
             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 2.martā                                                                                               Nr.6 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: domes sekretāre Iveta Koluža 

 

Sēdē piedalās  

deputāti: Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita 

Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki:  
galvenā grāmatvede Maija Priževoite,  

izpilddirektore Nelda Sniedze, 

izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs  

Nepiedalās: Valdis Kalniņš, Daina Vanaga 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Purvidi” 

2. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Pakuļu 

Pļavas” 

3. Par zemes nomu – Komunālā iela 9A 

4. Par īres līguma pagarināšanu 

5. Par sociālā dzīvokļa īrnieku pārvietošanu uz citu sociālo dzīvokli un īres līgumu slēgšanu 

6. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

14. Par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli 
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15. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”” apstiprināšanu 

16. Par Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma „Eglāji” atsavināšanu 

18. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

19. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu 

20. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu 

21. Par Valsts kases aizņēmumu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamā transporta iegādei 

22. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.68) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Purvidi” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Purvidi”, zemes vienībai,  

platība 3,60ha, jaunizveidotās zemes vienības platību  precizējot pēc robežu instrumentālās 

uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

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.68 uz 1 lapas un nosacījumi uz 1 lapas. 

 

2.§ (lēmums Nr.69) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Pakuļu 

Pļavas” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Mežsētas 2” atdalīt zemes vienību, platība 144,50 ha; 

nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Pakuļu Pļavas”, noteikt zemes gabala 

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

Pielikumā: lēmums Nr.69 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.70) 

Par zemes nomu – Komunālā iela 9A 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Komunālā iela 9A, zemes vienības ar 

daļas 380 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu 

dārzam, līdz 2016.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.70 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.71) 

Par īres līguma pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2014.gada 28.oktobra dzīvojamās telpas īres līguma Nr.BPP/7-4/14/2, 

kas noslēgts par pašvaldības dzīvokļa Nr.2 „Dzīvojamā mājā „Stacija Lāčplēsis”” īri uz laiku 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.71 uz 1 lapas. 

 

5.§ (lēmums Nr.72) 

Par sociālā dzīvokļa īrnieku pārvietošanu uz citu sociālo dzīvokli un īres līgumu slēgšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt 2014.gada 28.maija Sociālā dzīvokļa īres līgumu, kas noslēgts par dzīvokli Ķeguma 

ielā 6-12 ar 2016.gada 1.martu. 
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Izbeigt 2012.gada 2.februāra Sociālā  dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts par 

dzīvokli Ķeguma ielā 6-12, Rembatē ar  2016.gada 1.martu. 

Piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Ķeguma ielā 8A dz. 7, un slēgt sociālā 

dzīvokļa īres līgumu līdz 2016.gada 31.augustam. 

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.72 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.73) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2014.gada 29.decembra Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr.11 termiņu par dzīvokli 

„Vecķervēni” dz.2 uz laiku līdz 2016.gada 11.augustam. 

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.73 uz 1 lapas. 

 

7.§ (lēmums Nr.74) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

Ozols, Teicāns 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Priežu ielā 5, EUR 299,16 (divi simti deviņdesmit deviņi komats sešpadsmit euro), piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Priežu ielā 4, EUR 77,05 (septiņdesmit septiņi komats nulle pieci 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.74 uz 1 lapas. 
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8.§ (lēmums Nr.75) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Staru ielā 10-50, EUR 129,58 (viens simts divdesmit deviņi komats piecdesmit astoņi 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.75 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.76) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Torņa ielā 18, EUR 191,15 (viens simts deviņdesmit viens komats piecpadsmit 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.76 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.77) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

“Mazoriņi”, EUR 410,24 (četri simti desmit komats divdesmit četri euro), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
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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.77 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.78) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

“Gulbji”, EUR 200,85 (divi simti komats astoņdesmit pieci 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.78 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.79) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Birzes ielā 23, EUR 97,02 (deviņdesmit septiņi komats nulle divi 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.79 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.80) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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



  7 

 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

Ogres ielā 4-14, EUR 182,57 (viens simts astoņdesmit divi komats piecdesmit septiņi 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.80 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.81) 

Par Ķeguma novada bāriņtiesas locekli 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt par Ķeguma novada Bāriņtiesas locekli Ilzi Avotiņu no 2016.gada 2.marta uz 

pieciem gadiem, t.i. uz laiku līdz 2021.gada 1.martam. 

Pielikumā: lēmums Nr.81 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.82) 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķeguma novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”” apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus N.3/2016 „Grozījumi Ķeguma novada domes 2012.gada 

23.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā””.  

Pielikumā: lēmums Nr.82 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 

16.§ (lēmums Nr.83) 

Par Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Noteikumus Nr.1/2016 “Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi”.  
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Pielikumā: lēmums Nr.83 uz 1 lapas un noteikumi uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.84) 

Par nekustamā īpašuma „Eglāji” atsavināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ:   

Atsavināt, pārdodot izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Eglāji”, Tomes pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 004 0137, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 

7429 004 0137, kopējā platība 7,3776 ha, uz kura atrodas mežaudze 6,5311 ha platībā.  

