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2016.gada 6.jūlij ā Nr.19
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklājplkst.15:05 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdē
Sēdi protokol ē:lietvedība sekret
 
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalni
Reinsone, Kristaps Rūde, Lī
Zemnieks 
administrācijas darbinieki:
 
Sēdē nepiedalās Raivis Ūzuls 
 

Sē
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par Ķeguma novada pašvald

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprin

3. Par zemes nomu sakņu d

4. Par servisa dzīvokļa statusa noteikšanu

5.Par kustamās mantas – nekustamaj
pārdošanu izsolē 

6. Par domes priekšsēdētāja atva

7.    Par dzīvokļa īpašuma ieg

8.    Par saistošo noteikumu apstiprin

9.    Informatīvie jautājumi 
 
 

Par Ķeguma novada 

Balsojot „par”– 11(Andris Balodis, P
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps R
Vanaga), „pret”- nav, „atturas”

GUMA  NOVADA DOME  
90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 
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priekšsēdētājs Roberts Ozols 
sekretāre Linda Šķeltiņa 

Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valent
de, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko,

cijas darbinieki:Edgars Kozlovs,Maija Priževoite, Kintija S

Ūzuls – atvaļinājumā, Jānis Priževoits – pamatdarba d

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā

eguma novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprin

bas projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „

ņu dārzam 

ļa statusa noteikšanu 

nekustamajā īpašumā Meža ielā 10, Ķegumā, atrodoš

ē āja atvaļinājumu 

pašuma iegādi 

noteikumu apstiprināšanu 

 

1.§ (lēmums Nr.212) 
eguma novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskat

R.Ozols 
 

Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valent
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

nav, „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

_________________________ 

 

ņa, Valentīns Pastars, Rita 
ļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 

Edgars Kozlovs,Maija Priževoite, Kintija Sparāne 

pamatdarba dēļ 

ierakstā. 

rskata apstiprināšanu 

pašumam „Čūksteļi”  

ā, atrodošās cirsmas 

rskata apstiprināšanu 

ā ņa, Roberts Ozols, Valentīns 
āns, TadeušsVaļevko, Daina 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprin āt Ķeguma novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu. 

Pielikumā: lēmums Nr.212 uz 1 lapas un publiskais pārskats uz 24 lapām. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.213) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Čūksteļi”  

 R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Čūksteļi”, Birzgales 
pagasts, Ķeguma novads, zemes vienībai. 

Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, zemes vienības platība 46,60 ha, piešķirt 
nosaukumu „Čūksteļu sils”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā  
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(kods 0201). 

Paliekošajam nekustamajam īpašumam, zemes vienības platība5,60 ha, saglabāt adresi 
„Čūksteļi”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība(kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.213 uz 1 lapas. 

 
 

3.§ (lēmums Nr.214) 
Par zemes nomu sakņu dārzam  

R.Ozols 
 
Balsojot „par”– 12(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Staru iela 16A, daļas 400 kv.m platībā nomu 
bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2016.gada 
1.jūlijul īdz 2017.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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.214 uz 1 lapas. 
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4.§ (lēmums Nr.215) 
Par servisa dzīvokļa statusa noteikšanu  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt servisa dzīvokļa statusu dzīvoklim „Senliepas” dz. 3, Rembates pagastā, Ķeguma 
novadā. 

Pielikumā: lēmums Nr.215 uz 1 lapas. 

 
Sēžu zālē ierodas Ilmārs Zemnieks. 
 
 

5.§ (lēmums Nr.216) 
Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā Meža ielā 10, Ķegumā, atrodošās cirsmas 

pārdošanu izsolē 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ķeguma novada pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu - nekustamajā īpašumā Meža ielā 10, Ķegumā, ar kadastra numuru 7409 003 
0055,zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7409 003 0080, atrodošos cirsmu, kurā veicama 
atmežošanas cirte1,68 ha platībā ar kopējo nocērtamo audžu krāju 407,45 m3. 

Apstiprināt atklātās mutiskās izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) EUR 14 500. 

Noteikt izsoles soli – EUR 200. 

Noteikt izsoles dalības maksu – EUR 20. 

Noteikt izsoles laiku – 2016.gada 09.augustā plkst.10.00. 

Apstiprināt Izsoles noteikumus. 

Apstiprināt Izsoles komisiju sekojošā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze;  

komisijas locekļi:  

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieksPāvels Kotāns; 

Ķeguma novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs Vit ālijs Pugačs; 

juriste Sandra Biļinska; 

galvenā grāmatvede Maija Priževoite. 

Pielikumā: lēmums Nr.216 uz 1 lapas un izsoles noteikumi uz 5 lapām. 
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6.§ (lēmums Nr.217) 
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 12(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Valentīns 
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, TadeušsVaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks),, „pret”- nav, „atturas”– nav, „nebalso” -  1 (Roberts Ozols), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājam Robertam Ozolam piešķirt papildatvaļinājumu par 
2015.gadu sešas darba dienas un 2016.gada ikgadējā atvaļinājuma vienu kalendāro nedēļu, ar 
2016.gada 12.jūliju l īdz 26.jūlijam ieskaitot.  

