
ĶEGUMA
Reģ.Nr. 90000013682

     
tālr. 

______________________________________________

2016.gada 16.novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklājplkst.15:00 
 
Sēdi vada: domes priekšsē
Sēdi protokol ē:domes sekret
 
Sēdē piedalās 
deputāti: Andris Balodis,Valdis 
Reinsone, Kristaps Rūde,Lī
Vanaga, Ilmārs Zemnieks 
administrācijas darbinieki:
izpilddirektore Nelda Sniedze,
sabiedrisko attiecību speciā
galvenā grāmatvede Maija Priževoite
ekonomiste Evita Rubaža 
izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs
 
Sēdē nepiedalāsdeputāts Jā
 
 

 
 
 
 
Darba kārt ība: 
 
1. Par saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Par pašvald
Ķeguma novadā” precizēšanu

2. Par saistošo noteikumu „Groz
saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Par b
izglītības programmas apguvei” apstiprin

3. Par saistošo noteikumu „Par pabalstiem
jubilejās” apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu „
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardz

5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu

GUMA  NOVADA DOME  
90000013682 
     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
ālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

       

15:00 

priekšsēdētājsRoberts Ozols 
domes sekretāre Iveta Koluža 

Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa
Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
 

cijas darbinieki:  
Nelda Sniedze, 

bu speciāliste Kintija Sparāne, 
matvede Maija Priževoite, 

 
izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs 

Jānis Priževoitspamatdarba dēļ 

 
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Par pašvaldības nodevu tirdzniec
ēšanu 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 16.apr
saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas k

bas programmas apguvei” apstiprināšanu 

Par saistošo noteikumu „Par pabalstiem represētajām personām un naudas balv

Par saistošo noteikumu „Ķeguma novada ūdensapgādes un kanaliz
cijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu 

īguma izbeigšanu 

īguma izbeigšanu 

5020,  

_________________________ 

 
 Nr.32 

ā ņa, Valentīns Pastars,Rita 
zuls, TadeušsVaļevko,Daina 

bas nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 

eguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa 
emšanas kārtību pirmsskolas 

m un naudas balvām dzīves 

des un kanalizācijas tīklu un būvju 
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7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

9. Par zemes ierīcības projektu - „Rožlejas” 

10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma 
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu 

11. Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.337) 

Par saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās 
vietās Ķeguma novadā” precizēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Precizēt Ķeguma novada domes 2016.gada 3.augusta saistošos noteikumusNr.11/2016 
„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā”. 

Pielikumā: lēmums Nr.337 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 
 

2.§ (lēmums Nr.338) 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārt ību 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei” apstiprināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2016„Grozījumi Ķeguma novada domes 
2014.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei”. 

Pielikumā: lēmums Nr.338 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 
3.§ (lēmums Nr.339) 

Par saistošo noteikumu „Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām 
dzīves jubilejās” apstiprināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– nav, balsojumā 
nepiedalās Pāvels Kotāns, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2016 „Par pabalstiem represētajām personām un 
naudas balvām dzīves jubilejās”. 

Pielikumā: lēmums Nr.339 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 
4.§ (lēmums Nr.340) 

Par saistošo noteikumu „Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 
Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav 
„atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atcelt Ķeguma novada domes 2014.gada 2.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6/2014 
„Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības noteikumi”. 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2016„Ķeguma novada ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. 

Pielikumā: lēmums Nr.340 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 13 lapām. 

 
5.§ (lēmums Nr.341) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2016.gada 22. jūlij ā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.KNP/2.2.-5/15/23 par 
nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma nov., daļas 200kv.m. platībā  
nomu, ar 2017.gada 1.janvāri. 

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.341 uz 1 lapas. 

 
6.§ (lēmums Nr.342) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2011.gada 15.decembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.28/2011 par zemes 
gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., platība 0,05 ha, nomu, ar 2016. gada 
1.novembri. 

Pielikumā: lēmums Nr.342 uz 1 lapas. 

 
7.§ (lēmums Nr.343) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ar 2017.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 
gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,05 ha platībā nomu 
bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2019.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.343 uz 1 lapas. 

 
8.§ (lēmums Nr.344) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
R.Ozols 

 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.344 uz 1 lapas. 
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9.§ (lēmums Nr.345) 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis,Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Anulētziņas 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 sēdeslēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.345 uz 1 lapas. 

 
10.§ (lēmums Nr.346) 

Par zemes ierīcības projektu - „Rožlejas” 
R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 14 (Andris Balodis,Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Rožlejas”,Graužupe, 
Rembates pagasts, Ķeguma novads, zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 0,36 ha, saglabāt nosaukumu „Rožlejas”, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo mājuapbūve. 

Otrajai zemes vienībai, platība0,51 ha, piešķirt nosaukumu „Vismaņi”, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo mājuapbūve(kods 0601). 

