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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 

 
2011.gada 2.martā                            Nr.6 
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, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, 

Viesturs Teicāns, Valentīns Pastars, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps 
Rūde, Raivis Ūzuls. 

 Ilmārs Zemnieks un  Irēna Dmitročenko (no plkst.15:20, sākot ar darba kārtības 
8.punktu). 

Domes darbinieki: izpilddirektors Alis Balbārzdis, galvenā grāmatvede Maija 
Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa, juriskonsulte Liāna Čodore.  
 

 

Darba kārtība: 
1. Par 15.09.2010. domes lēmuma (sēdes protokols Nr.20, 26.§) atcelšanu un sociālā 

dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu. 
2. Par atbrīvošanu no Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa 

pienākumiem. 
3. Par telpu nomu vasaras nometnes „Zaļā vasara” organizēšanai. 
4. Par zemes nomu. 
5. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Dzintariņi”. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 
8. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu. 
9. Par zemes gabala nomu. 
10. Par zemes nomu. 
11. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rožu iela 5. 
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bambari”. 
14. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 
15. Par zemes platības piekritību un precizēšanu. 
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 
17. Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotā rekonstrukcija”. 
18. Par komandītsabiedrības pārveidošanu. 
19. Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 
20. Par telpu nomu. 
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21. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisijas nolikumu. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
24. Par autotransporta iegādi pašvaldības vajadzībām. 
25. Informatīvie jautājumi. 

 
1.§ 

Par 15.09.2010. domes lēmuma (sēdes protokols Nr.20, 26.§) atcelšanu un sociālā dzīvokļa 
īrnieka statusa pagarināšanu. 

R.Ozols, L.Bicāns 
 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Viesturs 
Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, 
Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Andris Balodis, Līga Strauss), 
Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Atcelt 2010.gada 15.septembra Ķeguma novada domes lēmumu (protokols Nr.20,26.§) „Par 

dzīvojamās telpas īres līgumu”. 
2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu Karmenai Burkevičai.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
2.§ 

Par atbrīvošanu no Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa 
pienākumiem. 

R.Ozols 
 

Izskatot Daiņa Purmaļa 2011.gada 13.februāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no 
pienākumiem Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijā,           

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka 
Dome var ievēlēt un atbrīvot pašvaldību pārstāvjus un locekļus pašvaldības komitejās, komisijās, 
valdēs un darba grupās, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs 
Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot Daini Purmali no Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  
locekļa pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 1.martu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu D.Purmalim, personāla speciālistei 
Dz.Grīnbergai, Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijai. 

 
3.§ 

Par telpu nomu vasaras nometnes „Zaļā vasara” organizēšanai. 
R.Ozols, L.Bicāns 

 
Izskatīts biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija”, reģ.nr.50008135431, juridiskā 

adrese Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, pārstāvja J.Valaiņa 2011.gada 
13.janvāra iesniegums (reģistrēts 14.01.2011. ar nr.1-9/79) ar lūgumu iznomāt telpas Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas (ĶKNV) Rembates filiāles telpās diennakts atpūtas un 
piedzīvojumu vasaras nometnes „Zaļā vasara” organizēšanai uz laiku no 2011.gada 04.jūlija līdz 
2011.gada 17.jūlijam. Dalībnieku vecums no 10 līdz 14 gadi, maksimālais dalībnieku skaits 20. 
Pievienots Nometnes darbības tematiskais plāns. 
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Ar ĶKNV direktoru E.Viņķi un ĶKNV Rembates filiāles direktora vietnieku 
saimnieciskajos jautājumos O.Kļavu jautājums saskaņots. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz racionāli un lietderīgi 
apsaimniekot pašvaldības kustamo mantu; 21.panta pirmās daļas 14.punkts paredz, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt,  ja 
tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par 
nekustamā īpašuma lietošanu  (iznomāšanu). 

Ministru kabineta (MK) noteikumu nr.981 no 01.09.2009. „Bērnu nometņu organizēšanas 
un darbības kārtība” 16., 17., 18.punkti reglamentē pašvaldības kompetenci bērnu nometņu 
organizēšanā un darbībā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs 
Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Vides Aizsardzības Asociācija”, 
reģ.nr.50008135431, juridiskā adrese Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
par telpu lietošanu (nomu) ĶKNV Rembates filiāles telpās atbilstoši izkopējumā no 
Inventarizācijas lietas norādītajam diennakts atpūtas un piedzīvojumu vasaras nometnes 
„Zaļā vasara” organizēšanai uz laiku no 2011.gada 04.jūlija līdz 2011.gada 17.jūlijam pēc 
„Pieteikuma bērnu nometnes organizēšanai” (skat. pielikumā nr.1) iesniegšanas atbilstoši 
MK noteikumu 16., 17., 18.punktiem. 

