nosaukuma  un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem 

īpašumiem „Austriņas” un „Cālīši” 

R.Ozols 

     

    Ar Ķeguma novada domes 2013. gada 3.jūlija sēdes lēmumu Nr. 216 (protokols Nr.13, 8.§) 

apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Austriņas”, Rembates pag., 

Ķeguma nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 004 0110, platība 14,40 ha). 

    Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi ” 31. punktu, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, 

izdod administratīvo aktu par: 

- adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot 

jaunu adresācijas objektu; 

- nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;   

   pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, kas nosaka, 

ka „nekustamā īpašuma nosaukums” ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 

lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;   

    adreses un nosaukuma piešķiršanā ievērojot Ministra kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 

1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6. punktā noteiktos adresācijas sistēmas 

pamatprincipus;  

     ievērojot Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu. Nr. 496 "Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība" 18.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 16.punktu-lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība; 

     ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0110, platība 11,60 ha: 

     1.1. saglabāt adresi „Austriņas”, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

2. Otrajai zemes vienībai, platība 2,80 ha: 

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

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Mairim Vorslovam, Valsts zemes 

dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 
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4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010. 

 

 

10.§ (lēmums Nr. 218) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam 

Daugavgrīvas iela 5B, Ķegumā 

R.Ozols 

 

      

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Daugavgrīvas iela 5B, Ķegums, 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 0056, platība 18082 m2, uz - „zeme, kur galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101). 

2. 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. 219) 

Par sakņu dārza nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.24/2007, kas 2007.gada 26.martā par zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 7409 002 0077 daļas 964 kv.m. platībā nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7409 002 0077 

daļas 964 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana 

sakņu dārzam, līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

termiņu, nosakot nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Ķeguma novada 

domes 09.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par kārtību, kādā iznomā zemi sakņu 

dārza vajadzībām”. 

3. 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 
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12.§ (lēmums Nr. 220) 

Par sakņu dārza nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053 

daļas 700 kv.m platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 

2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas saskaņā ar Ķeguma novada domes 09.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par 

kārtību, kādā iznomā zemi sakņu dārza vajadzībām”. 

2. 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 

 

 

13.§ (lēmums Nr. 221) 

Par zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai 

R.Ozols 

 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PROOF”, reģ. Nr.40103178994, juridiskā 

adrese Rāmavas iela 3-1, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemi Daugavas krastā 1,0 ha platībā Latvijas jauniešu daiļrades mītnes 

„Happy” pasākuma organizēšanai. 

Zemes gabals „Ķeguma novada dome”, kadastra Nr.7409 008 0022, atrodas Ķeguma 

novada domes valdījumā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, iekasēt 

nodokļus un nodevas; 21.panta pirmās daļas 14.a) apakšpunkts paredz, ka domes tiesības 

noteikt maksu par pašvaldības zemes lietošanu (iznomāšanu).  

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu”, kas noteic neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas 

līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību,   

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „PROOF”, reģ. Nr. 40103178994, juridiskā adrese Rāmavas 

iela 3-1, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, par zemes gabala „Ķeguma 

novada dome”, kadastra Nr. 74090080022, daļas 1,0 ha platībā nomu Latvijas jauniešu 

daiļrades mītnes „HAPPY” organizēšanai, no 2013.gada 11.jūlija līdz 15.jūlijam 

(ieskaitot), nosakot nomas maksu par šo laika periodu Ls 100 plus PVN.  
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2. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt iznomātās teritorijas ierādīšanu dabā, 

tās nodošanu Nomniekam, kā arī tās pieņemšanu no Nomnieka nomas līguma termiņam 

izbeidzoties. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „PROOF”, centralizētajai 

grāmatvedībai un juriskonsultei. 

 

14.§ (lēmums Nr. 222) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Izskatīts zemnieku saimniecības „Kalnakraučas”, vien.reģ.nr.47404005646, juridiskā 

adrese „Kalnakraučas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015, īpašnieces 2013.gada 30.maija 

iesniegums ar lūgumu pagarināt Telpu nomas līgumu 2013./2014.mācību gadam. 

Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas direktors E.Viņķa akceptējis minētā līguma 

termiņa pagarinājumu nākamajam mācību gadam.  

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 Finanšu komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pagarināt 2008.gada 21.oktobra Telpu nomas līguma nr.3/2008 termiņu, kas noslēgts ar 

zemnieku saimniecību „Kalnakraučas”, vien.reģ.nr.47404005646, juridiskā adrese 

„Kalnakraučas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV- 5015, uz laiku līdz 2014.gada 

30.jūnijam, nemainot pārējos līguma noteikumus. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu zemnieku saimniecībai 

„Kalnakraučas”, centralizētajai grāmatvedībai un juriskonsultei. 

 

 

15.§ (lēmums Nr. 223) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

           

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

 

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 
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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 

 

16.§ (lēmums Nr. 224) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Mazpāzumi 1” 

R.Ozols 

    

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Aizkalni”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 003 

0098: 

        1.1. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 002 0074, platība 3,65 ha; 

        1.2. nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mazpāzumi 1”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov.; 

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

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2. 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. 225) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem Estrādes 

iela 14 un Estrādes iela 16 

R.Ozols 

 

    Ar Ķeguma novada domes 2013. gada 3.jūlija sēdes lēmumu Nr. 215 (protokols Nr13, 7.§) 

apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Estrādes iela 14, Ķegums, 

Ķeguma nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 7409 004 0080, platība 2671 m2). 

    Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi ” 31. punktu, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, 

izdod administratīvo aktu par: 

- adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot 

jaunu adresācijas objektu; 

- nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;   

    adreses piešķiršanā ievērojot Ministra kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 6. punktā noteiktos adresācijas sistēmas pamatprincipus;  

     ievērojot Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu. Nr. 496 "Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība" 18.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 16.punktu-lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība; 



12 

 

ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pirmajai zemes vienībai, platība 1202 m2: 

     1.1. saglabāt adresi Estrādes iela 14, Ķegums, Ķeguma nov.; 

           1.2. saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601).  

 2. Otrajai zemes vienībai, platība 1469 m2: 

           2.1. piešķirt adresi Estrādes iela 16, Ķegums, Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods        

0601).  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Aleksandram Kuzminam, Valsts 

zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 226) 

Par atteikšanos no zemes gabala nomas 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ar 2013.gada 20.jūniju izbeigt 2010.gada 27.jūlijā noslēgtā Zemes nomas līguma 

Nr.27/2010 daļu par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444 005 0280, 

daļas 0,39 ha platībā nomu. 

2. 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. 227) 

Par mērķdotācijām Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar 18.09.2012 MK noteikumiem  Nr. 629 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un 

sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadā”; 

pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra informāciju par mērķdotāciju 

sadalījumu 2013. gadam;  

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu; 
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balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirto mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2013. gada pirmajam pusgadam sadalīt proporcionāli amatieru 

kolektīviem: 

a) G1 kolektīviem kopā LVL 678.72; 

b) G2 kolektīviem kopā LVL 205.68. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Centralizētajai grāmatvedībai un 

Kultūras un sporta nodaļai. 

 

Pielikumā Nr.1 - Mērķdotāciju sadale kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013. gadā. 

 

 

20.§ (lēmums Nr. 228) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 51,32 (piecdesmit 

viens lats un 32 santīmi) par nekustamo īpašumu Lejas iela 3, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov., kadastra numuru 7484 004 0205, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

2. 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. 229) 

Par telpu nomu 

R.Ozols 

 

Izskatīts biedrības „Sporta klubs „Rembate”” 2013.gada 31.maija iesniegums (reģ. 

06.06.2013. Nr.KNP/2-3/13/953) ar lūgumu iznomāt telpu Nr.10, platība 13,8 kv.m., 

Rembates pagasta pārvaldes ēkā sporta treniņiem, 

Nekustamais īpašums Lielvārdes ielā 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra 

nr. 7484 004 0365, ir pašvaldības īpašums (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000201407).  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
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tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Rembate””, reģ. nr. 40008194363, 

juridiskā adrese Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., par telpas Nr. 

