
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 17.martā                                                                            Nr.7 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls  

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Roberts Ozols, Ilmārs 

Zemnieks, Tadeušs Vaļevko (no plkst.15:30, sākot ar darba kārtības 8. punktu). 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, juriste Sandra Biļinska, juriskonsulte Liāna 

Čodore, galvenā grāmatvede Maija Priževoite. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis slimības dēļ un Līga Strauss sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā. 

  

Darba kārtība:  

1. Par zemes gabala nomu. 

2. Par zemes gabala nomu. 

3. Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Leoni". 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

mailto:dome@kegums.lv


5. Par darba samaksas nolikumu. 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma trešo izsoli. 

7. Par īres līguma pagarināšanu. 

8. Par aizņēmumu no Valsts kases. 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Putniņi". 

10. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

11. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

12. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

14. Par finansiālu atbalstu. 

15. Par Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Gaismiņa" darba režīmu 2010.gada vasarā. 

16. Par pirkuma līguma slēgšanu. 

17. Par pabalsta piešķiršanu. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 

19. Informatīvie jautājumi. 

  

1.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 



1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Māri Ceru, dzīvo Nākotnes ielā 11-12, Birzgalē, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., LV-5033, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības nomas 

zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  daļas 0,07 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

mazdārziņa vajadzībām līdz 2010.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 

īpašuma nodokli. 

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

  

  

2.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Irēnu Baltvilku, dzīvo Nākotnes ielā 2b, Birzgalē, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., LV-5033, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Oškalna iela 1", 

Birzgales pag., Ķeguma nov.,  daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 

vajadzībām līdz 2010.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 

nodokli. 

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

  

3.§ 

Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Leoni". 

R.Ūzuls 

  



Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

  

Piešķirt vienotu adresi nekustamajam īpašumam un dzīvojamai mājai, kas atrodas nekustamā 

īpašuma „Leoni" teritorijā,  „Leoni", Birzgales pag.,  Ķeguma nov. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no vienas personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu „Vecavotiņi", Rembates pag., Ķeguma nov., piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

5.§ 

Par darba samaksas nolikumu. 

R.Ūzuls, R.Ozols, S.Čivča 

  



Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu; 

likuma „Par pašvaldībām"21.panta pirmās daļas 12.punktu, 13.punktu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ noraidīt sagatavoto lēmuma projektu. 

  

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 5 lp. 

  

6.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma trešo izsoli. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps 

Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Laimons Bicāns), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atzīt pašvaldības nekustamās mantas „Kraukļu atpūtas bāze", Birzgales pag., Ķeguma 

nov.,  kas sastāv no zemesgabala 0,8 ha platībā un uz tā atrodošos ēku (atpūtas bāze),  otro izsoli 

par nenotikušu. 

2. Nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze, Birzgales pag., Ķeguma nov., mantas izsoles 

komisijai organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze", Birzgales pag., 

Ķeguma nov., trešo izsoli kā mutisku izsoli ar lejupejošu soli ar izsolāmās mantas sākumcenu Ls 

5000,- (pieci tūkstoši lati), mantas izsoles komisijai nosakot slepeno cenu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  



7.§ 

Par īres līguma pagarināšanu. 

R.Ūzuls, S.Čivča, P.Kotāns 

  

Pamatojoties uz likuma „Par  dzīvojamo telpu īri" 6.panta 2.daļu, kas nosaka īrnieka tiesības 

prasīt pagarināt īres līgumu; 

saskaņā ar 30.06.2009. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma Nr.4-3/09-1 piektā punkta 

nosacījumiem; 

ņemot vērā, ka īrniecei īres un komunālo maksājumu parādu nav; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Pagarināt 30.06.2009. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4-3/09-1 noslēgtu ar īrnieci par 

pašvaldības dzīvokļa Nākotnes ielā 7-18, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., īri līdz 

2010.gada 31.decembrim. 

Atbildīgā par lēmuma izpildi Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Artihoviča. 

Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas.  

  

8.§ 

Par aizņēmumu no Valsts kases. 

R.Ūzuls 

  

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību budžeta 

tiesības un procedūras; 



pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem" 22.pantu, kas paredz pašvaldības tiesības 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas noteic, ka pašvaldības ņem aizņēmumus, noslēdzot 

aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi;  

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas otro punktu, kas noteic, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir 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); 

ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem", kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus;  

ņemot vērā LR Satiksmes ministrijas 31.03.2009. lēmumu Nr. 12-12.2/370A par projekta 

iesnieguma „Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā Ķegumā" 3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/042 

apstiprināšanu;  

ņemot vērā, ka projekta īstenošanai paredzēti līdzekļi kopsummā 430 000 LVL apmērā; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;  

atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - 1 (Andris Balodis), „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt 

aizņēmumu 415 766 LVL (četri simti piecpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši lati) 

apmērā Ķeguma novada pašvaldības finansējuma nodrošināšanai projekta „Gājēju celiņa izbūve 

Celtnieku ielā Ķegumā" 3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/042 īstenošanai. 

2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas periodu 20 (divdesmit) gadi no Valsts kases uz Valsts kases 

noteiktajiem procentiem. 

3. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2011.gadu un pabeigt 2030.gadā, garantējot tā 

izpildi ar pašvaldības budžetu. 

4. Ķeguma novada domes izpilddirektoram nodrošināt dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu 

LR Finanšu Ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi. 

  

  



9.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Putniņi". 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Putniņi", kas atrodas 

Birzgales pag., Ķeguma nov. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

10.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ūzuls, S.Čivča, K.Rūde, R.Ozols 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ noraidīt sagatavoto lēmuma projektu. 