Pielikumā: lēmums Nr.217 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.218) 

Par dzīvokļa īpašuma iegādi 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iegādāties sabiedriskām vajadzībām dzīvokļa īpašumu Nr.7 Nākotnes ielā 13, Birzgalē, 
Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra Nr.7444 900 0058, sastāv no trīsistabu dzīvokļa 
75,4 m2 kopplatībā, kas atrodas ēkas 1.stāvā, un kopīpašuma domājamās 754/12100 daļas no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0250, par pirkuma summu EUR 
4811,17 (četri tūkstoši astoņi simti vienpadsmit komats septiņpadsmit euro), veicot savstarpējo 
saistību ieskaita darījumu, t.i., neizmaksājot minēto summu, bet novirzot to komunālo maksājumu 
un apsaimniekošanas maksas parādu segšanai. 

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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.218 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.219) 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 
R.Ozols 

Balsojot „par”– 13(Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts 
Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Precizēt saistošos noteikumus Nr.6/2016„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas 
un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā”. 

Pielikumā: lēmums Nr.219 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz4 lapām. 

 



5 
 

9.§  
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovsinformē par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā laika posmā no 16.06.2016. 
05.07.2016. ir izsludināts iepirkums „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija SAC 

„Senliepas” Rembates pagastā, Ķeguma novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 
18.07.2016. 

SIA „Ceļinieks 01”ir uzsācis Ķeguma pilsētā Stacijas ielas asfalta seguma periodiskās uzturēšanas 
darbus – brauktuves un gājēju ietves seguma nomaiņu. 

Tomes tautas nama katlu mājā ir uzsākti katlu telpas grīdas remontdarbi un starpsienas izbūve. 

Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa informē: 

 6.jūlij āĶeguma tautas namā plkst. 19:00 būs pirmreizēja tikšanās amatierteātriem. Aicināti 
visi interesenti.Katru pirmdienu, plkst. 19:30 ļoti kuplā skaitā norisinās “Ķeguma apļi”. 7.jūlij ā 
 plkst. 18:30 Ķeguma pludmalē turpinās Ķeguma novada atklātais pludmales volejbola 
čempionāts.No 07.06. – 16.07. Tomes bibliotēkā būs literatūras izstāde ar ekskluzīvi seniem J. 
Osmaņa grāmatu izdevumiem – „Jāzepa Osmaņa bērnu grāmatu krikumi – krakumiņi”.Literatūras 
izstādes katru reizi ir atšķirīgas, un arī šī izstāde nav izņēmums, jo pirmo reizi Tomes bibliotēkā 
būs ekskluzīvas grāmatas no Jāzepa Osmaņa izdevumiem. Lūdzam ņemt vērā, ka 10. jūlij ā izstāde 
būs SLĒGTA.   14. jūlij ā Tomes tautas nams organizē ekskursiju uz Piebalgu.  15.jūlij ā Birzgalē 
notiks Ķeguma pašvaldības darbinieku sporta spēles.  23.jūlij ā ar plašu un interesantu programmu 
gaidīs visus Birzgalē uz pagasta svētkiem. 

Kalniņš jautā, vai ir kaut kas darīts, lai Ķeguma kultūras dzīve būtu līdzvērtīga Birzgales un 
Tomes kultūras dzīvei. Māliņa atbild, ka sastādot budžetu, ir likts pamats tam, lai Ķeguma 
kultūras dzīve attīstītos. Darba gaitā rodas jaunas idejas, kuras veiksmīgi tiek realizētas. Kalniņš 
iebilst, ka Ķeguma kultūras budžets ir lielāks, nekā Tomei un Birzgalei, bet viņi prot to saprātīgāk 
izmantot un saplānot. Māliņa skaidro, ka lielie pasākumi tiek plānoti jau gada beigās, sākumā, bet 
ir tādi pasākumi, kuri tiek ieplānoti darba gaitā. Piemēram, tiek izvērtēti viesizrāžu piedāvājumi, 
bet Ķegumā diemžēl ir ļoti kūtri apmeklētāji, tādēļ arī pārvaldes entuziasms apsīkst. Rūde jautā 
vai kultūras pasākumu organizatore Z.Auškāpa šobrīd strādā? Māliņa atbild, ka Z.Auškāpa no 
06.07.2016. ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības un tiks meklēts jauns cilvēks šai vakancei. 
Kalniņš ierosina likvidēt Kultūras un sporta pārvaldi, jo pēdējos 3 gadus nav bijusi jēga no šīs 
pārvaldes. Nav zināms neviens cilvēks, kurš būtu apmierināts ar kultūras dzīvi Ķegumā. Māliņa 
atbild, ka šis jautājums vispirms jālemj Kultūras un sporta pārvaldē un pēc tam Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas sēdē. Vanaga aicina nākotnē padomāt par norādēm pilsētā, jo tas pašlaik ir ļoti 
aktuāls jautājums. Salīdzinot ar kaimiņu novadiem, visur ir norādes uz iestādēm, bet pie mums 
nav. Rūde piekrīt, ka par šo jautājumu tiek runāts jau ilgstoši, bet nekas nenotiek. Strauss 
papildina, ka esošās norādes nepieciešams appļaut, lai tās varētu redzēt.  

 
Sēdi slēdz plkst. 15:25 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 
 
11.07.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     L.Šķeltiņa 
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