
 

 

 
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 17.jūlijā                                                                                                  Nr.14 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:30 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita Reinsone, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks, Viesturs Teicāns 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs,  

Nepiedalās: Pāvels Kotāns- slimības dēļ, Raivi Ūzuls un Valentīns Pastars- atvaļinājumā, 

Daina Vanaga- pamatdarba dēļ 

 

R.Ozols atklāj domes sēdi. 

Kalniņš ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu par dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, 

jumta remonta finansēšanu. 

Ozols uzaicina balsot par dienas kārtību. 

Balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, 

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

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

deputāti apstiprina darba kārtību: 

 

1. Par izmaiņām Ķeguma novada domes sastāvā 

2. Par Tomes pagasta pārvaldes vadītāju 

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pakalniņi” 

4. Par adrešu dzēšanu Birzgales pagastā 

5. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”Mazas 

vāverītes” 

6. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

7. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

8. Par zvejas tiesību nomu 

9. Par  Ķeguma novada domes 2013.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 

precizēšanu 

10. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa nolikumā 

11. Par grozījumiem Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā 
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12. Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma 

novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu 

vērtēšanas komisijas apstiprināšanu 

13. Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu 

14. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Flīģelis Birzgales Tautas namam” 

15. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Liepu alejas rekonstrukcija” 

16. Par pilnvarojumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības  24.kongresā un biedru 

sapulcē 

17. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Mežsētas 4” 

18. Par  zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai 

19. Par veicināšanas balvu 

20. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

21. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, jumta remonta finansēšanu 

22. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ 

Par izmaiņām Ķeguma novada domes sastāvā 

 

Ķeguma novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Eižens Kanskis informē, ka saskaņā 

ar  LR likuma „Par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 

3.panta 1.punktu un Ķeguma novada domes 03.07.2013.sēdes lēmumu Nr.298 (protokols 

Nr.13,1.§) „Par Ķeguma novada domes deputātes Vinetas Kļavas pilnvaru izbeigšanos”,  

deputāta pienākumu pildīšanu uzsāk  nākamais kandidāts no Ķeguma novada saraksta 

„Latvijas Zaļā partija” -  Viesturs Teicāns.  

 

 

2.§ (lēmums Nr. 237)  

Par Tomes pagasta pārvaldes vadītāju 

Ozols 

 

Balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Valdis Kalniņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iecelt par Tomes pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Ofmani.  

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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3.§ (lēmums Nr. 238)  

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pakalniņi”  

R.Ozols 

 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Pakalniņi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 001 0041, atdalot no nekustamā īpašuma trīs 

zemes gabalus aptuveni 0,86 ha kopplatībā. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 

001 0041, atdalot zemes gabalu aptuveni 0,31 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7484 001 0042, atdalot zemes gabalu aptuveni 0,38 ha platībā un no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0060 atdalot zemes gabalu aptuveni 0,17 ha 

platībā. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Lēmuma pilns teksts  un nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei sēdes protokola 

pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

4.§ (lēmums Nr. 239)  

Par adrešu dzēšanu Birzgales pagastā  

R.Ozols, V.Kalniņš 

      

Izskatīta Valsts zemes dienesta 05.06.2013. vēstule Nr.2-04.1-R/2548 (reģistrēta 

06.06.2013.Nr.KNB/4-2/13/60 ) par adrešu datu kārtošanu Birzgales pagastā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu. Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 8.punktu, kas nosaka 

adrešu piešķiršanas kārtību; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

    1. Sakarā ar to, ka nav adresācijas objekta, no Valsts adrešu reģistra dzēst sekojošas 

adreses: 

 „Robežkrogs”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 2”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 3”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 4”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 5”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 6”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Robežkrogs 7”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  2”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  3”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  4”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  5”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 
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„Kalnauši  6”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  7”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  8”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši  9”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 10”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 11”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 12”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 13”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 14”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 15”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 16”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnauši 17”, Birzgales pag., Ķeguma nov.;  

„Enkurnieki 2”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Enkurnieki 3”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Enkurnieki 4”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Enkurnieki 5”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnzīles 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnzīles 2”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kalnzīles 3”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Enkurnieki 6”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

 „Gaismiņas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Āžkalni 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Āžkalni 2”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Āžkalni 3”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Āžkalni 4”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Āžkalni 5”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Mārēni”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

„Kaspariņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

    2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 

    3. 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. 

