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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

2010.gada 3.novembrī                Nr.23 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns, Viesturs 

Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Ilmārs Zemnieks.  

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa. 

 

 
Sēdē nepiedalās deputāti: Laimons Bicāns un Raivis Ūzuls sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 
Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma „Zarukalni”, Tomes pag., Ķeguma nov., pārņemšanu Ķeguma 

novada pašvaldības īpašumā. 
2. Par zemes nomu. 

3. Par nolikuma „Par Ķeguma novada domes veicināšanas balvām kultūras, izglītības un 

sporta jomā” apstiprināšanu. 

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunputniņi”, Ķeguma novada 

Birzgales pagastā. 
5. Par saistošajiem noteikumiem „Par neapbūvētu zemesgabalu nomu Ķeguma novada 

pašvaldībā”. 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
8. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 15.septembra lēmumā (protokols 

nr.20, 1§) „Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu”. 

9. Par konkursu „Ķeguma novada lepnums 2010.”. 

10. Informatīvie jautājumi. 

 

 

1.§ 

Par nekustamā īpašuma „Zarukalni”, Tomes pag., Ķeguma nov., pārņemšanu  

Ķeguma novada pašvaldības īpašumā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 
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Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Pārņemt Ķeguma novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma „Zarukalni”, Tomes 

pag., Ķeguma nov., dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu . 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

2.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ērika Krūmiņa, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalus Ķegumā, sakņu 

dārzu vajadzībām. 

Starp Ķeguma novada domi un Venerandu Krūmiņu 2007.gada 22.martā noslēgti Zemes 

nomas līgumi. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas noteic, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu; 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas paredz domei tiesību noteikt,  ja tas nav aizliegts 

vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības  zemes, cita 

nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu); 

ievērojot 30.07.2007. Ministru kabineta noteikumu nr.735  „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu” nosacījumus par neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, 

     ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumus, kas noslēgti ar Venerandu Krūmiņu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Ēriku Krūmiņu, par zemes gabalu, nomu bez apbūves 

tiesībām, ar mērķi- pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2011.gada 
31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 

1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav 

iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

 

 

 

 

3.§ 

Par nolikuma „Par Ķeguma novada domes veicināšanas balvām kultūras, 

 izglītības un sporta jomā” apstiprināšanu. 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 
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ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Ķeguma novada domes nolikumu „Par Ķeguma novada domes veicināšanas 

balvām kultūras, izglītības un sporta jomā”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 06.12.2006. Ķeguma novada domes. sēdē (protokols Nr.33, 

22.§) apstiprināto nolikumu par Ķeguma novada domes prēmijām kultūras, izglītības un 

sporta jomā. 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt nolikuma publicēšanu laikrakstā „Ķeguma novada 

ziņas”. 

 

Pielikumā: 
Nolikums „Par Ķeguma novada domes veicināšanas balvām kultūras, izglītības un sporta jomā”. 

 

 

4.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunputniņi”,  

Ķeguma novada Birzgales pagastā. 
R.Ozols 

 

Izskatīts Romāna Kuško, 2010.gada 28.oktobra iesniegums ar lūgumu atteikties no 

pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunputniņi”, kas atrodas Ķeguma novada 

Birzgales pagastā. 
Likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtā daļa un Ministru kabineta noteikumi nr.919 

no 28.09.2010..”Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 

termiņiem” nosaka vietējās pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņus.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Jaunputniņi”, kas atrodas 

Ķeguma novada Birzgales pagastā un sastāv no zemes gabala 2 ha (divi hektāri) 
kopplatībā. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

5.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par neapbūvētu zemesgabalu nomu Ķeguma novada pašvaldībā”. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi; 

14.panta otrās daļas 3.punkts paredz, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu; 15.panta pirmās daļas 2.punkts kā pašvaldības autonomo funkciju paredz 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas 

vietu izveidošana un uzturēšana). 
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Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Ministru kabineta noteikumus nr.735 no 31.10.2007. 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu”,  

pamatojoties uz domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr.17 „Par neapbūvētu zemesgabalu nomu Ķeguma novada 

pašvaldībā”. 

