
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 22.jūnijā                                                                                Nr.13 

Sēde sasaukta plkst.13:30 

Sēdi atklāj plkst.13:30 

  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns (no plkst 13:45, sākot ar 14. darba 

kārtības punktu), Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks ( no plkst. 14:00, sākot ar darba 

kārtības 17.punktu). 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, juriste Sandra Biļinska, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite,  

  

Sēdē nepiedalās Irēna Dmitročenko atvaļinājumā, Laimons Bicāns sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā. 

  

Darba kārtība: 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

3, Par zemes nomu. 

mailto:dome@kegums.lv


4. Par pirmpirkuma tiesībām. 

5. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu. 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

7. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

14. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā „Par dzīvokļa nr.9, 

Nākotnes ielā 5, Birzgales pag., Ķeguma nov., pārdošanu" (protokols nr.11, 12.§). 

16. Par Ķeguma pašvaldības lietošanā esoša zemes gabala „Ķeguma pilsētas dome" nomu. 

17. Par Ķeguma novada pašvaldības 2009. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

18. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Rieksti", Ķeguma novada Birzgales 

pagastā. 

19. Par zemes platības precizēšanu. 

20. Par grozījumiem Ķeguma novada iepirkumu komisijas sastāvā. 

21. Informatīvie jautājumi. 

  

1.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 



  

Izskatīts Imanta Birzuļa,  dzīvo Smilšu ielā 18, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 8.jūnija iesniegums (reģ. 08.06.2010., Nr.1-6/31) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

10.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/19. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldībai pie individuālām kūtīm", Birzgales pag., Ķeguma 

nov., kadastra Nr.7444-005-0402, saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu 

„Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes 

nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai 

piekrītošs zemes gabals 3,22 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Imantu Birzuli,  dzīvo Smilšu ielā 18, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldībai pie individuālām kūtīm", 0,14 ha 

platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 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 nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

  



Izskatīts Jāņa Spriņģa,  dzīvo m."Cīruļi", Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 2010.gada 

9.jūnija iesniegums (reģ. 09.06.2010., Nr.1-6/32) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 3.jūlijā 

noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/14. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,0 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Jāni Spriņģi, dzīvo m."Cīruļi", Birzgales pag., Ķeguma 

nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme",  1,0 ha platībā, nomu bez apbūves 

tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, nosakot 

nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 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 zemes nomu. 

R.Ozols 

  



Starp Ķeguma novada domi un Olgu Kovzeli 2007.gada 23.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums 

Nr.183/2007. 2009.gada 13.decembrī Olga Kovzele mirusi (Ķeguma novada dzimtsarakstu 

nodaļas 2009.gada 14.decembra miršanas reģistrs nr.49). 

            Izskatīts Edītes Uršuļskas, dzīvo Skolas ielā 9-1, Ķegumā, iesniegums ar lūgumu iznomāt 

zemes gabalu Komunālā ielā 6, Ķegumā, 276 kv.m platībā sakņu dārza vajadzībām. 

            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, 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" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.183/2007, kas 2007.gada 23.aprīlī noslēgts ar Olgu Kovzeli, 

kura līdz miršanas dienai 2009.gada 13.decembrim dzīvoja Smilšu ielā 4-14, Ķegumā. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Edīti Uršuļsku,  dzīvo Skolas ielā 9-1, Ķegumā, par zemes 

gabala Komunālā ielā 6, Ķegumā 276 kv.m platībā, kas ir zemes gabala  nomu bez apbūves 

tiesībām, ar mērķi - pagaidu lietošana sakņu dārza ierīkošanai, līdz 2010.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. 

  

  

4.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām. 

R.Ozols 



  

  

Atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Sprostiņi", kas atrodas 

Ķeguma novada Rembates pagastā un sastāv no zemes gabala 24,4 ha (divdesmit četri komats 

četri hektāri) kopplatībā,  par pirkuma līguma 3.punktā noteikto pirkuma maksu  

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

  

  

5.§ 

Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu. 

R.Ozols, S.Čivča, P.Kotāns 

  

Izskatīta Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2009.gada 16.novembra vēstule 

nr.10-5/2182 ar priekšlikumu Ķeguma novada pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā 

nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, kas sastāv no zemesgabala  0,126 ha 

platībā un uz tā esošām dzīvojamās ēkas un kantora ēkas.  

Nekustamais īpašums Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, nepieciešams Ķeguma novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai - bibliotēkas telpu izveidei un palīdzības sniegšanai 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Ķeguma novada iedzīvotājiem.    