10, platība 13,8 kv.m., nomu sporta treniņu vajadzībām, ar 2013.gada 1.jūliju līdz 

2020.gada 30.jūnijam, nosakot nomas maksu Ls 0,50 mēnesī plus PVN. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Sporta klubs „Rembate””, 

centralizētajai grāmatvedībai, juriskonsultei. 

 

 

22.§ (lēmums Nr. 230) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”Cielavas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Ziedoņi” atdalīt otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7429 

004 0103, platība 3,20 ha. 

2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam nosaukumu „Cielavas”, Tome, Tomes pag.,  Ķeguma 

nov. 

3. Noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. 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 

 

 

23.§ (lēmums Nr. 231) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

 Meža iela 10, Ķegums 

R.Ozols 

 

Izskatīts SIA Metrum, reģ. Nr. 40003388748, jur. adrese Krišjāņa Valdemāra iela 8-10, 

Rīga, 2013. gada 19. jūnija iesniegums (reģistrēts 19.06.2013. Nr.KNB/4-14/13/12) ar 

lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meža iela 10, 

Ķegums, Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7409 003 0055, platība 363305 

m2).  

Zemes ierīcības likuma 19. panta otrā daļa paredz, ka zemes ierīcības projektu apstiprina 

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.  
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Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, reglamentē zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, saturu, prasības attiecībā uz 

zemes ierīcības projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu un, ka vietējā pašvaldība 

izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu; 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meža iela 10, Ķegums,  

Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7409 003 0055, platība 363305 m2). 

 

2. Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota administratīvā akta 

par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek grozīts teritorijas plānojums, 

attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja 

projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada būvvaldei un Valsts 

zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010. 

 

 

24.§ (lēmums Nr. 232) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam  

Meža iela 10 

R.Ozols 

 

    Ar Ķeguma novada domes 2013.gada 3.jūlija sēdes lēmumu Nr.231 (protokols Nr.13, 23.§) 

apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Meža iela 10, Ķegums, 

Ķeguma nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 7409 003 0055, platība 363305 m2). 

    Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi ” 31. punktu, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, 

izdod administratīvo aktu par: 

- adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot 

jaunu adresācijas objektu; 

- nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;   

    adreses un nosaukuma piešķiršanā ievērojot Ministra kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 

1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6. punktā noteiktos adresācijas sistēmas 

pamatprincipus;  

     ievērojot Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu. Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība" 18.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina 

nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 16.punktu-lietošanas mērķi 

nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība; 

     ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 003 0055, platība 129909 m2: 

     1.1. piešķirt nosaukumu Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.; 

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

ir mežsaimniecība (kods 0201).  

2. Otrajai zemes vienībai, platība 18970 m2: 

           2.1. piešķirt adresi Meža iela 10A, Ķegums, Ķeguma nov.; 

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

ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907).  

3. Trešajai zemes vienībai, platība 17480 m2: 

           3.1. piešķirt nosaukumu Meža iela 10 B, Ķegums, Ķeguma nov.; 

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

ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods 0907). 

4. Ceturtajai zemes vienībai, platība 194946 m2: 

          4.1. piešķirt nosaukumu Meža iela 10 C, Ķegums, Ķeguma nov.; 

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

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 

no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010. 

 

 

25.§ (lēmums Nr. 233) 

Par līdzfinansējumu biedrībai „STUDIJA BLITZE” un patapinājuma līguma slēgšanu 

R.Ozols 

 

Izskatīts biedrības „STUDIJA BLITZE”, reģ. nr. 40008172084, juridiskā adrese Staru iela 

10-34, Ķegums, Ķeguma nov., 2013.gada 06.jūnija projekta ierosinājumu (saņemts Ķeguma 

novada domē 10.06.2013., reģ. nr. KNP/2-5/13/121), kurā izteikts lūgums garantēt 

pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt patapinājuma līgumu par telpu izmantošanu sakarā ar 

piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” 

projektu konkursā, lai iegādātos kvalitatīvu mūzikas aparatūru jauniešu brīvā laika lietderīgai 

izmantošanai, sakarā ar PPPB „Zied zeme" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, 

ņemot vērā, ka biedrībai „STUDIJA BLITZE” saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

09.05.2012. Lēmumu Nr.8.14-6/36697 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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; 

saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu" 5. panta piekto daļu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 10% no projekta attiecināmajām izmaksām, 

bet ne vairāk kā Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu 00 sant.), no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem biedrībai „STUDIJA BLITZE”, reģ.nr.40008172084, juridiskā adrese Staru iela 



17 

 

10-34, Ķegums, dalībai PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 1.2. 