2. Domes izpilddirektoram organizēt saistošo noteikumu izvietošanu Ķeguma novada domes, 

Rembates pagasta pārvaldes un Birzgales pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā, kā arī to 

publicēšanu pašvaldības izdevumos „Ķeguma Novada Ziņas” un „Birzgales Avīze” pēc to 

pieņemšanas un pozitīva atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas. 

3. Pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to 

nosūtīšanu rakstveidā un elektroniskā veidā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi Nr.17. 

 

6.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 03.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 

„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”. 

R.Ozols 

 

         Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka pašvaldības autonomās tiesības apstiprināt budžeta grozījumus, 46.pantu, kas nosaka 

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

02.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2010.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2010.gadam”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 

Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi Nr.18. 

 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 
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Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Aleksandra Šiškina nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

8.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 15.septembra lēmumā (protokols nr.20, 1.§) 

„Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu”. 

R.Ozols 

 

Sakarā ar konstatēto pārrakstīšanās kļūdu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 15.septembra lēmuma (protokols 

nr.20, 1§) „Par telpu nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu” 

2.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: „Nodot bezatlīdzības lietošanā Ķeguma novada 

pensionāru biedrībai, telpas nr.30., 31., 32, kas atrodas Ķeguma tautas nama ēkā, uz 

laiku no 2010.gada 15.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim. Patapinājuma mērķis - 

projekta „Nūjošana Nr.07/416032/0311/100”, projekta „Datorapmācība 

Nr.07/416032/0316/100”, kā arī citu ELVGF projektu īstenošanai nepieciešamā 

inventāra (nūju, projektora, ekrāna, u.c.) uzglabāšanai un Ķeguma novada Pensionāru 

biedrības darbības nodrošināšana”. 

2. Domes juristei sagatavot atbilstošus grozījumus Patapinājuma līgumā nr.5/2010. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 

 

 

9.§ 

Par konkursu „Ķeguma novada lepnums 2010.” 

 

 Izskatot Kultūras un sporta nodaļas vadītājas priekšlikumus par  Ķeguma novada 

iedzīvotājiem, kuri paveikuši, ko nozīmīgu novada labā, ar kuriem mūsu novads var lepoties, 

apbalvošanu; 

 izskatot Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju priekšlikumus; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes Nolikumu „Par atzinības rakstiem”, kas nosaka, ka 

atzinības rakstu var piešķirt iedzīvotājiem par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem, par aktivitāti 
sabiedriskajā dzīvē un ievērojot minētā nolikuma 3.4.punkti, kas nosaka, ka dome var lemt par 

finansiālu vai materiālu balvu pasniegšanu; 

ņemot vērā domes Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Sandra Čivča, Irēna 

Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars,  Pāvels Kotāns, Tadeušs 

Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apbalvot ar Ķeguma novada domes Atzinības rakstiem un naudas balvām Ķeguma novada 

iedzīvotājus: 

Elgu Saksi– Ls 50 

Māru Blūzmu– Ls 50 

Ausmu Ūzuli– Ls 50 

Ilmāru Zemnieku - Ls 50 

 

2. Pašvaldības sekretārei izdarīt ierakstu reģistrācijas žurnālā par apbalvoto personu. 

 

 

10.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Izsludināts iepirkums divu jaunu M2 kategorijas A klases autobusu piegādei Ķeguma novada 

pašvaldībai skolēnu pārvadāšanai 

Turpinās ēkas siltināšanas darbi Ķeguma tautas namā un  Ķeguma KNV. Turpinās darbi 

gājēju celiņa izbūvei Celtnieku ielā. 100% sagādāta malka Rembates skolai un iestādēm Ķegumā 
un Tomē. Uzsākti remontdarbi aptiekas telpu iekārtošanai Rembates pagastā. Tomes tautas namā 
sanitāro mezglu remonts tiks uzsākts pēc 18.novembra. Līdz svētkiem tiks saremontēta telpa aiz 

tautas nama skatuves. 

P.Kotāns informē, ka arī Birzgales pagastā malka sagādāta. Joprojām problemātiska 

situācija ar inventāru bezdarbniekiem kuri nodarbināti pašvaldība ar 100 latu stipendiju. Nav  

atbilstoša inventāra un līdz ar to darbs ir neefektīvs. 

Galvenā grāmatvede M.Priževoite informē par gadskārtējo inventarizācijas komisiju 

izveidošanu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