2. Noteikt nomas maksu LVL 2,50 ( divi lati 50 santīmi ) + PVN personai par 1 diennakti. 
Nomas maksā neietilpst maksa par faktiski patērēto elektroenerģiju. Maksa par 
elektroenerģiju tiek aprēķināta atsevišķi pēc faktiski patērētā (fiksēti elektrības skaitītāja 
rādītāji). 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Vides Aizsardzības 
Asociācija”, ĶKNV direktoram E.Viņķim, ĶKNV Rembates filiāles direktora vietniekam 
saimnieciskajos jautājumos O.Kļavam, domes Centralizētajai grāmatvedībai, domes 
juristei. 

 
4.§ 

Par zemes nomu. 
R.Ozols 

 
2007.gada 29.martā noslēgts Zemes nomas līgums par zemes vienības Liepu al.2a, 

Ķegumā, 300 m² platībā iznomāšanu Uļjanai Lobačevai. 
2010.gada 1.decembrī Uļjana Lobačeva mirusi (Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas 

02.12.2010.miršanas reģistrs Nr.43). 
Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs 
Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu, kas 2007.gada 29.martā, noslēgts starp Ķeguma novada 
domi un Uļjanu Lobačevu par zemes vienības, platība 300 m², nomu, ar 2011. gada 
1.janvāri. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai. 
 
 

 
5.§ 
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Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Dzintariņi”. 
R.Ozols 

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

Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs 
Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Dzintariņi”, platība 1,42 ha, dvīņu dzīvojamai mājai adresi 

(pielikums): 
       1.1 Dvīņu dzīvojamās vienas mājas daļas adrese ir: „Dzintariņi”, Birzgales pag.,  Ķeguma 
nov.; 
       1.2. Dvīņu dzīvojamās otras mājas daļas adrese ir: „Dzintariņi A”, Birzgales pag.,  Ķeguma 
nov.; 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

6.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs 
Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
Noteikt Ēvaldam Grigorovičam, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 2011.gada 2.pusgadam.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

7.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs 
Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 
 

1. Noteikt Valdim Kalniņam, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 2011.gadam.  

2. Noteikt Valentīnam Siliņam, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 2011.gada 2.pusgadam.  

3. Noteikt Skaidrītei Antipovai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 2011.gadam.  

4. Noteikt Erikai Kučinskai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 2011.gadam.  

 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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8.§ 
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu. 

R.Ozols 
 

Atbilstoši Ingrīdas Bužeriņas, 2011.gada 24.janvāra iesniegumam (reģ.Nr.1-6/6, 
24.01.2011.) ; 

saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 2009.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols 
Nr.4,7.9.§ 4.p.) Ingrīdai Bužeriņai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 
„Vecrājumi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 4,0 ha platībā; 
 pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības izbeidzas šā likuma minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās 
lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja 
vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu; 

ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību”, kas nosaka kārtību lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu slēgšanu ar personu, kas ieguvusi nomas pirmtiesības 
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības  komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Ingrīdu Bužeriņu, par zemes vienības 
„Vecrājumi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 4,0 platībā, nomu, ar lietošanas mērķi – 
zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101, uz laiku, kas 
nav mazāks par 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ingrīdai Bužeriņai, Birzgales 
pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai. 

 
9.§ 

Par zemes gabala nomu. 
 

Izskatīts Ingrīdas Bužeriņas, 2011.gada 24.janvāra iesniegums (reģ.Nr.1-6/6, 
24.01.2011.); 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.12.2009. lēmumu „Par zemes vienību piekritību 
Ķeguma novada pašvaldībai vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.16, 
4.§) zemes gabals „Pagasta zeme”, Birzgales pag.,, Ķeguma nov., 0,3 ha platībā ir  nodots zemes 
reformas pabeigšanai un atrodas Ķeguma novada pašvaldības turējumā.  

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu", kas nosaka pašvaldība piederoša zemesgabala nomas līguma 
noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punku, kas nosaka 
pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Ingrīdu Bužeriņu, par pašvaldības turējumā esoša zemes 
gabala „Pagasta zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., 0,3 ha platībā nomu saimnieciskās 
darbības veikšanai līdz 2012.gada 1.martam, 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 Ingrīdai Bužeriņai un Birzgales pagasta 
pārvaldei. 

