
             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 

 
2016.gada 15.jūnij ā                                                                                                       Nr.18 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00 
Sēdi atklāj  plkst.15:15 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 
Sēdi protokol ē: domes sekretāre Iveta Koluža 
 
Sēdē piedalās  
deputāti:  Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis Priževoits, Rita 
Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs 
Zemnieks 
 
Sēdē nepiedalās Pāvels Kotāns- nezināmu iemeslu dēļ, Valentīns Pastars- atvaļinājumā 
 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 
 
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem 

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Silgaiļi”  

3. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
”Mežaducenes” 

4. Par nekustamā īpašuma Tomes ielā 10, Ķegumā, iegādi 

5. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

6. Par darba grupas sakņu dārza jautājumos izveidošanu 

7. Par pašvaldības investīciju projekta „Grants seguma ielu un ceļu atjaunošana Ķeguma novadā 
2016.gadā” īstenošanu 

8. Par Ķeguma pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 

9. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ingai Ļeonovai 

10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

11. Informatīvie jautājumi 
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1.§ (lēmums Nr.202) 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Apiņi” zemes vienības platība 8,52 ha, aptuveni 0,08 
ha lielu zemes gabalu, kuru pēc atdalīšanas pievieno nekustamā īpašuma “Buras” zemes vienībai,  
jaunizveidotās zemes vienības platības precizējot pēc robežu instrumentālās uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Pielikumā: lēmums Nr.202 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 

 
2.§ (lēmums Nr.203) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Silgaiļi”  
 R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Silgaiļi”zemes vienības, platība 5,00 ha, aptuveni 4,00 
ha lielu zemes gabalu, jaunizveidoto zemes vienību platības precizējot pēc robežu instrumentālās 
uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Pielikumā: lēmums Nr.203 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 
 

3.§ (lēmums Nr.204) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Mežaducenes” 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

No nekustamā īpašuma “Ducenes” atdalīt zemes vienību,  platība 8,20 ha, jaunizveidotajam 
nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežaducenes”, atdalītajai zemes vienībai noteikt 
zemes gabala lietošanas mērķi– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.204 uz 1 lapas. 
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4.§ (lēmums Nr.205) 

Par nekustamā īpašuma Tomes ielā 10, Ķegumā, iegādi 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Iegādāties nekustamo īpašumu – garāžu Tomes ielā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā, 
izmantojot pirmpirkuma tiesības, par summu EUR 7400,00 (septiņi tūkstoši četri simti euro), 
izdarot attiecīgus grozījumus pašvaldības budžetā. 

Pielikumā: lēmums Nr.205 uz 1 lapas. 

 
 

5.§ (lēmums Nr.206) 
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Ķeguma Stars” 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 
Ilmārs Zemnieks), „pret”- 1 (Kristaps Rūde), „atturas”– 1 (Līga Strauss), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piekrist palielināt SIA „Ķeguma Stars” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu 24 000 EUR 
(divdesmit četri tūkstoši euro) apmērā. 

Pielikumā: lēmums Nr.206 uz 1 lapas. 

 
 

6.§ (lēmums Nr.207) 
Par darba grupas sakņu dārza jautājumos izveidošanu 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Izveidot darba grupu sakņu dārza jautājumos šādā sastāvā: 

darba grupas vadītāja: Li āna Čodore pašvaldības administrācijas juriskonsulte, 

darba grupas locekļi:  

Vilhelm īna Askoļska –Ķeguma novada būvvaldes zemes ierīkotāja, 

Rinalds Liepiņš- pašvaldības policijas vecākais inspektors.   

Darba grupa nodrošina Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa Noteikumu „Par kārtību, 
kādā Ķeguma pilsētā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārza vajadzībām” izpildi. 

Darba grupai uzdot: 

kontrolēt Zemes nomas līgumos paredzēto noteikumu ievērošanu; 
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nodrošināt sakņu dārzu piešķiršanas rindas kārtības ievērošanu; 

nodrošināt iznomājamo zemes gabalu uzskati un izvietojuma shēmas uzturēšanu; 

nodrošināt sakņu dārzu ierādīšanu atbilstoši nomājamai platībai;  

izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības, dod atzinumus attiecīgā 
jautājuma turpmākai risināšanai. 