Pielikumā: lēmums Nr.346 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.347) 
Par saistošo noteikumu„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2016„Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu 
R.Ozols 

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

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
TadeušsVaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav „atturas”– 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus 24/2016„Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.1/2016„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””. 

Pielikumā: lēmums Nr.347 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 3 lapām. 
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12.§  
Informat īvie jautājumi  

 
Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 

darbiem novadā laika posmā no 2.novembra. 
 
Par darbiem 

1. SIA “Troja” ir uzsākusi ielu nosaukumu un ceļa norāžu izgatavošanu saskaņā ar 
noslēgto līgumu. 

2. Objektā SAC “Senliepas” visi būvdarbi šobrīd ir pabeigti un pasūtītājs ir veicis 
objekta pieņemšanas – nodošanas darbības. Turpinās atzinumu saņemšana, lai 
objekta pieņemšanas – nodošanas darbības varētu veikt arī pašvaldības būvvalde. Ir 
saņemti bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīrītā ūdens analīžu dati, kas 
šobrīd ir labi. 

3. Ir pabeigti 100 metru gara gājēju celiņa bruģēšanas darbi no Ogres ielas līdz Rīgas 
ielai (autoceļš A6). Vienlaicīgi tika nobruģēts laukums pie autobusu pieturvietas 
Rembates centrā.  

4. SIA “Perfekt būve” pabeigusi remontdarbus Ķeguma prospektā 1 pagrabā, kur 
notika avārija – applūda Pensionāru biedrībai piešķirtās telpas.  

5. Turpinās darbs pie bērnudārza piebūves projekta izstrādes un būvprojekta 
ekspertīzes. Šodien no projektētāja e-pastā saņemts precizēts ģenerālplāns. No 
Eksperta ir saņemti pozitīvi atzinumi par būvkonstrukcijām un arhitektūras daļas, 
nav saņemta informācija par tāmēm un apjomu aprēķiniem. 

6. Esam uzsākuši darbu pie pašvaldības budžeta sastādīšanas 2017.gadam. Par 
VSAOI 2017.gadā. Jāpārskata ne tikai minimālās algas, bet arī darbinieki ar 
nepilnām slodzēm. Jārēķina ietekme uz budžetu. 

7. Nākamgad būs izmaiņas arī dokumentu vadības sistēmā Namejs, būs jāievieš jaunā 
programma, kas vizuāli un funkcionāli atšķirsies no esošās sistēmas.  

8. Akcija par LED spuldzēm. Izskatām iespējas, kurām iestādēm būtu iespējams 
šogad vēl nomainīt spuldzes uz LED, izmantojot akciju, jo tas noteikti dos 
ieguvumu ilgtermiņā. 

9. SIA “Tilts” ir atsūtījis informāciju, ka Ķeguma HES aizvaru nomaiņas darbi 
turpināsies vismaz līdz 2017.gada 20.janvārim un lūgumu saskaņot satiksmes 
slēgšanu pār Ķeguma HES tiltu. Papildus esošajiem laikiem ir vēl viens laiks 14.00 
– 14.30. Pārrunājām šo situāciju ar visiem iestāžu vadītājiem un sagatavojām 
vēstuli ar saviem nosacījumiem. No SIA “Tilts” rakstisku informāciju neesam 
saņēmuši, taču mutiski ir solīts, ka mūsu lūgums tiks izpildīts un tilts 17. un 18. 
novembrī netiks slēgts, kā arī Ziemassvētkos un Jaungada pasākumu laikā. 

10. Inventarizācijas komisijas. Inventarizāciju šogad veiksim pēc stāvokļa uz 
31.decembri, līdz ar to komisijām reālais darbs sāksies nākama gada sākumā. Mūsu 
pašvaldības prakse ir, ka šādas komisijas vada kāds no deputātiem. Iepriekšējā gadā 
darbojās 2 komisijas, bet darba apjoms ir liels. Iespējams varētu sadalīt 3 komisijās. 

11. Ir izsludināts konkurss uz vakanto Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu. Pieteikšanās 
termiņš 30.novembris. Lūdz deputātus pieteikties kandidātu izvērtēšanas komisijā. 
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Par pasākumiem 

11.novembrī  iedzīvotāji un uzņēmumi aktīvi piedalījās jauniešu iedibinātajā tradīcijā 
iedegsim sauli Ķegumā. Arī pagastos bija savi pasākumi, kas bija veltīti Lāčplēša dienai. 
17. novembrī Valsts svētkiem veltītie pasākumi novadā, sīkāka informācija ir gan avīzē, gan 
mājas lapā. 
18. novembrī tradicionālais skrējiens “Rembates aplis”, kuram šogad ir jubilejas gads – 
skrējiens notiks jau 30. gadu. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 15:45 
 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 
23.11.2016. 
datums 
Protokolēja   (personiskais paraksts)    I.Koluža 
 