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, kvalitatīvas mūzikas 

aparatūras jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai iegādei. 

2. Slēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „STUDIJA BLITZE”, reģ.nr. 40008172084, 

juridiskā adrese Staru iela 10-34, Ķegums, par telpas 11,21m2 platībā Ķeguma Tautas 

namā, Ķeguma prosp. 4, Ķegumā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā projekta „Tehniskā 

mūzikas aprīkojuma iegāde Ķeguma jauniešiem” īstenošanai, mūzikas aparatūras 

novietošanai, ar 2013.gada 02.jūliju līdz 2020.gada 31.decembrim. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „STUDIJA BLITZE”, 

centralizētajai grāmatvedībai. 

 

26.§ (lēmums Nr. 234) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.10/2012, kas noslēgts 2012.gada 30.maijā par zemes 

gabala Staru ielā 16A, Ķegumā, 600 kv.m platībā, kas ir zemes gabala ar kad.nr.7409 007 

0093 sastāvdaļa, nomu ar 2013.gada 1.jūliju. 

2. 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. 

 

27.§ (lēmums Nr. 235) 

Par nodokļa atbalsta pasākuma lēmumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atstāt Ķeguma novada domes centralizētās grāmatvedības 2013.gada 06.jūnija lēmumu 

Nr.KNP/7-54/13/29 „Par nodokļa atbalsta pasākuma lēmuma atcelšanu” negrozītu. 

2. 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 

 

 

28.§ (lēmums Nr. 236) 

Par izmaiņām Ķeguma novada Teritorijas plānojuma dokumentu izstrādes darba 

grupu sastāvā 

R.Ozols 
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Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 14.panta 1.punktā noteikto pienākumu izstrādāt 

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību; 

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, kas nosaka, sabiedrības 

līdzdalību teritorijas plānošanas procesā; 

ievērojot Ķeguma novada domes īstenotā projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” (ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039) īstenošanas 

nosacījumus,  

pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu,  

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2012.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.180 (protokols 

Nr.8, 26.§)„Par darba grupu izveidi Ķeguma novadā”: 

 

1.1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

„1. Izveidot uzraudzības un vadības grupu Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas, Attīstības programmas un Teritorijas attīstības plānojuma dokumentu 

izstrādei šādā sastāvā: 

1.1. Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs; 

1.2. Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

1.3. Līga Strauss, Ķeguma novada domes deputāte; 

1.4. Gatis Kūmiņš, Ķeguma novada domes deputāts; 

1.5. Liāna Čodore, juriskonsulte.” 

 

1.2. Lēmuma 2.I punktu šādā redakcijā: 

 

„2.I Apstiprināt trīs darba grupas Teritorijas attīstības plānojuma dokumentu izstrādei šādā 

sastāvā: 

2.I1. Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības tematiskā darba grupa: 

2.I1.1. Benita Šteina, iedzīvotāja; 

2.I1.2. Nelda Sniedze, izpilddirektore; 

2.I1.3. Maija Priževoite, galvenā grāmatvede; 

2.I1.4. Sabīne Gudeiķe, biedrības: Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre-Ķegums” 

valdes locekle; 

2.I1.5. Juris Skrīvelis, uzņēmējs. 

2.I2. Infrastruktūras attīstības tematiskā darba grupa: 

2.I2.1. Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

2.I2.2. Laila Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja; 

2.I2.3. Dace Soboļeva, projektu koordinatore; 

2.I2.4. Vilhelmīna Askoļska, zemes ierīkotāja; 

2.I2.5. Harijs Jaunzems, Ķeguma novada Pensionāru biedrības valdes loceklis; 

2.I2.6. Aleksandrs Fiļipovs, iedzīvotājs. 