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 

42.pantu, likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5., 9.punktiem, 

ņemot vērā Ķeguma novada domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



  

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Ķeguma novada pašvaldībai īpašumā bez 

atlīdzības nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, kas sastāv no 

zemesgabala  0,126 ha platībā un uz tā esošām dzīvojamās ēkas  un kantora ēkas. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, kas sastāv no 

zemesgabala  nepieciešams sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 

2.1. bibliotēkas telpu izveidei; 

2.2.telpu, kas nepieciešamas palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai. 

3. Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, kas 

sastāv no zemesgabala  pārņemšanu un koroborāciju zemesgrāmatā. 

4. Izveidot nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 2A, Birzgales pagastā, kas sastāv no 

zemesgabala  pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektora vietnieks Pāvels Kotāns; 

4.2. Komisijas locekļi: 

            4.2.1.Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Artihoviča; 

            4.2.2.grāmatvede Anita Lausa; 

            4.2.3.juriste Sandra Biļinska. 

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

  

  

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 



  

Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Ķeguma novada Birzgales pag. nekustamā īpašuma 

„Putniņi" teritorijas  zemes ierīcības projekts". 

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

7.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

     1. Pirmajam zemes gabalam,  platība 9,30 ha: 

            1.1. saglabāt nosaukumu „Putniņi", Birzgales pag.,  Ķeguma nov.; 

            1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

      2. Otrajam zemes gabalam, platība 2,00 ha: 

           2.1. noteikt adresi „Jaunputniņi", Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101).  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  



  

  

8.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Mārītes Skābarnieces,  dzīvo Krasta  ielā 6, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 16.jūnija iesniegums (reģ. 16.06.2010., Nr.1-6/35) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

19.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/7. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā ar Birzgales 

pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta 

pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10., 

12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Mārīti Skābarnieci, dzīvo Krasta ielā 6, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks",  0,27 ha platībā, 

nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

9.§ 



Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Valentīnas Korsītes, dzīvo Krasta ielā 4, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 16.jūnija iesniegums (reģ. 16.06.2010., Nr.1-6/34) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

16.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/6. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā ar Birzgales 

pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta 

pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10., 

12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Valentīnu Korsīti,  dzīvo Krasta ielā 4, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks",  0,72 ha platībā, nomu bez 

apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31.decembrim, 

nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

10.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 



R.Ozols 

  

Izskatīts Ulda Mauriņa,  dzīvo Smilšu ielā 19, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 16.jūnija iesniegums (reģ. 16.06.2010., Nr.1-6/33) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

2.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/13. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals6,0 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Uldi Mauriņu, dzīvo Smilšu ielā 19, Birzgale, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme",  2,24 ha platībā, 

nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31 

decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. 

Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

11.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 



  

Izskatīts Imanta Strazdiņa, dzīvo Smilšu ielā 14, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 17.jūnija iesniegums (reģ. 17.06.2010., Nr.1-6/36) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

10.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/21. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldībai pie individuālajām kūtīm", Birzgales pag., Ķeguma 

nov., saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes 

piekritību Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas 

pabeigšanai" (protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 

3,22 ha platībā; 

  

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Imantu Strazdiņu, dzīvo Smilšu ielā 14, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks",  0,1 ha platībā, 

nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

12.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 



  

Izskatīts Valentīnas Fjodorovas, dzīvo Oškalna ielā 5-9, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

2010.gada 18.jūnija iesniegums (reģ. 18.06.2010., Nr.1-6/37) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 

3.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/15. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme", Birzgales pag., Ķeguma nov.,  saskaņā 

ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību 

Birzgales pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" 

(protokols Nr.10., 12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,0 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Valentīnu Fjodorovu, dzīvo Oškalna ielā 5-9, Birzgale, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldības nomas zeme",  0,16 ha 

platībā, nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 

31.decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 

PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

  

13.§ 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

  



Izskatīts Andra Skujas, dzīvo Lindes ielā 8, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 2010.gada 

18.jūnija iesniegums (reģ. 18.06.2010., Nr.1-6/38) ar lūgumu pagarināt 2007.gada 26.jūnijā 

noslēgto zemes nomas līgumu nr.1-30/10. 