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Eglāji”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 004 

0137: 

nosacīto cenu 15637 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro); 

izsoles dalības maksu 50 EUR (piecdesmit euro);  

izsoles soli 200 EUR (divi simti euro).  

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Eglāji”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7429 004 

0137, izsoles noteikumus (pielikumā).  

Apstiprināt Mantas novērtēšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs- priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Kotāns; 

komisijas locekļi- Tomes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane; 

juriskonsulte Liāna Čodore; 

vec. grāmatvede Dace Savicka. 

Pielikumā: lēmums Nr.84 uz 1 lapas un izsoles noteikumi uz 4 lapām. 

 

18.§ (lēmums Nr.85) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2011.gada 7.februāra Telpu nomas līguma Nr.1/2011, kas noslēgts ar Sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību „Īves aptieka”, termiņu līdz 2021.gada 15.februārim, nemainot pārējos 

līguma noteikumus. 

Pielikumā: lēmums Nr.85 uz 1 lapas. 
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19.§ (lēmums Nr.86) 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt Naurim Neimanim, finansiālu atbalstu dalībai un treniņu procesa nodrošināšanai 

Eiropas čempionātā un treniņnometnē Austrijā. 

Pielikumā: lēmums Nr.86 uz 1 lapas. 

 

20.§ (lēmums Nr.87) 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt Artūram Rūtiņam finansiālu atbalstu treniņu procesa nodrošināšanai Ogres novada 

sporta centra organizētajā sporta nometnē Spānijā. 

Pielikumā: lēmums Nr.87 uz 1 lapas. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.88) 

Par Valsts kases aizņēmumu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju 

nodrošināšanai nepieciešamā transporta iegādei 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 11 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks), „pret”– 1 (Andris Balodis), „atturas”– 1(Kristaps Rūde), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu Ķeguma novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanu un pašvaldības 

finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, ņemt aizņēmumu Valsts kasē 40500,00 EUR (četrdesmit 

tūkstoši pieci simti eiro un 00 centu) apmērā. 

Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 5 (piecus) gadus uz Valsts kases 

noteiktajiem procentiem. 

Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2017.gadu un pabeigt 2021.gadā, garantējot tā izpildi 

ar pašvaldības budžetu. 

Noteikt, ka līgums par divu vieglo pasažieru automobiļu iegādi ar iepirkumā izvēlēto 

pretendentu SIA „KARLO MOTORS” tiek slēgts pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomes lēmuma par aizņēmuma piešķiršanu saņemšanas. 
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22.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 

Par budžeta ieņēmumiem 

IIN nodoklis par pirmajiem diviem mēnešiem ir saņemts atbilstoši plānotajam. Pārējie nodokļu 

ieņēmumi arī atbilst plānotajam. 

Par darbiem 

Iepirkumā „Vieglo pasažieru automobiļu piegāde Ķeguma novada domei” piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā 22.02.2016. tika saņemts viena pretendenta piedāvājums. Tika veikta 

piedāvājuma vērtēšana un pieņemts lēmums ieteikt domei slēgt piegādes līgumu ar SIA „Karlo 

Motors” par piedāvāto cenu (bez PVN) 33481 eiro. 

Atklāta konkursa procedūrā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 

2016./2017.g. apkures sezonai” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 29.02.2016. tika saņemti trīs 

pretendentu piedāvājumi visās iepirkuma daļās. Tika veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts 

lēmums ieteikt domei slēgt piegādes līgumu ar SIA „Stiga RM” par piedāvāto kopējo cenu visās 

trijās iepirkuma daļās (bez PVN) 67 449,60 eiro, tajā skaitā: 

Daļā NR.1 Malkas piegāde Tomes tautas namam 80 m³ par 1873,60 eiro; 

Daļā NR.2 Malkas piegāde SAC „Senliepas” 300 m³ par 7026 eiro; 

Daļā NR.3 Malkas piegāde Birzgales Katlu mājai 2500 m³ par 58550 eiro. 

18.02.2016. izsludinātajā iepirkumā „Traktortehnikas piegāde Ķeguma novada domei” 

piedāvājumu iesniegšanas termiņā 29.02.2016. tika saņemts viena pretendenta piedāvājums. 

Veikta piedāvājuma vērtēšana un pieņemts lēmums, ka pretendents  neatbilst iepirkuma nolikuma 

prasībām un pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 12.1.6. 

punktu, izbeigt iepirkumu. 

SIA „DG Baltic” intensīvi turpina darbu pie tehniskā projekta izstrādes Ķeguma novada 

pašvaldības VPII „Gaismiņa” ēkas piebūvei un teritorijas labiekārtošanai. Ir notikušas vairākas 

kopīgas sanāksmes, kurās ir panākta vienošanās par vietu, kur šī piebūve tiks savienota ar esošo 

bērnudārza ēku, kā arī izrunātas dažādi tehniski jautājumi. Līguma termiņš ir 12 kalendārās 

nedēļas. 