 
10.§ 

Par zemes nomu. 
R.Ozols, L.Bicāns 

 
    Izskatot SIA „Baltijas Kausa Fonds”, reģistrācijas nr.40103066405, juridiskā adrese 

„Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., pilnvarotās personas Imanta Dvinska 2011.gada 
18.februāra iesniegumu (reģ.18.02.2011.nr.1-18.1/jur79) ar lūgumu pagarināt Zemes nomas 
līgumu par zemes gabala nomu; 

     ņemot vērā, ka zemes gabals „Pašvaldība”, Rembates pag., Ķeguma nov., platība 2,0 ha, 
saskaņā ar Ķeguma novada domes 16.12.2009. lēmumu Nr.16, 4§ „Par zemes vienību piekritību 
Ķeguma novada pašvaldībai vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” 3.5. punktu piekrīt 
Ķeguma novada domei;  

    saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz 
pašvaldībai tiesības slēgt darījumus, un arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta 
otrās daļas 3.punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības nekustamo mantu;  

    saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu”, kas nosaka neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas 
līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību; 

     ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt 2008.gada 10. martā noslēgto Zemes nomas līgumu ar SIA „Baltijas Kausa 

Fonds”, reģ.nr. LV40103066405, juridiskā adrese „Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma 
nov., līdz 2011.gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli par zemi maksā nomnieks.  

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

11.§ 
Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts Edītes Lablaikas, 2011.gada 15.februāra iesniegums (reģistrēts ar nr.1-18.2/L77) 
ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. 

Dzīvoklis Ķeguma ielā 8 - neprivatizēts, 2 istabas, kopējā platība 48,9 m2, daļējas ērtības, 
maksājumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem tiek veikti. Ar E.Lablaiku ir noslēgtas 
vienošanās par īres un komunālo maksājumu parādu atmaksu, tai skaitā, ar Ķeguma novada domi 
Vienošanās no 31.10.2008. un ar SIA „Ķeguma Stars” Vienošanās no 06.11.2008. kuras 
E.Lablaika pilda, kā arī daļēji veic tekošos maksājumus. 

E.Lablaikas ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss uz laiku līdz 2011.gada 
30.aprīlim. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes Iedzīvotāju reģistra datiem - dzīvoklī Ķeguma ielā 8-
22, Rembates pagastā, savas dzīvesvietas ir deklarējuši 4 cilvēki (t.sk. 3 nepilngadīgi):  
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1) Edīte Lablaika ; 
2) Laura Peipiņa;  
3) Gunārs Peipiņš; 
4) Kristaps Peipiņš. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 111.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 111.panta otrā daļa 
nosaka, ka ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā 
noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās pašvaldības dome var 
noteikt zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un 
neiekļaujot tajā peļņu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līguma termiņu uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim. 
2. SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklim M.Juškānam nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi. 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 
12.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rožu iela 5. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Rožu ielā 5, kas 
atrodas Ķegumā, Ķeguma nov., platība 28375 m2. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

13.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bambari”. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Bambari”, kas 
atrodas Birzgales pag., Ķeguma nov.,  platība 64,5 ha. 

2. Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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14.§ 
Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
      1.   Atcelt Ķeguma novada domes 2011. gada 2. februāra lēmumu (protokols Nr. 4, 15. §) 
„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem „Grāvīši” un 
„Dainas””. 

2.  Pirmajai zemes vienībai, platība 1,5444 ha:   
     2.1.   saglabāt nosaukumu „Grāvīši”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 
      3.   Otrajai zemes vienībai, platība 0,1343 ha: 

     3.1.   piešķirt adresi „Sēlijas”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
           3.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju  apbūve (kods 
0601). 
      4.  Trešajai  zemes vienībai, platība 0,1532 ha: 
           4.1.   piešķirt adresi  „Dainas” , Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 
           4.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju  apbūve (kods 
0601). 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
 
 
 

15.§ 
Par zemes platības piekritību un precizēšanu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicēja SIA „METRUM”, licence Nr. 122, 
reģ.Nr.40003388748, adrese Cēsu birojs – Raunas iela 15, Cēsis, LV-4101, iesniegums 
16.02.2011. Nr.35/a/41-2011 (reģistrēts 18.02.2011. Nr. 1-6.7.3./223) par zemes vienības  
piekritību pašvaldībai, kadastrālo uzmērīšanu un platības precizēšanu. 

Izstrādājot ZIP ir veikta zemes gabala  „Jaunstakari” sadale, kā rezultātā izdalīts šis 
pašvaldības ceļa posms kā atsevišķa zemes vienība, platība 0,40 ha. 

        Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. pantu otrās daļas 2.p., ka zemes reformas laikā pašvaldībām 
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940. gada 21. 
jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas 
kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi  vai arī zemes īpašuma tiesību 
atjaunošana likumos nav paredzēta, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi 
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību 
funkciju īstenošanai; 

           ievērojot MK noteikumu Nr. 496 (20.06.2006.) "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 18.punktu, 
kas nosaka, ka lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs; 16.punktu-lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna 
zemes vienība; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
            1. Noteikt, ka jaunizveidotā ceļa posma „Jaunstakari - Auziņas” zemes vienība, platība 
0,40 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu instrumentāli uzmērot dabā, piekrīt 
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada pašvaldības vārda (pielikums).  
           2. Noteikt zemes vienības lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 
           3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 
reģionālajai nodaļai, Ķeguma novada Būvvaldei un SIA „METRUM”. 
 

16.§ 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 
 

Izskatīts Egīla Pūra, 2011.gada 22.februāra iesniegums (reģ. 22.02.2011., Nr.1-6/13) ar 
lūgumu pagarināt 2007.gada 27.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu. 

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 Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt Zemes nomas līgumu ar Egīlu Pūri, par pašvaldības zemesgabala „Pašvaldībai 
pie individuālajām kūtīm”, daļas 0,17 ha platībā, nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa 
vajadzībām līdz 2011.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma 
termiņu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 
PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Egīlam Pūrim, pašvaldības 
centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 
 

17.§ 
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotā rekonstrukcija” 
R.Ozols, R.Ūzuls 

 
Ķeguma novada pašvaldība ir nolēmusi piedalīties ELFLA Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekta finansējuma apguvē saskaņā ar Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumiem Nr.525 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu 
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konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””, izstrādājot 
projekta iesniegumu „Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotā 
rekonstrukcija” un iesniedzot to atbildīgajā iestādē – Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē finansējuma saņemšanai.  

Projekta kopējā summa ir LVL 24390,76 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit 
komats septiņdesmit seši lati), no tās attiecināmās izmaksas ir LVL 19992,43 (deviņpadsmit 
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi komats četrdesmit trīs lati), Ķeguma novada pašvaldības 
budžeta līdzfinansējums projekta īstenošanai ir LVL 1999,24 (viens tūkstotis deviņi simti 
deviņdesmit deviņi komats divdesmit četri lati) (10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām) un 
pieprasītais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
ir LVL 17 993,19 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs komats deviņpadsmit lati) 
(90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām).  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
07.07.2008. noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem”, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties projektu iesniegumu atlasē ar projekta iesniegumu „Ķeguma novada 

Birzgales pagasta Rūķu parka estrādes vienkāršotā rekonstrukcija” un iesniegt 
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.  

2. Nodrošināt projekta īstenošanu ņemot kredītu Valsts kasē LVL 24390,76 (divdesmit četri 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit komats septiņdesmit seši lati) apmērā.  

3. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
LVL 1999,24 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi komats divdesmit četri 
lati) apmērā plus PVN LVL 4398,33 (četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi komats 
trīsdesmit trīs lati) apmērā. 

4. Domes izpilddirektora vietniekam P.Kotānam nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē . 

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

18.§ 
Par komandītsabiedrības pārveidošanu. 

R.Ozols 
 

Saskaņā ar komandītsabiedrības „Motocentrs Zelta Zirgs”, vien. reģistrs nr.40003977580, 
2010.gada 11.novembra dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.1) par komandītsabiedrības 
„Motocentrs Zelta Zirgs” reorganizācijas uzsākšanu, 

pamatojoties uz Komerclikuma 343.p.1.daļu, kas noteic, ka lēmumu par reorganizāciju 
pieņem katras reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības dalībnieku sapulcē; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna 

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

nav, „atturas” – 1 (Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Komandītsabiedrību „Motocentrs Zelta Zirgs”, vienotais reģistrācijas nr.40003977580, 
juridiskā adrese „Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., LV-5016, reorganizēt, pārveidojot 
par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MOTO ZZ”. 
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2. Apstiprināt  komandītsabiedrības „Motocentrs Zelta Zirgs”, lēmuma projektu „Par 
komandītsabiedrības pārveidošanu” (pielikumā uz  3 lapām). 
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu komandītsabiedrībai „Motocentrs Zelta 
Zirgs” 
 

19.§ 
Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  
Mainīt nekustamā īpašuma „Meža Luikas B”, platība 1,00 ha, nosaukumu. Zemei un jaunbūvei 
piešķirt jaunu vienotu nekustamā īpašuma adresi  „Priežkalni”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 
20.§ 

Par telpu nomu. 
R.Ozols, L.Bicāns, P.Kotāns  

 
Izskatot Individuālā komersanta „Anda Klinoviča”, vienotais reģistrācijas nr. 

