
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

          tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 18.martā                                                                                                 Nr.6 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis 

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

Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, 

izpilddirektore Nelda Sniedze  

 

Nepiedalās deputāts  Roberts Ozols- slimības dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

2. Par dāvinājuma pieņemšanu 

3. Par pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām 

4. Par adrešu dzēšanu 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecdzilnas” 

6. Par zemes iegūšanu īpašumā 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

8. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

9. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

10. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

11. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

12. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

13. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

14. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

15. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
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16. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

17. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

18. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

19. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

20. Par zvejas tiesību nomu 

21. Par telpu nomu 

22. Par zemes gabala nomu garāžas uzturēšanai 

23. Par zemes nomu sakņu dārzam 

24. Par zemes nomu sakņu dārzam 

25. Par zemes nomu sakņu dārzam 

26. Par zemes nomu sakņu dārzam 

27. Par zemes nomu sakņu dārzam 

28. Par zemes gabala nomu 

29. Par zemes gabala nomu 

30. Par zemes gabala nomu 

31. Par zemes gabala nomu 

32. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

33. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

34. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

35. Par zemes nomu sakņu dārzam 

36. Par konkursa „Par Ķeguma novada logo izstrādi” vērtēšanas komisijas izveidi 

37. Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

38. Informatīvie jautājumi 

 

 

1.§ (lēmums Nr.110) 

Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu 

vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā EUR 1 (viens euro) 

apmērā, tajā skaitā PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.110 uz 1 lapas.   
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2.§ (lēmums Nr.111) 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pieņemt dāvinājumā, slēdzot līgumu par nekustamā īpašuma „Rutku ceļš”, Tomes 

pag., Ķeguma nov., kas sastāv no zemes vienības platība 0,1595 ha, iegādi, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas otrā punktā noteiktās autonomās funkcijas gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ceļu uzturēšana) 

vajadzībām. Segt no pašvaldības budžeta likumos noteiktās izmaksas darījuma noformēšanai 

un reģistrācijai. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.111 uz 1 lapas.   

 

3.§ (lēmums Nr.112) 

Par pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 Piešķirt pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajām politiski 

represētajām personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu EUR 71,43 

(septiņdesmit viens euro, 43 centi) apmērā katrai, saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu, 

naudas līdzekļus izmaksājot no pašvaldības budžeta sadaļas „Sociālie pabalsti”. 

Pielikumā: lēmums Nr.112 uz 2 lapām.   

 

4.§ (lēmums Nr.113) 

Par adrešu dzēšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Dzēst no Valsts adrešu reģistra sekojošas adreses: 

Lakstīgalu iela 8, Ķegums, Ķeguma nov.;   
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Lakstīgalu iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.; 

Celtnieku iela 1C,  Ķegums, Ķeguma nov.; 

Pils iela 8, Ķegums, Ķeguma nov.; 

Meža iela 11, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

Pielikumā: lēmums Nr.113 uz 1 lapas.   

 

5.§ (lēmums Nr.114) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecdzilnas” 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vecdzilnas”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 35,34 ha, jaunizveidotās zemes vienības platību 

precizējot pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Pielikumā: lēmums Nr.114 uz 2 lapām.   

 

6.§ (lēmums Nr.115) 

Par zemes iegūšanu īpašumā 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Neiebilst, ka SIA „Unicomtrade”, kuras viens no valdes locekļiem ir Latvijas nepilsonis 

iegūst īpašumā nekustamo īpašumu- zemes gabalu „Lejas Grantiņi 9A”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., platība 0,25 ha. Darījumā rezultātā īpašumā iegūstamās zemes izmantošanas 

mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve.  

Pielikumā: lēmums Nr.115 uz 1 lapas.   