2.I3. Sociālo jautājumu, izglītības, kultūras un sporta attīstības tematiskā darba 

grupa: 
2.I3.1. Daina Vanaga, Ķeguma novada domes deputāte; 

2.I3.2. Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes deputāts; 

2.I3.3. Vineta Kļava, Sociālā dienesta vadītāja; 
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2.I3.4. Dace Māliņa, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; 

2.I3.5. Sandra Čivča, izglītības speciāliste. 

 

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

 

 

29.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Par budžeta ieņēmumiem. Jūnijā IIN ieņēmumi ir 170 617,66 LVL, kas ir par 14 027,66 

LVL vairāk nekā plānots. Jūlija pirmajā dienā IIN ir saņemts Ls 15 561,44. Nav pamata 

bažām arī par pārējiem budžeta ieņēmumiem. 

Par iepirkumiem. 
1. 06.06.2013 tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada dienas centra Tomes filiāles 

izveide”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 20.06.2013 tika saņemti trīs piedāvājumi. 

Ir veikta piedāvājumu vērtēšana. Pieņemts lēmums noteikt par uzvarētāju SIA 

„JARDS” par kopējo līgumcenu Ls (bez PVN) 114217,68. 

2. 01.07.2013 tika izsludināts iepirkums „Flīģeļa piegāde Birzgales tautas namam”. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 15.07.2013. 

Izsludinātajā koncesijas iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz 

10 gadiem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados ir saņemti ļoti daudz 

jautājumi no ieinteresētajiem pretendentiem un ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš līdz 15.07.2013. 

 

Darbi 

1. SIA „VIDES TEHNIKA” uzsāka veikt Ķeguma tautas nama parka teritorijas 

labiekārtošanas darbus. 

2.  SIA „BK Māja” turpina Ķeguma VPII Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu 

rekonstrukcijas un telpu renovācijas darbus. 

3. SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. 

4. Būvnieki - Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” ir pabeiguši 

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. Darbi ir 

pieņemti pēc apjoma. Notiek telpu iekārtošana un mēbeļu izvietošana telpās. Pēc 

atbildīgo iestāžu atzinumu saņemšanas, varēs veikt arī objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā kopumā.  

Pasākumi 

 Izsludinātajā konkursā uz Tomes pagasta pārvaldnieka amatu tika saņemti 9 

pieteikumi, no kuriem komisija atzina par labāko Ilonu Ofmani, kura ļoti labi pārzina 

ne tikai Tomes pagastu, ceļus, bet arī iedzīvotājus. Tuvākajā laikā I.Ofmanes 

kandidatūra tiks virzīta apstiprināšanai domes sēdē. 

 Mūsu novadu Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2013, kas norisinājās Ventspilī 2013.gada 

14. – 15.jūnijā,  pārstāvēja jaunā un talantīgā šķēpmetēja Andrija Priedīte, kura ieguva 

3.vietu (49.59 m; 1.vieta 55.73 m). 

 30.jūnijā Ķegumā un Birzgalē tika svinīgi pacelti Dziesmu un deju svētku karogs. 

Mūsu novada kolektīvi ir sekmīgi nokļuvuši savās mītnes vietās un uzsākuši 

saspringto mēģinājumu ciklu Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem. Šogad novadu 

pārstāvēs 8 kolektīvi: 

o Birzgales tautas nama deju kolektīvs „Dejotprieks” 

o Ķeguma tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kadiķis” 

o Ķeguma tautas nama senioru deju kolektīvs „Ķegums” 

o Ķeguma komercnovirziena vidusskolas jauktais koris 
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o Birzgales tautas nama vokālais ansamblis „Tikai tā” 

o Birzgales tautas nama sieviešu koris „Pērles” 

o Birzgales pūtēju orķestris „Birzgale” 

o Tomes sieviešu vokālais ansamblis. 

7.jūlijā notiks svētku gājiens. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         L.Saveļjeva 