Pielikumā: lēmums Nr.207 uz 1 lapas. 

 
 

7.§ (lēmums Nr.208) 
Par pašvaldības investīciju projekta „Grants seguma ielu un ceļu atjaunošana Ķeguma 

novadā 2016.gadā” īstenošanu 
R.Ūzuls 

 
Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 
Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”– nav, balsojumā nepiedalās Raivis Ūzuls, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai īstenotu investīciju projektu „Grants seguma ielu un ceļu atjaunošana Ķeguma novadā 
2016.gadā”: 

nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu projekta realizācijai 30100,97 euro 
(trīsdesmit tūkstoši viens simts euro 97 centu)   apmērā; 

ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 90278,00 euro (deviņdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit 
astoņi euro 00 centu) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases 
noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2017.gadu un pabeigt 2036.gadā, garantējot tā izpildi 
ar pašvaldības budžetu. 

Pielikumā: lēmums Nr.208 uz 1 lapas. 

 
 

8.§ (lēmums Nr.209) 
Par Ķeguma pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļas nomu 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Augstuma serviss” Ķeguma pašvaldībai 
piekrītoša zemes gabala Ķeguma prospektā 8 daļu 1,00 ha platībā, (kadastra Nr.7409-008-0022, 
kopējā platība 105497 m2) Latvijas jauniešu daiļrades mītnes pasākuma „HAPPY” organizēšanai 
uz laiku no 2016.gada 7.jūlija l īdz 2016.gada 11.jūlijam (ieskaitot), nosakot nomas maksu par 
šo laika periodu EUR 200 (divi simti euro) plus PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.209 uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.210) 
Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Ingai Ļeonovai 

R.Ūzuls 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 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: 

Atļaut Ingai Ļeonovai savienot Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas 
amatu ar Valsts civildienesta ierēdņa amatu Veselības inspekcijas Resursu vadības departamenta 
vadītāja amata pienākumu pildīšanu. 

Pielikumā: lēmums Nr.210 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.211) 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam” 

 
Balsojot „par”– 9 (Dace Māliņa, Roberts Ozols, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 1 (Valdis 
Kalniņš), „atturas”– 3 (Andris Balodis, Līga Strauss, Kristaps Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 9/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par 
Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.211 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 5 lapām. 

 
11.§  

Informat īvie jautājumi  
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  
darbiem novadā laika posmā no 01.06.2016. 

Par darbiem 

Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības grants seguma ceļu un asfalta seguma ielu 
periodiskās uzturēšanas darbi” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 06.06.2016. tika saņemti 
piedāvājumi no pieciem pretendentiem četrās iepirkuma daļās. Ir veikta piedāvājumu vērtēšana un 
pieņemts lēmums ieteikt domei slēgt līgumus: 

daļā Nr.1 ar SIA „Ceļinieks 01” „Ķeguma novada pašvaldības Ķeguma pilsētas asfalta 
seguma ielu periodiskās uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 22141.67 eiro; 

daļā Nr.2 ar SIA „VIA MEŽS” „Ķeguma novada pašvaldības Tomes pagasta grants ceļu 
periodiskās uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 23282,47 eiro; 

daļā Nr.3 ar SIA „Roadeks” „Ķeguma novada pašvaldības Rembates pagasta asfalta seguma 
ielu periodiskās uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 19373.60 eiro; 

daļā Nr.4 ar SIA „VIA MEŽS” „Ķeguma novada pašvaldības Birzgales pagasta grants 
seguma ceļu periodiskās uzturēšanas darbi” par piedāvāto cenu (bez PVN) 34689,01 eiro. 

