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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 3.augustā                            Nr.17 

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: Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Valentīns 

Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls. 

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektora vietnieks Edgars 

Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Viesturs Teicāns sakarā ar 

aizņemtību pamatdarbā, Sandra Čivča atvaļinājumā. 
 

Darba kārtība: 

 
1. Par Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmuma nr.279 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 3.§) atcelšanu. 

2. Par Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmuma nr.280 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 4.§) atcelšanu. 

3. Par Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmuma nr.278 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā (protokols nr.15, 2.§) atcelšanu. 

4. Par nomas līguma izbeigšanu. 

5. Par zemes piekritību pašvaldībai. 

6. Par nolikumu konkursam „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011”. 

7. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem „Stacija Lāčplēsis” un 

„Dzelzceļa Jelgava – Krustpils 226.-231.km”. 

8. Par pašvaldības kustamo mantu-traktora piekabi un piekabi kravas kasti. 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Enderi”. 

10. Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam „Pārslas”. 

11. Informatīvie jautājumi. 
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1.§ 

Par Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmuma nr.279  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 3§) 

atcelšanu. 

R.Ozols 

 

Sakarā ar konstatēto datu neprecizitāti nekustamā īpašuma nodokļa apmērā, pamatojoties 

uz domes Finanšu komitejas 2011.gada 3. augusta lēmumu (protokols nr.32, 1.p.),  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmumu nr.279 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 3.§). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes Centralizētajai 

grāmatvedībai (M.Priževoite), domes juristei (S.Biļinska). 

 

2.§ 

Par Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmuma nr.280 

 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 4§) 

atcelšanu. 

R.Ozols 

 

Sakarā ar konstatēto datu neprecizitāti nekustamā īpašuma nodokļa parāda apmērā, 
pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2011.gada 3. augusta lēmumu (protokols nr.32, 2.p.),  

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Atcelt Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmumu nr.280 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 4.§). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes Centralizētajai 

grāmatvedībai (M.Priževoite), domes juristei (S.Biļinska). 

 

 

3.§ 

Par Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmuma nr.278  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 2§) 

atcelšanu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Atcelt Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija lēmumu nr.278 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” (protokols nr.15, 2.§). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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4.§ 

Par nomas līguma izbeigšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Leontīnas Ziemeles, 2011.gada 22.jūlija iesniegums (reģ. 22.07.2011. Nr.1-

18.2/Z220) ar lūgumu izbeigt noslēgto Telpu nomas līgumu par kūtiņas Nr.11 lietošanu.    

Ar Leontīni Ziemeli 2008.gada 12.maijā noslēgts Telpu nomas līgums par pašvaldības 

valdījumā esošo telpu nr.11, 12 (kūts, šķūņi, saimniecības telpas), kas izvietotas būvē, kas 

atrodas uz zemes vienības „Saimnieki”, Rembates pag., nomas lietošanu.  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Slēgt vienošanos pie 2008.gada 12 maija Telpu nomas līgumu noslēgtu ar Leontīni 

Ziemeli, par pašvaldības valdījumā esošas telpas Nr.11 (kūts, šķūnis, saimniecības 

telpas), kas atrodas „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., nomas lietošanas tiesību 

izbeigšanu ar 2011.gada 1.augustu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu L.Ziemelei un pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

5.§ 

Par zemes piekritību pašvaldībai. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2. punktu, pašvaldībai piekrīt un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda zemes vienība 

„Mangaļi”, Tomes pag., Ķeguma nov., platība 0,75 ha.  

2. Slēgt vienošanos pie 2007.gada 12.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr.225/2007 ar Veru Visocku, par zemes vienības „Mangaļi”, Tomes pag., Ķeguma nov., 

0,75 ha platībā, nomu.   

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

6.§ 

Par nolikumu konkursam 

„Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011.” 

R.Ozols 

 

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

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

vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 15. pantu, kas 

nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 

 ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumu,  
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atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Ķeguma novada domes konkursa nolikumu „Veidosim skaistu un sakoptu savu 

novadu 2011”. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt nolikuma publicēšanu pašvaldības laikrakstos un mājas lapās. 
 

Pielikumā: 
Ķeguma novada domes konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu 2011.” 

Nolikums uz 2 lp. 

 

 

7.§ 

Par adreses un nosaukuma piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem  

„Stacija Lāčplēsis” un „Dzelzceļa Jelgava-Krustpils 226.-231.km”. 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
     1. Piešķirt dzelzceļa stacijas ēkai „Lāčplēsis” un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kas 

atrodas uz zemes vienības, vienotu nekustamā īpašuma adresi „Stacija Lāčplēsis”, Birzgales 

pag.,  Ķeguma nov. 

