
             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 6.janvārī                                                                                               Nr.1 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Šķeltiņa 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: 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 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze 

 

Nepiedalās deputāti: Andris Balodis- pamatdarba dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

2. Par medību tiesībām 

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

4. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

5. Par dzīvojamās telpas īri 

6. Par Ķeguma pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

7. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaķi” 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

12. Informatīvie jautājumi 
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1.§ (lēmums Nr.1) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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: 

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.1 uz 2 lapām. 

 

2.§ (lēmums Nr.2) 

Par medību tiesībām 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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 līgumu ar biedrību „Birzgales mednieki”, par medību tiesību nodošanu:  

uz šādām pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar 2016.gada 1.janvāri līdz 

2026.gada 31.decembrim: 

„Tīrumnieku ferma”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 0,73 ha; 

„Silamiķeļi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 15,9 ha platībā;   

„Tiltnieki 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 5,11 ha; 

„Mazgu Purvs”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 20,19 ha. 

           uz šādām pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar 2016.gada 1.janvāri līdz 2026. 

gada 31.decembrim: 

„Tīrumnieku Jāņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 1,90 ha; 

„Pašvaldība”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 7,50 ha. 

 uz rezerves zemes fonda zemes vienību, platība 2,20 ha, ar 2016.gada 1.janvāri līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

Par lēmuma pirmajā punktā noteikto zemes vienību medību tiesībām noteikt maksu 25 

EUR/gadā plus PVN. 

Pielikumā: lēmums Nr.2 uz 3 lapām. 
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3.§ (lēmums Nr.3) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Montas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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: 

No nekustamā īpašuma “Mālnieki” atdalīt zemes vienību, platība 9,50 ha; 

atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Montas”; 

atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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.3 uz 2 lapām. 

 

4.§ (lēmums Nr.4) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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 vienošanos pie 2014.gada 28.maija nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.BPP/3-

1/14/2, kas noslēgts par telpas Nr.9 -18,01 m
2
 platībā, pašvaldības ēkā Nākotnes ielā Nr.1, 

Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., nomu ārstnieciskās kosmetoloģijas pakalpojumu 

sniegšanai, nosakot līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 

nosacījumus. 

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.4 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.5) 

Par dzīvojamās telpas īri 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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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Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldības dzīvokļa  Nākotnes ielā 2A-3, 60,1 m
2
 

platībā īri uz  laiku līdz 2016.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu EUR 0,11/m
2
 

mēnesī. Īrnieks papildus maksā likumā noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, maksu 

par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju. 

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.5 uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.6) 

Par Ķeguma pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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 Ķeguma novada Ķeguma pilsētas zemes komisijas darbību. 

Pielikumā: lēmums Nr.6 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.7) 

Par zemes nomas līgumu izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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 2016.gada 1.janvāri izbeigt noslēgtos zemes nomas līgumus: 

25.02.2014. zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/14/6; 

17.04.2012. zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/12/19; 

17.04.2012. zemes nomas līgumu Nr.BPP/6-3/12/18; 

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.7 uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.8) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaķi” 

R.Ozols 
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Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zaķi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 3,80 ha saglabāt nosaukumu „Zaķi”, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai, platība 10,50 ha piešķirt nosaukumu „Graudi”,  noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

Trešajai zemes vienībai, platība 6,40 ha saglabāt adresi “Zaķi”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pirmo un trešo zemes vienību apvienot vienā nekustamā īpašumā “Zaķi”. 

Zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli 

uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta 

zemesgrāmatā. Ja zemes ierīcības projekta īstenošanas laikā tiek grozīts vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojums, zemes ierīcības projekts īstenojams atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam, kas bija spēkā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas brīdī. 

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.8 uz 2 lapām. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.9) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 9-3, EUR 77,94 (septiņdesmit septiņi komats deviņdesmit četri 

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.9 uz 1 lapas. 
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10.§ (lēmums Nr.10) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu “Klintis”, EUR 125,44 (viens simts divdesmit pieci komats četrdesmit četri 

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.10 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.11) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 14 (Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 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: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

EUR 180,63 (viens simts astoņdesmit komats sešdesmit trīs euro) apmērā par nekustamo īpašumu 

Lejas ielā 3, 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.11 uz 1 lapas. 