 

 

5.§ (lēmums Nr. 240)  

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Mazas vāverītes” 

R.Ozols 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

No nekustamā īpašuma “Vāverītes” atdalīt otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7484 004 0140, platība 10,44 ha. 

Piešķirt nosaukumu „Mazas vāverītes”, Rembate, Rembates pag.,  Ķeguma nov. 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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6.§ (lēmums Nr. 241)  

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

R.Ozols, V.Kalniņš 

 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt 2012.gada 23.jūlija Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.BPP/7-3/12/13, noslēgtu 

par telpas Nr.2  Nākotnes ielā 5-1, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  īri. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.§ (lēmums Nr. 242)  

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, 

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” –1 (Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas 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 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. 243)  

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 2 

(Andris Balodis, Viesturs Teicāns),  „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Ķeguma ūdenskrātuvē pašpatēriņa zvejai ar vienu 

zivju murdu ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu, nosakot zvejas tiesību nomas pamatmaksu 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. 
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9.§ (lēmums Nr. 244)  

Par  Ķeguma novada domes 2013.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 

precizēšanu 

R.Ozols 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 01.07.2013 Nr.18-

6/5977 atzinumu par 2013.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.9/2013 „Par grozījumiem 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu, 

balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, 

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” –1(Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Precizēt 2013.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.9/2013 „Par grozījumiem saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Ķeguma novada pašvaldības nolikums”” (saistošie noteikumi Nr.9/2013 

pielikumā). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt precizēto saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

 

10.§ (lēmums Nr. 245)  

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa nolikumā 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija lēmumu Nr. 247, 

sēdes protokols Nr.11, 11.§ apstiprinātajā Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju 

iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikumā, un izteikt nolikuma 7.1.punktu 

šādā redakcijā: 

„Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta Komisija. Tās 

sastāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs, 

projektu koordinators un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas no NVO ieteiktajiem 

kandidātiem.” 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa nolikuma ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā 

www.kegums.lv 
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11.§ (lēmums Nr. 246)  

Par grozījumiem Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2013. gada 8.maija lēmumu Nr. 149, 

sēdes protokols Nr.9, 14.§, apstiprinātajā Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju 

atbalsta fonda nolikumā, un izteikt nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

„Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē ar pašvaldības domes lēmumu iecelta Komisija. Tās 

sastāvā ir 2 domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Kultūras un sporta pārvaldes vadītājs, 

projektu koordinators un 2 pieaicināti speciālisti, kurus dome izvēlas no NVO ieteiktajiem 

kandidātiem.” 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Ķeguma novada Nevalstisko organizāciju atbalsta 

fonda nolikuma ar grozījumiem ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā 

www.kegums.lv. 

 

 

12.§ (lēmums Nr. 247)  

Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma 

novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu 

vērtēšanas komisijas apstiprināšanu  

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas divdesmit ceturto 

apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus 

pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās; 

saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa NOLIKUMA (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2012. gada 23.maija lēmumu 

Nr. 247, sēdes protokols Nr.11, 11.§, ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes lēmuma 

Nr.245 grozījumiem) 7.1.punktu un Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda 

NOLIKUMA (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2013. gada 8.maija lēmumu Nr. 149, 

sēdes protokols Nr.9, 14.§, ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes lēmuma Nr.246 

grozījumiem) 3.1.punktu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas priekšlikumu, 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Līga Strauss, Ķeguma novada domes deputāte; 

1.2. Kristaps Rūde, Ķeguma novada domes deputāts; 

http://www.kegums.lv/
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1.3. Nelda Sniedze, izpilddirektore;  

1.4. Dace Māliņa, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; 

1.5. Dace Soboļeva, projektu koordinatore; 

1.6. Vija Jaunzeme, biedrības „Ķeguma novada pensionāru biedrība”  deleģētā 

speciāliste; 

1.7. Inta Pastare, biedrības „JADARA”  deleģētā speciāliste. 

2. Atcelt Ķeguma novada domes 2012.gada 4.jūlija lēmumu Nr.291 „Par Ķeguma novada 

pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa komisijas 

apstiprināšanu”, sēdes protokols Nr.15, 4.§. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 1.punktā minētajām personām. 