 

 

7.§ (lēmums Nr.116) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Gubenīši”, EUR 35,71 (trīsdesmit pieci komats septiņdesmit viens 

euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Gubenīši 1”, EUR 39,32 (trīsdesmit deviņi komats trīsdesmit divi 

euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Gubenīši 2”, EUR 41,72 (četrdesmit viens komats septiņdesmit divi 

euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Gubenīši 3”, EUR 42,73 (četrdesmit divi komats septiņdesmit trīs 

euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Gubenīši 4”, EUR 39,44 (trīsdesmit deviņi komats četrdesmit četri 

euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Jāņa Daudzes, nekustamā īpašuma nodokļa un 

nokavējuma naudas parādu par nekustamo īpašumu „Gubenīši 5”, EUR 34,54 (trīsdesmit četri 

komats piecdesmit četri euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Gubenīši 6”, EUR 31,78 (trīsdesmit viens komats septiņdesmit 

astoņi euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Pērkoni”, EUR 367,80 (trīs simti sešdesmit septiņi komats 

astoņdesmit euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.116 uz 3 lapām.   

 

 

8.§ (lēmums Nr.117) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.117 uz 1 lapas.   

 

9.§ (lēmums Nr.118) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.118 uz 1 lapas.   

 

10.§ (lēmums Nr.119) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.119 uz 1 lapas.   

 

11.§ (lēmums Nr.120) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  
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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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.120 uz 1 lapas.   

 

12.§ (lēmums Nr.121) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.121 uz 1 lapas.   

 

13.§ (lēmums Nr.122) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.122 uz 1 lapas.   

 

14.§ (lēmums Nr.123) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  
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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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.123 uz 1 lapas.   

 

15.§ (lēmums Nr.124) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.124 uz 1 lapas.   

 

16.§ (lēmums Nr.125) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.125 uz 1 lapas.   

 

17.§ (lēmums Nr.126) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav,  
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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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.126 uz 1 lapas.   

 

18.§ (lēmums Nr.127) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.127 uz 1 lapas.   

 

19.§ (lēmums Nr.128) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 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 likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.128 uz 1 lapas.   

 

20.§  

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 6 (Agris Lūsis, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”– 5 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina Vanaga, 

Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns), „atturas” – 2 (Pāvels Kotāns, Līga Strauss),  
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Ķeguma novada dome noraida lēmuma projektu par zvejas tiesību nomu. 

Pielikumā: lēmuma projekts uz 1 lapas..   

Sēžu zālē ienāk Kristaps Rūde. 

 

21.§ (lēmums Nr.129) 

Par telpu nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2008.gada 12.maija Telpu nomas līgumu Nr.2/2008, kas noslēgts par pašvaldības 

valdījumā esošas telpas Nr.25 (kūts, 1/5 domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no 

saimniecības telpas), kas atrodas uz pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saimnieki 

Slēgt telpu nomas līgumu par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.25 (kūts, 1/5 

domājamā daļa no šķūņa, 1/5 domājamā daļa no saimniecības telpas), kas atrodas uz 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Saimnieki”, nomu palīgsaimniecības vajadzībām, 

nosakot nomas maksu 1,42 euro/mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 

nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.129 uz 1 lapas.   

 

22.§ (lēmums Nr.130) 

Par zemes gabala nomu garāžas uzturēšanai 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2015.gada 1.janvāri izbeigt 2012.gada 7.februārī noslēgto Zemes nomas līgumu 

Nr.BPP/6-3/12/11 par pašvaldībai piederošā zemes gabala Nākotnes iela 11B, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., 256/9174 domājamo daļu nomu. 

Ar 2015.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala Nākotnes iela 11B, 

256/9174 domājamo daļu nomu  individuālās garāžas Nr.4 uzturēšanai līdz 2025.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības gadā 

plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par nomātā 

zemesgabala daļu atbilstoši likumā noteiktajai nodokļa likmei. 

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

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

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.130 uz 1 lapas.   

 

23.§ (lēmums Nr.131) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 375 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Komunālā ielā 9A, sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.131 uz 1 lapas.   