 

12.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

 

Par budžeta ieņēmumiem 
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2015.gadā IIN ieņēmumu prognoze izpildījusies par 100,8 %, tas ir, plānotais pārsniegts 

par 24 tūkstošiem EUR, papildus iedalīti 22 tūkstoši EUR no IIN ieņēmuma pārsnieguma. 

Budžeta ieņēmumu prognozes pārpildes un plānoto izdevumu neizpildes atsevišķās 

pozīcijās rezultātā pašvaldības kopējais budžeta atlikums uz 2016.gada sākumu ir vairāk kā 

300 tūkstoši EUR.  

Par iepirkumiem 
1. Atkārtotajā iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 

2015./2016. gada ziemas periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” 

iepirkumu komisija ir izskatījusi saņemtos piedāvājumus un papildus informāciju no 

publiskajām datu bāzēm un ir ieteikusi Ķeguma novada domei slēgt līgumus: 

Daļā Nr.1 Ķeguma pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi - attīrīšana no sniega PS „VIA 

BLĪGZNA” par piedāvāto cenu (bez PVN) 4046,25 eiro; 
Daļā Nr.2 Tomes un tai pieguļošo lauku teritorijas ceļu ikdienas uzturēšanas darbi - attīrīšana no 

sniega PS „VIA BLĪGZNA” par piedāvāto cenu (bez PVN) 3948,20 eiro; 

Daļā Nr.3 Glāžšķūnim pieguļošo lauku teritorijas ceļu ikdienas uzturēšanas darbi - attīrīšana no 

sniega slēgt atsevišķu līgumu bez iepirkuma; 

Daļā Nr.4 Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi - ielu un ceļu apstrāde ar 

pretslīdes materiālu PS „VIA BLĪGZNA” par piedāvāto cenu (bez PVN) 5882,25 eiro; 

Daļā Nr.5 Sniega izvešana no Ķeguma novada ielām 2015./2016.gada ziemas periodā SIA 

„Erki” par piedāvāto cenu (bez PVN) 1268,00 eiro; 

Daļā Nr.6 Ķeguma pilsētas gājēju celiņu, kuri atrodas gar valsts autoceļiem un pašvaldības 

ielām, uzturēšanas darbi - attīrīšana no sniega SIA „Erki” par piedāvāto cenu (bez PVN) 

653,07 eiro; 

Daļā Nr.7 Ķeguma pilsētas gājēju celiņu, kuri atrodas gar valsts autoceļiem un pašvaldības 

ielām, uzturēšanas darbi - apstrāde ar pretslīdes materiālu SIA „Erki” par piedāvāto cenu 

(bez PVN) 692,00 eiro. 

 

2. 22.12.2015 tika izsludināts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 

Ķeguma novada pašvaldības VPII “Gaismiņa” ēkas piebūvei un teritorijas 

labiekārtošanai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 11.01.2016. 

 

Par darbiem 

1. SIA „DGS” ir pabeidzis cauruļvadu montāžas darbus saistītus ar veco siltumtrašu nomaiņu 

Birzgales ciematā. Ir pilnībā nokomplektēti un samontēti visi siltummezgli. Papildus ir 

uzstādītas iekārtas ciemata katlu mājā, kas automātiski uztur optimālu siltumnesēja spiedienu 

sistēmā, mainoties siltuma patēriņam ēku automātiskajos siltuma mezglos. 

2. SIA „DGS” ir pabeidzis jaunas siltumtrases cauruļvadu montāžas darbus uz ēkām Rīgas ielā 

12 un Lāčplēša ielā 1, Ķegumā. Līdz šīs nedēļas beigām būvnieks plāno nokomplektēt un 

samontēt automātiskos siltummezglus abās ēkās. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

Sēdes vadītājs        R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

Protokolēja        L.Šķeltiņa 

 

 