Ņemot vērā, ka zemes gabals „Segliņu lauks", Birzgales pag., Ķeguma nov., saskaņā ar Birzgales 

pagasta padomes 25.09.2008. lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību Birzgales pagasta 

pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10., 

12.§) ir Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 3,5 ha platībā; 

saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu", kas nosaka neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas 

kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības 

pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 11 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Aigars Biķis,  Valentīns 

Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde,  Raivis 

Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Andri Skuju, dzīvo Lindes ielā 8, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., par pašvaldības zemesgabala „Segliņu lauks",  1,3 ha platībā, nomu bez apbūves 

tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 2011.gada 31 decembrim, nosakot 

nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN. Nomnieks papildus 

nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

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

  

14.§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, S.Čivča 

  

Atklāti balsojot „par" - 10 (Roberts Ozols, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis,  Valentīns Pastars, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), 

„pret" - 1 (Sandra Čivča), „atturas" - 1 (Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  



1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu līdz 2010.gada 15.decembrim īrniecei vienai 

personai.  

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu līdz 2010.gada 17.novembrim īrniecei vienai 

personai.  

  

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  

  

15.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā „Par dzīvokļa nr.9, 

Nākotnes ielā 5, Birzgales pag., Ķeguma nov., pārdošanu" (protokols nr.11, 12.§). 

R.Ozols 

  

Sakarā ar konstatēto pārrakstīšanās kļūdu,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis,  Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

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

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2010.gada 26.maija lēmumā „Par dzīvokļa nr.9, 

Nākotnes ielā 5, Birzgales pag., Ķeguma nov., pārdošanu" (protokols nr.11, 12.§), izsakot 

lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā; „Pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļa 

īpašumu nr.9, Nākotnes ielā 5, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar identifikācijas 

numuru 7444 005 0239 009, kas sastāv no trīs istabām 72,4 kvadrātmetru kopplatībā un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 

zemes 724/11693, par nosacīto cenu. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 

personām, uz kurām tas attiecas. 

  

  

  



16.§ 

Par Ķeguma pašvaldības lietošanā esoša zemes gabala „Ķeguma pilsētas dome" nomu. 

R.Ozols 

  

Izskatīts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jautro un asprātīgo klubs", 

reģ.nr.40003338889, juridiskā adrese Pērnavas iela 14-21, Rīga, LV-1050, kuras vārdā uz 

Statūtu pamata rīkojas valdes locekle ar atsevišķām pārstāvības tiesībām, iesniegums ar lūgumu 

iznomāt Ķeguma pašvaldības lietošanā esoša zemes gabala „Ķeguma pilsētas dome" (kopējā 

platība 105497 m2) daļu 1,00 ha platībā sporta un atpūtas pasākuma organizēšanai uz laiku no 

2010.gada 07.jūlija līdz 2010.gada 11.jūlijam (ieskaitot).  

Likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 

14.(a) punkts paredz domes tiesības noteikt maksu par pašvaldības zemes lietošanu 

(iznomāšanu). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot Ministru kabineta noteikumu nr.735 no 30.10.2007. 

„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu" 18.3.punktā noteikto,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu;  

atklāti balsojot „par" - 12 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis,  Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

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

NOLEMJ: 

  

1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jautro un asprātīgo klubs", reģ.nr.40003338889, 

juridiskā adrese Pērnavas iela 14-21, Rīga, LV-1050, Ķeguma pašvaldības lietošanā esoša zemes 

gabala „Ķeguma pilsētas dome" (kadastra nr. 7409-008-0022, kopējā platība 105497 m2) daļu 

1,00 ha platībā sporta un atpūtas pasākuma organizēšanai uz laiku no 2010.gada 07.jūlija līdz 

2010.gada 11.jūlijam (ieskaitot), nosakot nomas maksu par šo laika periodu LVL 100,- ( viens 

simts lati) plus PVN. 

2. Domes izpilddirektoram A.Balbārzdim nodrošināt iznomātās teritorijas ierādīšanu dabā, tās 

nodošanu Nomniekam, kā arī tās pieņemšanu no Nomnieka nomas līguma termiņam 

izbeidzoties.  

  

  



17.§ 

Par Ķeguma novada pašvaldības 2009. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

R.Ozols, S.Čivča 

  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām" 72. panta 2. daļu, 82.1 panta 1. 

daļas 2. punktu, Latvijas  Republikas Ministru Kabineta 2010. gada 5. maija noteikumu Nr. 413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" 16. punktu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis,  Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

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

dome NOLEMJ: 

  

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības 2009. gada publisko pārskatu. 

  

Pielikumā: Ķeguma novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats 1 eks. uz 81 lapas. 

  

  

18.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Rieksti", Ķeguma novada Birzgales pagastā. 