 

 

13.§ (lēmums Nr. 248)  

Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

92.1. un 93.punktu, 

ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgo redakciju 

un iepazīstināt ar to sabiedrību. 

2. Sabiedrības informēšanas termiņu noteikt no 2013.gada 23.jūlija līdz 2013.gada 

12.augustam. 

3. Publicēt paziņojumus par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

galīgās redakcijas apstiprināšanu un sabiedrības informēšanu pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.kegums.lv un vietējā laikrakstā „Ķeguma novada ziņas”. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis 

Ūzuls. 

 

 

14.§ (lēmums Nr. 249)  

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

projektam „Flīģelis Birzgales Tautas namam” 

R.Ozols 

 

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

izsludinājusi projektu konkursu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER 

pieejas īstenošanas projektu konkursu rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 
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„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam 

„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā””.  

Likuma „Par pašvaldībām” 12.punkts 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; 15.panta pirmās daļas 

5.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied 

zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.2. „Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta iesniegumu „Flīģelis 

Birzgales Tautas namam” par kopējo summu LVL 11449,00 (vienpadsmit tūkstoši 

četri simti četrdesmit deviņi lati 00 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma 

saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.  

2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 

25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 2365,50 (divi tūkstoši trīs 

simti sešdesmit pieci lati 50 sant.) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām LVL 1987,02 (viens tūkstotis 

deviņi simti astoņdesmit septiņi lati 02 sant.) apmērā. 

3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 

administratīvo vadību ir Birzgales tautas nama vadītāja Rita Reinsone. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales tautas nama vadītājai 

R.Reinsonei, projektu koordinatorei D.Soboļevai un centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

15.§ (lēmums Nr. 250)  

Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

projektam „Liepu alejas rekonstrukcija” 

R.Ozols 

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” ir 

izsludinājusi projektu konkursu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER 

pieejas īstenošanas rīcībā 1.1. „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā””.  

Likuma „Par pašvaldībām” 12.punkts 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 
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pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 15.panta pirmās daļas 

2.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t. sk. ielu, ceļu un laukumu 

būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību 

budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz 

pašvaldības tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem 

aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – 1 (Valdis Kalniņš), „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied 

zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā rīcībā 1.1. „Infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ar projekta iesniegumu „Liepu alejas 

rekonstrukcija” par kopējo summu LVL 310130,52 (trīs simti desmit tūkstoši viens  

simts trīsdesmit lati 52 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai 

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.  

2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 

25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati 

00 sant.) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta 

neattiecināmajām izmaksām LVL 290130,52 (divi simti deviņdesmit tūkstoši viens 

simts trīsdesmit lati 52 sant.) apmērā. 

3. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 307130,52 

(trīs simti septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit komats piecdesmit divu latu) apmērā. 

4. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 

administratīvo vadību ir Ķeguma novada domes projektu koordinatore Dace 

Soboļeva. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu projektu koordinatorei 

D.Soboļevai, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

16.§ (lēmums Nr. 251)  

Par pilnvarojumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības  24.kongresā un biedru 

sapulcē 

R.Ozols 

 

Saņemts biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”, reģ. Nr. 40008020804, juridiskā 

adrese mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050, 2013.gada 21.jūnija vēstule Nr.0620131482/A920, ka 

2013.gada 9.augustā notiks Latvijas Pašvaldību savienības 24.kongress un biedru sapulce. 

Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības Statūtu 6.5. punktu, biedrības biedru 

kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti. 

Ķeguma novada pašvaldībai saskaņā ar LPS statūtiem, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu ir 

2 delegātu vietas kongresā (priekšsēdētājs un 1 domes pilnvarots pašvaldības deputāts). 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  
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balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, 

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss ),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Pilnvarot Ķeguma novada deputāti Līgu Strauss pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību 

Latvijas Pašvaldību savienības  24.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2013.gada 

9.augustā Auces novada kultūras centrā (Ausmas iela 3, Auce). 

2. Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt dalības maksas Ls 50 (piecdesmit lati) 

pārskaitīšanu uz norēķinu kontu LV53UNLA0001001700906, SEB banka, kods UNLALV2X 

ar norādi „Kongress”. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu deputātei L.Strausai, centralizētajai 

grāmatvedībai, Latvijas Pašvaldību savienībai un veikt kongresa un biedru sapulces delegātu 

(dalībnieku) elektronisku reģistrāciju LPS interneta mājas lapā (www.lps.lv)  līdz 2013.gada 

2.augustam.         

 

 

17.§ (lēmums Nr. 252)  

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam”Mežsētas 4” 

R.Ozols 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

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

001 0038: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 003 0113, platība 3,50 ha; 

nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežsētas 4”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov.; 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 253)  

Par  zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai 

R.Ozols 

 

Izskatīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIA Mežs”, vien.reģ.nr.40003684202, 

juridiskā adrese Celtnieku iela 1E, Ķegumā, LV- 5020, iesniegums ar lūgumu iznomāt 

pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Sapali”, Tomes pag., Ķeguma nov., sporta spēļu 

rīkošanai 19.07.2013. 

Zemes gabala „Sapali”, kadastra Nr.74290050020, īpašumtiesības nostiprinātas Ķeguma 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.66. 

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

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, iekasēt 

http://www.lps.lv/
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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 Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „VIA   Mežs”, vien. reģ. Nr.40003684202, juridiskā 

adrese Celtnieku iela 1E, Ķegumā, LV- 5020, par zemes gabala „Sapali”, kadastra Nr. 

74290050020, platība 3,27 ha, nomu sporta spēļu rīkošanai  2013.gada 19.jūlijā, 

nosakot nomas maksu Ls 20,- (divdesmit lati) plus PVN.  

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 „VIA Mežs”, centralizētajai 

grāmatvedībai un juriskonsultei. 

 

 

19.§ (lēmums Nr. 254)  

Par veicināšanas balvu 

R.Ozols 

 

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt veicināšanas balvu LVL 240,- (divi simti četrdesmit latu) apmērā sakarā ar 

izcīnīto bronzas medaļu šķēpmešanā Latvijas jaunatnes olimpiādē no pašvaldības budžeta 

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. 

 

 

20.§ (lēmums Nr. 255)  

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

R.Ozols, A.Balodis, L.Strauss 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola 2013.gada 17.jūlija 

iesniegums (reģ. Nr. KNP/2-3/13/1226) ar lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

divas kalendārās nedēļas no 2013.gada 25.jūlija. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 

pirmā daļa, nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, 
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piemērojot Darba likuma normas t.i., kura ilgums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendārām 

nedēļām, neskaitot svētku dienas. Ikgadējo atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, 

taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām  

kalendāra nedēļām. 

Saskaņā ar 2011.gada 16.novembra Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas 

nolikuma 3.5.punktu domes priekšsēdētājs saņem sociālās garantijas, kādas noteiktas darba 

koplīgumā, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumā noteiktos ierobežojumus un šī nolikuma noteikumus.  

Balodis  un Kalniņš ierosina noteikt pabalstu  25% apmērā no mēnešalgas. 

balsojot „par” – 2 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš), „pret”-8 (Gatis Kūmiņš, Dace 

Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

Ilmārs Zemnieks),  „atturas” – 1 (Roberts Ozols),  priekšlikums izmaksāt priekšsēdētājam 

pabalstu 25% apmērā tiek noraidīts. 

Strauss ierosina noteikt pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas. 

balsojot „par” – 8 (Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 2(Andris Balodis, 

Valdis Kalniņš), „atturas” – 1(Roberts Ozols), priekšlikums izmaksāt priekšsēdētājam 

pabalstu 50% apmērā tiek pieņemts. 

balsojot „par” – 10 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – 1(Roberts Ozols),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma par 2013.gadu divas kalendārās nedēļas, ar 2013.gada 

25.jūliju līdz 7.augustam ieskaitot, par laika periodu no 01.09.2012. līdz 28.02.2013., 

izmaksājot pabalstu  50% apmērā no mēnešalgas.  