Ir izsludināts konkurss uz vakantajiem Novada muzeja vadītāja un krājuma glabātāja amatiem. 

Sākotnēji norādītajā termiņā uz krājuma glabātāja amatu pieteikušies tikai 2 kandidāti, uz vadītāja 

amata nav pieteikušies, tāpēc pieņemts lēmums pagarināt  pieteikšanās termiņu līdz 10.martam. 

Vakar bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu muzeju, kur guvām daudz informācijas par 

darāmajiem darbiem, lai panāktu abu muzeju akreditāciju, kā arī vērtīgas idejas muzeja 

iekārtojumam. 

Šonedēļ iznāks pirmais laikraksta „Ķeguma Novada Ziņas” numurs, kas tiks izdots ar jaunajiem 

sadarbības partneriem SIA „Ulme”, ar kuru tika noslēgts līgums atbilstoši veiktajam iepirkumam.  

Par pasākumiem 

12.martā tiek plānota pašvaldības tikšanās ar novada nevalstiskajām organizācijām, kuras laikā 

iepazīstināsim NVO ar pašvaldības plāniem, pārrunāsim turpmākos sadarbības plānus, tiks 

pieaicināti pārstāvji no VID (kas pastāstīs par gada pārskatu sagatavošanu), Latvijas Pilsoniskās 

alianses (eLPA) pārstāvji, kuri pastāstīs par līdzdalības iespējām NVO Latvijā, jaunāko NVO 

saistošajā normatīvo aktu bāzē, par iespējām piedalīties Latvijas NVO fondā un reģionālajos 

projektu konkursos Rīgas reģiona NVO, plānota arī mūsu PPP „Zied zeme” pārstāvju piedalīšanās 

ar informāciju par LEADER projektu iespējām šogad un turpmākajos gados. 
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22.martā tiek plānota līdzīga tikšanās ar novada uzņēmējiem. Mājas lapā ir sīkāka informācija par 

abiem minētajiem pasākumiem. Ievietota darba kārtība, gan arī pieteikšanās anketa. 

Saņemta informācija par plānoto satiksmes slēgšanu pār Ķeguma HES tiltu. Tas tiek plānots no 

20.aprīļa līdz 20.oktobrim. Satiksmes organizācijas shēma ir saskaņota ar visām ieinteresētajām 

institūcijām. Mutiski gan tika apliecināts, ka tilta slēgšana tiks pakārtota veicamo darbu plānam un 

bez vajadzības tilts slēgts netiks. 

Par kultūras pasākumiem 

Ķegumā 

5. martā plkst. 22.00 Tautas namā Sieviešu dienas balle „Tik dēļ jums…” Vakars kopā ar Aināru 

Ašaku. Ieejas maksa – 3 EUR 

15. martā plkst. 9.00 Ķeguma komercnovirziena vidusskolā Ķeguma novada PII sporta diena 

 

19. martā plkst. 10.00 – 14.00 Pilsētas bibliotēkā Lieldienu raibais mainīšanās burziņš. 

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens, tīras drēbītes, apavus un saimniecības preces  

no 14.-18.martam nogādājot pilsētas bibliotēkā 

 

Rembatē  

12. martā plkst. 22.00 Tradīciju zālē Balle „Ak, pavasar, ak, pavasar!” 

Spēlēs DJ Fabriks. Ieejas maksa – 2 EUR 

 

Birzgalē  

Tautas namā 5. martā plkst. 12.00 amatierteātra „Bārbelīši” izrāde 2 cēlienos pēc O. Preislera 

pasakas motīviem „Mazā Raganiņa”. 

plkst. 22.00 balle sieviešu dienas noskaņās „Kad es tevi ieraudzīju...” Pārsteigumiem pilns vakars 

kopā ar grupu „Avārijas brigāde”. Ieejas maksa- 3 EUR 

 

12. martā plkst. 13.00 Tautas namā dokumentālā filma „Laimes formula” Ieejas maksa – 1 EUR 

13. martā plkst. 11.00 Sporta zālē Galda tenisa II kārta 

19. martā plkst. 19.00 Tautas namā deju kolektīvs „Dejotprieks” sadraudzības koncerts „Pavasara 

pieskāriens”. 

 

Tomē  

Tautas namā 5. martā 17.00 Koncertuzvedums „Laiks sievietēm”. Ieejas maksa – 2 EUR 

18. martā plkst. 21.00 „Pavasara ballīte – hipiju stilā” kopā ar grupu „Vinils”. Ierašanās ar ziedu 

rakstiem rotātās drēbēs. Ieejas maksa – 3 EUR 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

02.03.2016. 
datums 

 

Protokolēja   (personiskais paraksts)     I.Koluža 

 

 