     2. Piešķirt zemes vienībai, nosaukumu „Dzelzceļa Jelgava-Krustpils 226.-231.km”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

8.§ 

Par pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi un piekabi kravas kasti. 

R.Ozols, A.Balodis, L.Bicāns 

 

Ar Ķeguma novada domes 2011.gada 6.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 21§) „Par 

pašvaldības mantas atsavināšanu” tika nolemts pārdot rakstiskā izsolē Ķeguma novada domei 

piederošu kustamu mantu- traktora piekabi ar reģistrācijas nr.P4788LZ, marka 2PTS-4, 

izlaiduma gads 1981 un piekabi kravas kasti ar reģistrācijas nr.B9542, marka SP, modelis  8112, 

izlaiduma gads 1993. Līdz kustamas mantas izsoles noteiktajam termiņam 2011.gada 27.jūlijam 

plkst.14.00, nepieteicās neviens pretendents.   

Pašvaldības kustamas mantas: 

- traktora piekabe ar reģistrācijas nr.P4788LZ, marka 2PTS-4, izlaiduma gads 

1981, bilances atlikusi vērtība uz 01.12.2010. ir Ls 0,00, tehniskā apskate nav 

veikta; 

- piekabe kravas kaste ar reģistrācijas nr.B9542, marka SP, modelis 8112, 

izlaiduma gads 1993, bilances atlikusī vērtība uz 01.12.2010. ir Ls 0,00, 

tehniskā apskate nav veikta.    

Minētā pašvaldības kustamā manta ir fiziski nolietojusies. 

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas- traktora piekabes ar reģistrācijas nr.P4788LZ, marka 

2PTS-4, izlaiduma gads 1981 un piekabes kravas kastes ar reģistrācijas nr.B9542, marka 

SP, modelis  8112, izlaiduma gads 1993 izsoli par nesekmīgu. 

2. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei organizēt pašvaldības kustamas mantas- traktora 

piekabes ar reģistrācijas nr.P4788LZ, marka 2PTS-4, izlaiduma gads 1981 un piekabes 

kravas kastes ar reģistrācijas nr.B9542, marka SP, modelis 8112, izlaiduma gads 1993 

nodošanu metāllūžņos, noņemšanu no uzskaites CSDD un pamatlīdzekļu uzskaites.  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektorei un 

centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

9.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Enderi”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Enderi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., atdalot 0,12 ha lielu platību, kas tiks precizēta pēc robežu 

uzmērīšanas. 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

   

 

 

10.§ 

Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajam īpašumam „Pārslas”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Aigars 

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

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
Piešķirt nekustamajam īpašumam „Pārslas”, platība 1,20 ha, kas sastāv no zemes vienības un 

ēkām, vienotu adresi “Pārslas”, Rembate, Rembates pag.,  Ķeguma nov.. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

11.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā. Turpinās Ķeguma pludmales sakārtošanas darbi.  
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1. Iepirkumā ELFLA līdzfinansētam projektam „Ķeguma novada Birzgales pagasta Rūķu 

parka estrādes vienkāršotā rekonstrukcija” ir veikta papildus iesniegtās informācijas 

izvērtēšana un par uzvarētāju atzīts SIA „BK māja” par summu Ls 20062,- bez PVN. Ir 

noslēgts būvdarbu līgums. 

2. 22.07.2011 izsludinātajā iepirkumā ELFLA projekta pieteikumam „Mēbeļu un iekārtu 

iegāde mākslas studiju centram Ķegumā” piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 

02.08.2011. Saņemts viens piedāvājums par summu Ls 7950,- bez PVN. Tuvākā laikā tiks 

izvērtēts šis piedāvājums un pieņemts lēmums par uzvarētāju. 

3. Tika sagatavota ERAF projekta „Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā Ķegumā” noslēguma 

dokumentācija (progresa pārskats, maksājuma pieprasījums) un 26.jūlijā tā ir iesniegta CFLA. 

4. Turpinās Ķeguma pludmales sakārtošanas darbi.  

5. Turpinās papildus darbi pie ĶKNV siltināšanas, kas saistīti ar skolas sporta zāles grīdas 

siltināšanu. 

 

P.Kotāns informē, ka tuvākajā laikā tiks nodotas ekspluatācijā Birzgales pagasta Birzgales ciema 

attīrīšanas ietaises. Uzsākti vienkāršotās rekonstrukcijas darbi administratīvajam korpusam 

Nākotnes ielā 2A. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16:00 

 

 

 

Sēdes vadītājs          R.Ozols 

__________________ 

       (datums) 

 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja         G.Kozlova 

 

 

 

 

 

 