R.Ozols 

  

Atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis,  Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

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

dome NOLEMJ: 

  



1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Rieksti", kas atrodas Ķeguma 

novada Birzgales pagastā un sastāv zemes gabala 59,2 ha (piecdesmit deviņi komats divi 

hektāri) kopplatībā  par pirkuma līguma 3.punktā noteikto pirkuma maksu. 

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

  

19.§ 

Par zemes platības precizēšanu. 

R.Ozols 

  

Ņemot vērā zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicēja SIA „Latvijas Valsts mērnieks", 

licence Nr. 145, reģ.Nr.40003783960, adrese Brīvības  iela 48, Ogre, LV-5001, iesniegumu 

(21.06.2010. Nr.140-03.03/25) (reģistrēts 22.06.2010. Nr. 1-6.7.2./767) par zemes kadastrālo 

uzmērīšanu un platības precizēšanu: 

1. Zemes gabalam Staru iela 16, kadastra apzīmējums 7409 007 0095. Kadastrālajā uzmērīšanā 

noteikta 6,1097 ha liela zemes platība (14.04.2010. sēdes protokola izrakstā Nr.8 noteikta - 

6,4676 ha). Precizētā zemes gabala platība 6,1097 ha. 

2. Zemes gabalam SCO dārziņi, kadastra apzīmējums 7409 007 0093. Kadastrālajā uzmērīšanā 

noteikta 1,9627 ha liela zemes platība (14.04.2010. sēdes protokola izrakstā Nr. 8 noteikta - 

1,4428 ha). Precizētā zemes gabala platība 1,9627 ha. 

            Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta 9. 

sadaļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū 

atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām 

robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Aigars 

Biķis,  Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, 

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

dome NOLEMJ: 

  



1. Apstiprināt zemes gabala Staru iela 16, kadastra apzīmējums 7409 007 0095, kas atrodas 

Ķegumā, Ķeguma novadā, platību - 6,1097 ha un zemes gabala Staru iela 16A, kadastra 

apzīmējums 7409 007 0093, kas atrodas Ķegumā, Ķeguma novadā, platību - 1,9627 ha. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam, Ķeguma 

novada Būvvaldei, SIA „Latvijas Valsts mērnieks". 

  

  

20.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada iepirkumu komisijas sastāvā. 

R.Ozols 

  

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.panta 1.daļu, kas noteic, ka iepirkuma procedūru 

veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu 

laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, 22.panta 3.daļu, ka iepirkumu komisijas 

sastāvā ir vismaz trīs locekļi, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, 

izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz pieci locekļi, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par" - 13 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Ilmārs 

Zemnieks, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls), „pret" - nav, „atturas" - 2 ( Andris Balodis, Aigars Biķis), Ķeguma novada 

dome NOLEMJ: 

  

1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 19.augusta domes lēmumā „Par Ķeguma novada iepirkumu 

komisijas izveidošanu" (protokols Nr.7, 5.§) , izsakot 2.6. punktu un 3.punktu sekojošā 

redakcijā: 

  

„2.6. Lolitu Liepu - Ķeguma novada iedzīvotāju. 

3. Apstiprināt  par Ķeguma novada iepirkuma komisijas priekšsēdētāju Sandru Kampāni, par 

Ķeguma novada iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieku Lolitu Liepu." 

  



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

  

  

21.§ 

Informatīvie jautājumi. 

  

Izpilddirektors A.Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  

Turpinās Rembates saieta nama  rekonstrukcijas darbi un darbi sporta stadiona izbūvē. 

Turpinās darbi inženierkomunikāciju rekonstrukcijā Tomes tautas namā.  

Pieteikušies četri pretendenti gājēju celiņa izbūvei Celtnieku ielā, Ķegumā.  

Izsludināti iepirkumi: 

1. Energoefektivitātes paaugstināšana "Ķeguma kultūras namā "Tautas nams"". 

2. Energoefektivitātes paaugstināšana "Ķeguma komercnovirziena vidusskolā" un Pirmsskolas 

izglītības iestādē "Gaismiņa". 

I.Zemnieks - vai izvērtēta siltināšanas pamatotība šīm vēsturiski vecajām ēkām?  

R.Ozols - ir speciālistu veikts energoaudits. 

P.Kotāns informē par darbiem attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā saistībā ar ūdenssaimniecības 

attīstības projektu.  

  

  

Sēdi slēdz plkst. 14.30 

  

Sēdes vadītājs                                                                          R.Ozols 

 