SIA “L4” un SIA “Ekolat” ir pabeiguši būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija SAC „Senliepas” Rembates pagastā, Ķeguma novadā”  izstrādes 
darbus un projekts akceptēts būvvaldē. Tiek gatavoti dokumenti iepirkuma procedūras veikšanai 
būvdarbiem.  
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Kopā ar SAC „Senliepas” vadītāju ir pārrunāta un izskatīta gan dabā, gan dokumentos 
iespējamā otrās kārtas tehniskā projekta pasūtīšana, tehniskās specifikācijas un projektēšanas 
uzdevuma sagatavošana, lai varētu veikt iepirkumu SAC rekonstrukcijas 2.kārtai. Tas palielinātu 
gultas vietu skaitu, uzlabojot materiālo stāvokli, lai SAC turpmāk varētu ikdienas izdevumus 
finansēt no saviem ieņēmumiem.  

SIA „ASFALTBŪVE intensīvi strādā pie projekta „Ķeguma novada VPII “Birztaliņa” 
teritorijas labiekārtošana” realizācijas (kopējā summu EUR 156 246,38).  

SIA „DG Baltic” turpina Ķeguma novada pašvaldības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūvei 
tehniskā projekta saskaņošanu. Šobrīd jau vairakkārt ir norādīts gan mutiski, gan rakstiski par 
termiņu kavējumu. Kavējuma iemesli ir tikai paša uzņēmēja atbildība, tāpēc visticamāk tiks 
piemērotas līgumā paredzētās soda sankcijas.  

Esam veikuši tirgus izpēti eksperta pakalpojumiem, tiek gatavots līgums ar vienīgo 
kandidātu, kas pieteicās SIA "MMPB" par līguma summu 2100 EUR plus PVN. Tiks ekspertizētas 
praktiski visas būvprojekta sastāvdaļas. Plānotais termiņš ir 2 nedēļas no būvprojekta saņemšanas.  

Šodien Ķegumā Kuģu ielas posms, Daugavgrīvas iela un Uzvaras iela  pašu spēkiem tika 
nokaisītas ar absorbentu, kas mitrina ceļa virsmu, mazinot tās putēšanu. Izvērtējot iegūto efektu 
un, ņemot vērā prioritātes un finansiālās iespējas, ielu un ceļu apstrāde ar absorbentu tiks turpināta 
pēc gaidāmiem lietiem. 

Saņemta Satiksmes ministrijas atbilde uz mūsu lūgumu veikt atputekļošanas pasākumus uz 
valsts ceļa Baldone- Tome, posmā no 9.-16. km. Sausā laikā šajā ceļa posmā ir milzīgi putekļi, kas 
apgrūtina vietējiem iedzīvotājiem dzīvi. Atbildē teikts, ka diemžēl 2016.gada vasaras sezonai visi 
līdzekļi šādiem pasākumiem jau ir iztērēti, šis posms nav iekļauts, taču mēģinās to izdarīt 
2017.gadā. Izteikuši solījumu ierobežot braukšanas ātrumu šajā ceļa posmā līdz 70 km stundā.  

Par pasākumiem 

Ielīgošanas pasākumi  
Ķegumā 22.jūnijā Jāņu ielīgošana - pensionāru biedrības rīkots pasākums 
Tomes tautas namā 18.jūnijā Vasaras ielīgošanas pasākums, 
                                20.jūnijā Vasaras Saulgriežu ielīgošanas svētki 
Birzgalē 23.jūnijā Līgo vakars Rūķu parkā 

Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Māliņa informē: 

19.un 20.augustā Ķegumā būs grandiozs pasākums RockUp Festivāls, kas notiks mototrasē „Zelta 
zirgs”. Katram Ķeguma iedzīvotājam tiek piedāvāts iegādāties 2 biļetes uz 2 dienu pasākumu lētāk 
(vienas biļetes cena divām dienām 15 eiro). Biļetes var iegādāties Ķeguma Dienas centrā. Diemžēl 
nevarēs izkrontrolēt, vai biļetes ar atlaidēm iegādājas novada iedzīvotāji, bet cer uz iedzīvotāju 
godīgumu. Rosina domāt, kā varētu ieviest Ķeguma novada iedzīvotāju ID kartes.  
 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
 
20.06.2016. 
datums 
 
Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 
 