43602019864, juridiskā adrese „Oši 1”, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., iesniegumu ar 
lūgumu iznomāt telpas  Ķeguma Tautas namā lietoto preču tirdzniecībai; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 
ka pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, 21.p.1.daļas 14.punkta b apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome 
var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu); 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Telpas nomas līgumu ar Individuālo komersantu „Anda Klinoviča”, vien.reģ.nr. 
43602019864, juridiskā adrese „Oši 1”, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., par telpas 
(foajē), kas atrodas Ķeguma tautas namā, nomu katras kalendārās nedēļas piektdienās no 
plkst.10.00 līdz 12.00 lietoto preču tirdzniecības vajadzībām no 2011.gada 1.marta uz 

laiku līdz 2011.gada 31.maijam, nosakot nomas maksu LVL 12,- plus PVN mēnesī. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām uz kurām tas attiecas. 

 
21.§ 

Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu  
licencēšanas komisijas nolikumu. 

R.Ozols, L.Bicāns, S.Čivča 
 

Izskatīts Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisijas iesniegtais nolikuma projekts (pielikumā). 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un otro daļu,- atsevišķu pašvaldības 
funkciju pildīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var 
izveidot komisijas, kuru izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes 
lēmumi, un darbam tajās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu maksā no pašvaldības 
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ieņēmumiem. Minētā panta trešā daļa paredz, ka komisija darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu 
nolikumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas nolikumu (pielikumā). 

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

22.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Anatolija Seņkova nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu.  
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 

 
23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 
Atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

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

nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Andra Vaivoda nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 

vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
 
 
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
 
 

24.§ 
Par autotransporta iegādi pašvaldības vajadzībām. 

R.Ozols, A.Biķis, V.Teicāns 
 

Izskatīts Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieka P.Kotāna priekšlikums par 
nepieciešamību iegādāties mazlietotu vieglo automašīnu pašvaldības funkciju nodrošināšanai un 
saimniecisko jautājumu risināšanai Birzgales pagasta teritorijā. Šobrīd šim mērķim tiek nomāta 
vieglā automašīna no fiziskas personas. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo mantu, slēgt 
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 14.panta otrās daļas 6.punkts 
nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 
atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības 
finanšu līdzekļus; 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 
likumā paredzētajos gadījumos; 21.panta otro daļu, kas paredz, ka domes darbībai un lēmumiem 
jābūt maksimāli lietderīgiem. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas lēmumu, 
atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels 
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde), „pret” – nav, 
„atturas” – 1 (Raivis Ūzuls), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Iegādāties lietotu ekonomiskās klases vieglo automašīnu pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai un saimniecisko jautājumu risināšanai Birzgales pagasta teritorijā, kuras 
vērtība nepārsniedz LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati).  

2. Domes izpilddirektora vietniekam P.Kotānam organizēt lēmuma 1.punkta izpildi, 
nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēli (cena, ekspluatācijas izmaksas, 
funkcionālais raksturojums, rezerves daļu pieejamība, utml).   

3. Domes juristei S.Biļinskai sagatavot pirkuma līgumu. 
4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 

 
 

25.§ 
Informatīvie jautājumi. 

 
Izpilddirektors Alis Balbārzdis informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Izsludināti iepirkumi malkas iegādei, kurināmās degvielas iegādei, ceļu un ielu 

uzturēšanas darbiem Ķeguma novada teritorijā. 
Marta beigās pašvaldība saņems divus autobusus skolēnu pārvadāšanai. Pasūtītas 

mēbeles Ķeguma tautas nama darba kabinetiem un galdi mākslas skolai. Marta beigās plānota 
aptiekas atvēršana Rembates pagasta centrā. 

Pāvels Kotāns informē, ka ilgstoši aukstā laika dēļ kurināmais iztērēts vairāk kā 
pagājušajā apkures sezonā ap šo laiku. 

L.Bicāns – cik tālu process saistībā ar dzīvokļiem Birzgalē „Lāčplēša stacija? 
A.Balbārzdis – līdz šim nav izdevies atrisināt jautājumu ar elektroenerģijas pieslēgumu 

šai ēkai, tas arī ir par iemeslu tālāku darbību ierobežošanai. 
A.Balodis – vai tuvojoties pavasara sezonai „simtlatnieki” tiks nodrošināti ar darbam 

nepieciešamajiem instrumentiem? 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 16.00 
 
 
Sēdes vadītājs       R.Ozols 
_______________ 
      (datums) 
 
Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 
 