 

24.§ (lēmums Nr.132) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 304 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Komunālā ielā 9A sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.132 uz 1 lapas.   
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25.§ (lēmums Nr.133) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības „SCO dārziņi” daļas 316 kv.m platībā 

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

2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.133 uz 1 lapas.   

 

26.§ (lēmums Nr.134) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, daļas 450 kv.m platībā 

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

2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot 

nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.134 uz 1 lapas.   

 

27.§ (lēmums Nr.135) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
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Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos par grozījumiem Zemes nomas līgumā Nr.8/2012, kas noslēgts 

2012.gada 12.aprīlī par nomājamās zemes Komunālā ielā 9A, kas ir zemes gabala daļa, 

nomājamas platības 472 kv.m samazināšanu uz 310 kv.m.  

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.135 uz 1 lapas.   

 

28.§ (lēmums Nr.136) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , daļas 0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

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

Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.136 uz 1 lapas.   

 

29.§ (lēmums Nr.137) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , daļas 0,24 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

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

Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

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

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

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.137 uz 1 lapas.   

 

 

30.§ (lēmums Nr.138) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , daļas 0,12 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

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

Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.138 uz 1 lapas.   

 

 

31.§ (lēmums Nr.139) 

Par zemes gabala nomu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme” , daļas 0,33 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības 

vajadzībām līdz 2016.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 

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

Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.139 uz 1 lapas.   
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32.§ (lēmums Nr.140) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2007.gada 2.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.14/2007 par nekustamā 

īpašuma Komunālā iela 9A, zemes vienības daļas 217 kv.m platībā nomu, ar 2015.gada 

1.aprīli. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.140 uz 1 lapas.   

 

33.§ (lēmums Nr.141) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2015.gada 1.martu izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1, noslēgtu 2003.gada 8.martā 

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

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

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

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

aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.141 uz 1 lapas.   

 

34.§ (lēmums Nr.142) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Izbeigt 2007.gada 12.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.142/2007 par zemes 

gabala Staru ielā 16A,  daļas 508 kv.m. platībā  nomu, ar 2015.gada 1.aprīli. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.142 uz 1 lapas.   

 

35.§ (lēmums Nr.143) 

Par zemes nomu sakņu dārzam 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 263 kv.m. platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Komunālā ielā 9A sastāvdaļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes 

izmantošana sakņu dārzam līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas 

līguma termiņu, nosakot nomas maksu saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.04.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu 

ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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, domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.143 uz 1 lapas.   

 

36.§ (lēmums Nr.144) 

Par konkursa „Par Ķeguma novada logo izstrādi” vērtēšanas komisijas izveidi 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 3 (Rita Reinsone, Līga Strauss, Raivis 

Ūzuls),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izveidot konkursa „Par Ķeguma novada logo izstrādi” vērtēšanas komisijas šādā sastāvā: 

komisijas vadītājs Raivis Ūzuls -domes priekšsēdētāja vietnieks; 

komisijas locekļi:  Līga Strauss – izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle; 

Rita Reinsone- izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle; 

Sandra Čivča- pašvaldības administrācijas speciāliste izglītības jautājumos;  

Aivita Heniņa- kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; 

Signe Kraukle- Ogres Mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.144 uz 1 lapas.   
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37.§ (lēmums Nr.145) 

Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

R.Ūzuls 

 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, 

„atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” ar projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” par kopējo summu EUR 204 868,79 (divi simti četri tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit astoņi euro un septiņdesmit deviņi centi), t. sk., attiecināmās izmaksas ir EUR 194 

327,67 (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro un sešdesmit 

septiņi centi), kurās iekļauts KPFI līdzfinansējums ir EUR 136 029,36 (viens simts trīsdesmit 

seši tūkstoši divdesmit deviņi euro un trīsdesmit seši centu) apmērā, un neattiecināmās 

izmaksas ir EUR 10 541,12 (desmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un divpadsmit 

centi), un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai SIA "Vides investīciju fonds".  

Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 

30% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 58 298,31  (piecdesmit astoņi 

tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro trīsdesmit viens cents) apmērā, kā arī papildus 

nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām līdz EUR 10 

541,12 (desmit tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un divpadsmit centi) apmērā. 

Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē EUR 204 868,00 

(divi simti četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un nulle centi) apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.145 uz 1 lapas.   

 

38.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par iepirkumiem 

 

1. Atklātajā konkursā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 

2015./2016.gada apkures sezonai” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 16.03.2015. tika 

saņemti piedāvājumi no pieciem pretendentiem sešās iepirkuma daļās. Ir veikta 

piedāvājumu vērtēšana un tiks pieprasīta papildus informācija.  

2. Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 

2015.gada vasaras periodā” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 10.03.2015. tika saņemti 

piedāvājumi no pieciem pretendentiem četrās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu 

vērtēšana un pieņemts lēmums noteikt par uzvarētājiem iepirkuma Daļā Nr.3 „Ķeguma 

novada pašvaldības Birzgales pagasta neasfaltēto ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 
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darbi 2015. gada vasaras periodā” SIA „Granīts-2” ar piedāvājuma cenu 10750,00 eiro 

(bez PVN) un Daļā Nr.4 R. Bindes Z/s „Vecumnieki” ar piedāvājuma cenu 22740,00 

eiro (bez PVN).  Iepirkuma daļās Nr.1 un Nr.2 iepirkums ir pārtraukts, jo saņemtie 

piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām. Šajās daļās tiks sludināts atkārtots 

iepirkums. 

3. SIA „DGS” turpina darbus saistītus ar veco siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā. 

Turpinās darbi siltumtrases posmā gar Ogres ielu. Ir uzsākta siltumtrases posma nomaiņa 

paralēli strādājošai siltumtrasei no ĶKNV līdz bērnu dārzam „Gaismiņa”. 

4. SIA „IKO” šodien atgriežas objektā Liepu alejā, lai ar rītdienu atsāktu ielas 

rekonstrukcijas darbus. Termiņš pēc tehnoloģiskās pauzes ir 1.5 mēnesis.  

Notikumi un uzdevumu izpilde: 

1. Par funkciju un personāla auditu. Saņemti un izvērtēti 4 firmu piedāvājumi funkciju 

un personāla audita veikšanai. Saskaņā ar Iepirkumu komisijas 05.03.2015. lēmumu 

par cenu aptaujas uzvarētāju noteikts un līgums noslēgts ar SIA „Baltkonsults” par 

3800 EUR plus PVN. Audits ir uzsākts, termiņš 1.jūlijs. Kārtējā tikšanās ar auditoriem 

ir 24.martā no rīta. Auditori ierosina izveidot darba grupu audita rezultātu izvērtēšanai 

un ierosinājumu ieviešanai. 

2. 2015.gada 9.martā Ķeguma dienas centrā notika pirmais novada tūrisma 

uzņēmēju forums. Piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas, Zemgales Tūrisma 

reģionālās apvienības un Daugavas lejteces klastera pārstāvji. Pasākumā bija 

sapulcējušies novada uzņēmēji tūrismā (16 dalībnieki), paldies arī domes 

priekšsēdētājam un vietniekiem par piedalīšanos forumā. Noklausījāmies uzaicinātos 

tūrisma pārstāvjus par sadarbības iespējām, vienojāmies par sadarbību šobrīd kopējas 

reklāmas jomā, iespējamo dalību tūrisma izstādēs, individuālo sadarbību starp 

uzņēmējiem, vienojāmies par nepieciešamību tuvāk iepazīties vienam ar otru un 

piedāvāt saviem klientiem iespējas, ko var saņemt no kaimiņos esošajiem uzņēmējiem, 

par kopīgu iepazīšanās braucienu pie novada uzņēmējiem. 