  

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

  



11.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Kristaps Rūde), Ķeguma 

novada dome NOLEMJ:                

  

Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

12.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 1 (Kristaps Rūde), Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  



13.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Pinnis&Berže" nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu „Priežezeri", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Pinnis&Berže" nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu „Ņegaslīči", Birzgales pag., Ķeguma nov., piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

14.§ 

Par finansiālu atbalstu. 

R.Ūzuls, A.Balodis  

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apmaksāt Didža Losa dalību Baltijas valstu bērnu un jauniešu konkursā - festivālā, kas notiks 

Klaipēdā laikā no 19.03.2010.-20.03.2010. 



2. Apmaksāt Anetes Aleksejevas dalību Baltijas valstu bērnu un jauniešu konkursā - festivālā, 

kas notiks Klaipēdā laikā no 19.03.2010.-20.03.2010.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

15.§ 

Par Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa" darba režīmu 2010.gada vasarā. 

R.Ūzuls, A.Balodis 

  

Izskatīts Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa" (VPII) vadītājas S.Tošēnas 

2010.gada 05.februāra iesniegums ar priekšlikumu mainīt iestādes darba režīmu iestādes 

uzturēšanas līdzekļu taupības nolūkā, kā arī, lai spētu nodrošināt iestādes turpmāku pastāvēšanu, 

jo vasaras mēnešos ievērojami samazinās bērnu apmeklējums, bet iestādes uzturēšanas izmaksas 

ir ļoti lielas. 

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes darbojas 

un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem 

aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa" nolikuma 2.punkts 

nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma un 

iekšējiem normatīvajiem aktiem; 23.punkts nosaka, ka darba kārtības noteikumus (darba laiku) 

un grozījumus apstiprina vadītāja, saskaņojot ar Dibinātāju - Ķeguma novada domi. 

Likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.apakšpunkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. 

Likuma „Par pašvaldībām" 76.pants paredz, ka Pašvaldību ekonomiskais pamats ir manta, tai 

skaitā finanšu resursi, kas veidojas no: juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem 

pašvaldības budžetā; valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām; kredītiem; vietējām nodevām 

un citiem maksājumiem pašvaldības budžetā; pašvaldības budžetā ieskaitāmajiem naudas 

sodiem; ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu 

saimnieciskās darbības; juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem maksājumiem noteiktu mērķu 

sasniegšanai. 



Ņemot vērā visu iepriekš minēto, esošo krīzes situāciju valstī, pašvaldībai piešķirtā budžeta, 

mērķdotāciju, juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumu un citu maksājumu apmēra 

samazinājumu, pamatojoties uz domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2010.gada 

19.februāra lēmumu (protokols nr.3, 2§), 

atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa" darba režīmu 2010.gada 

vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu nr.1. 

2. VPII „Gaismiņa" vadītājai informēt vecākus, kuru bērni apmeklē VPII „Gaismiņa" par 

iestādes darba laiku vasarā, nodrošināt informācijas publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada 

Ziņas", kā arī tās izvietošanu VPII „Gaismiņa" redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1. 

maijam. 

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

  

  

  

16.§ 

Par pirkuma līguma slēgšanu. 

R.Ūzuls, L.Bicāns 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

Slēgt pirkuma līgumu par apbūvēta zemesgabala Liepu alejā 10A, Ķegumā, Ķeguma nov., 669 

m2 (seši simti sešdesmit deviņi kvadrātmetri) kopplatībā izpirkšanu ar Nadeždu Kozlovsku un 

Guntaru Jakanu. 



  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

17.§ 

Par pabalsta piešķiršanu. 

R.Ūzuls 

  

Izskatīts Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo politiski represēto personu 

pārstāvja E.Būmaņa 2010.gada 02.marta iesniegums (reģistrēts ar nr.1-9/297) ar lūgumu piešķirt 

pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajām politiski represētām personām 

sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Ķeguma novadā dzīvo 77 politiski 

represētas personas. 

  

Likuma „Par pašvaldību" 12.pants reglamentē, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju 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. 

  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2010.gada 

27.janvāra lēmumu (protokols nr.5, 4§) un 2010.gada 10.marta lēmumu (protokols nr.12, 4§),  

atklāti balsojot: „par" - 11 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Ilmārs 

Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 2 (Sandra Čivča, Pāvels Kotāns), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Piešķirt pabalstu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajām politiski represētām 

personām sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu LVL 35,00 apmērā katrai, 

saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu, līdzekļus izmaksājot no pašvaldības budžeta sadaļas 

„Sociālie pabalsti".  

2. Domes Centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoitei) nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi. 



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

  

  

18.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 

R.Ūzuls 

  

Atklāti balsojot: „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, 

Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris 

Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

  

1. Uzskatīt personas 2010.gada 01.marta iesniegumu ar precizējumiem par viņai piederošo 

nekustamo īpašumu Pils ielā 8B, Pils ielā 8C, Pils ielā 8D, par papildinājumu 2009.gada 

28.decembra iesniegumam par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

2. Noteikt, kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

2010.gadam 50% apmērā.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

  

  

19. 

Informatīvie jautājumi. 

  

Izpilddirektors A.Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  



            Tuvojas noslēgumam tehniskā projekta izstrāde Rembates skolas 

internāta  rekonstrukcijai sociālās aprūpes centra vajadzībām Rembates pagastā 

            Tiek gatavots izsludināšanai iepirkums pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai (bedrīšu 

remonts). 

Pāvels Kotāns informē par dalību projektā "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000", kura ietvaros paredzēta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. 

Kopējās projekta izmaksas Ls 160.000,- t.sk. 15% pašvaldības līdzfinansējums. 

  

  

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

  

  

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ūzuls 

_______________ 

      (datums) 

  

  

Sēdi protokolēja                                                                       G.Kozlova 

 