 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes centralizētajai 

grāmatvedībai, personāla speciālistei. 

 

 

21.§ (lēmums Nr. 256)  

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, 

Ķeguma novadā, jumta remonta finansēšanu un ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu un saņemto pakalpojumu saistīto īrnieku parāda segšanu 

 

Izskatīts pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa V.Soboļeva 2013.gada 

04.jūlija iesniegums Nr.1-3/141 (reģistrēts ar Nr.KNP/2-3/13/1134), kurā norādīts, ka 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, 

ar kadastra numuru 7484 504 0003, jumts ir avārijas stāvoklī un ir nepieciešama steidzama 

jumta seguma atjaunošana, ko apliecina Ķeguma novada būvvaldes 2013.gada 01.jūlija 

Atzinums Nr.10 par būves pārbaudi, un lūdz finansiāli atbalstīt jumta seguma nomaiņas 

darbus. 

Nekustamais īpašums Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar 

kadastra numuru 7484 504 0003, sastāv no trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 18 

dzīvokļu īpašumiem. Dzīvokļi Nr.2, Nr.3, Nr.8, Nr.9 un Nr.12 nav privatizēti un ir 

pašvaldības īpašumā. Dzīvoklim Nr.17 ir uzsākta privatizācijas procedūra, ir noslēgts pirkuma 

līgums, dzīvokļa īpašums vēl nav reģistrēts zemesgrāmatā, bet ir Jurija Dubinska tiesiskajā 

valdījumā. Dzīvokļi Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.11, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, 

Nr.18 ir privatizēti. Īpašuma tiesības uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir nostiprinātas Ogres 

rajona tiesas zemesgrāmatas Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 uz 
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pašvaldības vārda saskaņā ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 1998.gada 17.marta lēmumu, 

žurnāla Nr.1131(1998).     

Ar Ķeguma novada domes 2012.gada 18.jūlija lēmumu Nr.319 „Par norīkotā 

pārvaldnieka iecelšanu” (protokols Nr.16, 10§)  pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” tika iecelts 

par norīkoto pārvaldnieku daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Liepu ielā 1, Rembatē, 

Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 504 0003, uz laiku līdz 

dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieki) vai viņa pilnvarota persona uzsāk 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 no 09.12.2008. „Kārtība, kādā 

aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 21.punktu, ja 

dzīvojamā mājā vai tai funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā ir radusies vai var rasties 

avārijas situācija, kas var apdraudēt personu dzīvību, veselību vai īpašumu, pārvaldniekam ir 

tiesības steidzamai avārijas situācijas novēršanai izmantot līdzekļus, kas iekasēti par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai citus pārvaldnieka rīcībā esošus 

finanšu līdzekļus, sekojoši, pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt dzīvokļu īpašniekiem segt par 

avārijas situācijas novēršanu iztērētos līdzekļus (papildus noteiktajai pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksai).  

Pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” rīcībā nav finanšu resursu, kas nepieciešami jumta 

seguma nomaiņai, jo neprivatizēto dzīvokļu īrnieki nav norēķinājušies par dzīvojamās mājas 

apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem par kopējo summu LVL 

4232.50. Jumta seguma remonta izmaksas, kas attiecināmas uz neprivatizēto dzīvokļu 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, sastāda LVL 1433,76. Saskaņā ar SIA 

„Jumtinieks” iesniegto tāmi, kopējās izmaksas jumta seguma nomaiņai sastāda LVL 5175,59, 

tai skaitā PVN. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

kas nosaka, ka pašvaldības 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, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, uz domes Finanšu 

komitejas lēmumu,  

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

Dace Māliņa, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Finansēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 504 0003, to jumta seguma remonta 

izmaksu daļu, kas attiecināmas uz neprivatizēto dzīvokļu domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas LVL 1433,76 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit 

trīs komats septiņdesmit seši lati) apmērā, pārskaitot to pašvaldības SIA „Ķeguma 

Stars” bankas kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts LV31 UNLA 0033 3006 

0930 3. 

2. Atmaksāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, Rembates pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 504 0003, neprivatizēto dzīvokļu Nr.2, 

Nr.3, Nr.8, Nr.9 un Nr.12 īrnieku uzkrātos parādus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas 

apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, 4232.50  (četri 

tūkstoši divi simti trīsdesmit divi lati 50 santīmi) apmērā, pārskaitot to pašvaldības 

SIA „Ķeguma Stars” bankas kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts LV31 UNLA 

0033 3006 0930 3. 
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3. Slēgt vienošanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, 

Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 504 0003, neprivatizēto 

dzīvokļu Nr.2, Nr.3, Nr.8, Nr.9 un Nr.12 īrniekiem par jumta seguma remonta 

izmaksu daļu, kas attiecināmas uz neprivatizēto dzīvokļu domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas LVL 1433,76 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit 

trīs komats septiņdesmit seši lati) apmērā atmaksu. 

4. Slēgt vienošanos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 1, Rembatē, 

Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 504 0003, neprivatizēto 

dzīvokļu Nr.2, Nr.3, Nr.8, Nr.9 un Nr.12 īrniekiem par dzīvojamās mājas 

apsaimniekošanas un saņemto komunālo pakalpojumu parādu atmaksu.  

5. Domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoite) nodrošināt lēmuma 1. un 

2.punkta izpildi. 

6. Domes juristei S.Biļinskai nodrošināt lēmuma 3. un 4.punkta izpildi. 

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

 

22.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 03.07.2013. 

 

Par budžeta ieņēmumiem. Jūlijā IIN ieņēmumi ir 123 769 LVL, līdz plāna izpildei pietrūkst 

52 000 LVL, līdz ar to ir cerība, ka arī jūlijā IIN tiks saņemts kā plānots. Nav pamata bažām 

arī par pārējiem budžeta ieņēmumiem. 

Sākam gatavot kārtējos budžeta grozījumus, kurus varētu iesniegt izskatīšanai deputātiem 

septembrī. 

Par iepirkumiem 
1. Iepirkumā „Flīģeļa piegāde Birzgales tautas namam” piedāvājumu iesniegšanas 

termiņā 15.07.2013. tika saņemts viens piedāvājums. Veikta pirmā piedāvājuma 

vērtēšana un ir pieprasīta papildus informācija no pretendenta. 

 

2. 03.07.2013. tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija”. Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 15.07.2013. tika saņemti divi piedāvājumi. Tiek veikta 

piedāvājumu vērtēšana. 

 

3. 16.07.2013. tika izsludināts atklātais konkurss „Ķeguma novada dienas centra 

izveide”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 12.08.2013. 

 

Par darbiem 

 SIA „VIDES TEHNIKA” turpina Ķeguma tautas nama parka teritorijas 

labiekārtošanas darbus. Darbu izpildes termiņš ir 30.07.2013.  

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

rekonstrukcijas un telpu renovācijas darbus. Ir uzsākti sienu krāsošanas darbi ēkas 

otrajā stāvā. 

 SIA „Ceļdaris” turpina ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. Stadiona laukums ir 

sagatavots zāliena sēšanai. Stadiona skrejceļš un hokeja laukums tiek gatavots asfalta 

ieklāšanai.  

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

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. Darbi ir 
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pieņemti pēc apjoma. Pēc atbildīgo iestāžu atzinumu saņemšanas, varēs veikt arī 

objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopumā.  

 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 iesniegtas četras sūdzības 

IUB. Koncesijas iepirkumā tiek gatavotas atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem un ir 

atkārtoti pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 14.08.2013. 

 

Pasākumi 

 Pašvaldības sporta spēlēs mūsu komanda ieguva 2.vietu kopvērtējumā. 

 Veiksmīgi pagājuši Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un deju svētki. 

 01.08.2013. tiek plānoti Rembates SAC atvēršanas svētki, kurš tiks atklāts ar 

svētbrīdi, pašdarbnieku koncertu, kā arī varētu notikt vārda došanas svētki. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:00 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

_________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