3. 19.martā pl.17.00 tiek organizēta sanāksme Ķeguma dienas centrā par diviem 

novadam svarīgiem pasākumiem: Lielo talku (25.aprīlī) un Novada svētkiem 

(30.maijā). Sanāksmē aicināti piedalīties kultūras cilvēki, iestāžu vadītāji, kuri ir tieši 

iesaistīti abos vai vienā no šiem pasākumiem, jaunieši, NVO pārstāvji un arī deputāti, 

kuri vēlas. Ņemot vērā, ka šobrīd nav izdevies atrast pasākumu organizatoru un mainās 

sabiedrisko attiecību speciālists, tad Novada svētku organizēšanai ir piesaistīts cilvēks 

„no malas”, kurš ir pieredzējis publisko un korporatīvo pasākumu organizēšanā un arī 

piedalīsies šajā sanāksmē. 

4. 16.martā beidzās pieteikšanās termiņš konkursam uz Ķeguma novada logo izveidei. 

Konkursam ir iesniegts 21 darbs. Saskaņā ar nolikumu komisijai iesniegtie darbi ir 

jāizvērtē līdz 25.martam. 

5. 16.martā beidzās pieteikšanās termiņš uz vakanto sabiedrisko attiecību speciālista 

amatu. Saņemti 8 pieteikumi, 2 kandidāti atsauca savus pieteikumus, ar 3 notikušas 

pārrunas. Visi trīs kandidāti ir diezgan cerīgi. Vēl uz pārrunām uzaicināts viens 

kandidāts. Komisija izvērtēs un pieņems lēmumu. Parakstīta vienošanās ar esošo 

sabiedrisko attiecību speciālisti par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 31.martā. 
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6. Turpinām darbu pie Novada muzeja izveides. Tikšanās ar J.Osmaņa mantiniekiem, 

lai vienotos par piemiņas lietu nodošanas kārtību. Sanāksme ar darba grupu par rīcības 

plānu notiks 24.martā. 

7. Uz pasākuma organizatora amatu konkursu bija pieteikušās 3 pretendentes. Izvēlētā 

kandidāte atteicās no piedāvājuma, konkurss pagarināts līdz 20.martam.  

Kultūras pasākumi: 

1. Ķeguma parkā 21.martā plkst. 6:00 Lielās dienas iesvētīšana. Sagaidīsim saullēktu 

un priecāsimies par pavasara atnākšanu kopā ar folkloras kopu "Rāmupe" no Katlakalna 

un Tomes folkloras kopu. Šodien ir pieteikusies uz šo pasākumu arī Latvijas TV. 

2. Birzgales tautas namā, 21.martā plkst. 16:00 Starpnovadu vokālo ansambļu skate. 

Piedalās Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novada vokālie ansambļi. 

3. 28.martā Ogrē deju kolektīvu skate, kurā piedalīsies arī Ķeguma novada deju 

kolektīvi. 

4. Ķeguma tautas namā 28.martā plkst. 18:00 Jolanta Suvorova un draugi piedāvā - „90 

minūtēs apkārt pasaulei” Humoristiski izklaidējošs koncertšovs. Biļetes cena EUR 5,00 

5. Ķeguma parkā, 6.aprīlī plkst. 10:30 Bērnu Lieldienu rīts kopā ar Jogitu un Blīkšķu 

Banniju. Spēlēsimies, rotaļāsimies, piedalīsimies olu ripināšanā, fotografēsimies u.c. 

Pasākuma laikā par papildus samaksu būs iespējams iegādāties gardo cukurvati, uzzīmēt 

sejiņu un uztaisīt krāsaino glitter tattoo. Aicināti visi Ķeguma novada bērni, līdzi ņemot 

krāsotas Lieldienu olas  

Sporta pasākumi: 

1. Rembates pagasta pakalpojumu centrā 3.aprīlī plkst. 10:00 Lieldienu kausa izcīņa šahā  

2. Birzgales pamatskolas sporta zālē 4.aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu kausa izcīņa volejbolā 

mix komandām.  

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 

 

19.03.2015. 

datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 

 

 


