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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 6.aprīlī                            Nr.9 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Sandra Čivča, Līga Strauss, Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars 

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

Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls.  

Domes darbinieki: izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija 

Priževoite, ekonomiste Aija Liepiņa, juriskonsulte Liāna Čodore.  

 

 

Darba kārtība: 
1. Par saistošajiem noteikumiem „Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”. 

2. Par Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam. 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam. 

7. Par zemes gabala nomu. 

8. Par zemes gabala nomu. 

9. Par zemes gabala nomu. 

10. Par zemes gabalu atdalīšanu. 

11. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam. 

12. Par zemes vienības platības precizēšanu. 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mirandas”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. 

14. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

16. Par kārtību kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un 

nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā.  
17. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 

Ķeguma novadā”. 

18. Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam „Brīzes”. 

19. Par vienotas adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kalnadangas”. 

20. Informatīvie jautājumi. 
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1.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par ielu tirdzniecību Ķeguma novadā”. 

R.Ozols 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka dome ir tiesīga 

izdot saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās; 

2010.gada 12.maijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, 

kuru 8.un 9. punkts nosaka pašvaldības tiesības ielu tirdzniecības jomā, izdodot pašvaldības 

saistošos noteikumus;      

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 jautājuma izskatīšanu atlikt. 

 

Lēmuma projekts ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 8 lp 

 

 

 

2.§ 

Par Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu. 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar to, ka izbeidzies Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

pilnvaru termiņš; 

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas 

noteikumu 26. p., kas paredz, ka pašvaldības dome lēmumu par attiecīgās pašvaldības dzīvojamo 

māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu var pieņemt, ja privatizācijai šajā likumā 
noteiktajā kārtībā piedāvātas visas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās 

privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas; 

 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. Izbeigt ar Ķeguma novada domes 2005.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 

20.§) izveidotās Ķeguma novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību, ar 

2011.gada 1.aprīli. 
2. Domes priekšsēdētājam norīkot atbildīgo darbinieku dzīvojamo māju privatizācijas 

procesa pabeigšanai, lietvedības un arhīva darba nodrošināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu attiecīgajiem komisijas locekļiem 

un administrācijas personāla speciālistei Dz.Grīnbergai.  

 

 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

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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Noteikt Annai Ainai Gvozdevai, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

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: 

 
Noteikt Vizmai Sprincei, kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

5.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 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: 

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Cepļakakti”, 

kas atrodas Rembates pag., Ķeguma nov. 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.        

 

 

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 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: 

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kunci”, no 

zemes vienības, atdalot aptuveni 0,13 ha lielu platību, kas atrodas Rembates pag., 

Ķeguma nov. 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

7.§ 
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Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ārijas Novikovas, 2011.gada 25.marta iesniegums (reģ.25.03.2011., Nr.1-6/24) 

ar lūgumu izbeigt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,08 ha platībā nomu 

mazdārziņa vajadzībām ar 2011.gada 1.aprīli. 
Izskatīts Inetas Arbidānes, 2011.gada 25.marta iesniegums (reģ.25.03.2011., Nr.1-6/25) 

ar lūgumu iznomāt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļu 0,08 ha platībā mazdārziņa 

vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

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

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,5 ha 

platībā. 
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: 

 

1. Ar 2011.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.19, noslēgtu 2008.gada 1.jūlijā ar 

Āriju Novikovu, par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,08 ha platībā, nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Inetu Arbidāni, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,08 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 zemes 

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

nodokli. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ārijai Novikovai, Inetai Arbidānei, 

pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

8.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ainas Laukšteines, 2011.gada 29.marta iesniegums (reģ.29.03.2011., Nr.1-

6/26) ar lūgumu izbeigt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,08 ha platībā nomu 

mazdārziņa vajadzībām. 

Izskatīts Māra Kristovska, 2011.gada 29.marta iesniegums (reģ.29.03.2011., Nr.1-6/27) 

ar lūgumu iznomāt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļu 0,08 ha platībā mazdārziņa 

vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

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

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,5 ha 

platībā. 
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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: 

 

1. Ar 2011.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu ar Ainu Laukšteini, daļu par zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,08 ha platībā, nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Māri Kristovski, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,08 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 zemes 

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

nodokli. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ainai Laukšteinei, Mārim Kristovskim, 

pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

9.§ 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 
Izskatīts Janīnas Kristovskas, 2011.gada 29.marta iesniegums (reģ.29.03.2011., Nr.1-

6/28) ar lūgumu izbeigt zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” , daļas 0,02 ha platībā nomu 

mazdārziņa vajadzībām. 

Saskaņā ar Birzgales pagasta padomes 25.09.2008.sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 12.§) 

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

nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.3.punktu, zemes gabals „Pašvaldības nomas zeme”, 

Birzgales pag.,, Ķeguma nov., ir  Ķeguma novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals 6,5 ha 

platībā. 
Ar Janīnu Kristovsku, 2008.gada 3.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.8 par zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,02 ha platībā nomu mazdārziņa vajadzībām. 

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. Ar 2011.gada 1.aprīli izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.8, noslēgtu 2008.gada 3.jūnijā ar 

Janīnu Kristovsku, par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,02 ha platībā 
nomu mazdārziņa vajadzībām. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Janīnai Kristovskai, pašvaldības 

centralizētajai grāmatvedībai un Birzgales pagasta pārvaldei. 

 

10.§ 

Par zemes gabalu atdalīšanu. 

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 
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Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – 

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

  

      1. No zemes vienības „Vecsaimnieki”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. platība 

0,1734 ha, atdalāmajam zemes gabalam, uz kura atrodas slēgto transformatoru apakšstacija TP-

2419: 

         1.1. saglabāt adresi „Vecsaimnieki ST2”, Rembate, Rembates pag.,  Ķeguma nov.; 

         1.2. noteikt zemes gabala platību 0,0120 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 
         1.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 

1201). 

      2. No zemes vienības „Pašvaldība pie ēdnīcas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 1,75 ha 

,  atdalāmajam zemes gabalam, uz kura atrodas slēgto transformatoru apakšstacija TP-3314: 

          2.1. piešķirt adresi „Transformatoru apakšstacija TP-3314”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

          2.2. noteikt zemes gabala platību 0,0265 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu 

instrumentāli uzmērot dabā; 
          2.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 

1201). 

      3. Paliekošajam zemes gabalam „Pašvaldība pie ēdnīcas” , mainīt nosaukumu uz nosaukumu 

„Zeme pie ēdnīcas”, Birzgales pag., Ķeguma nov. . 
 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

11.§ 

Par nosaukuma  maiņu 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 „Pašvaldība”, platība 2,00 ha,  uz jaunu nosaukumu „Kausi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

12.§ 

Par zemes vienības platības 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, 28.03.2011. 

iesniegums Nr./a/41-2011 (reģistrēts 28.03.2011. Nr. 1-6.7.3./415) par zemes vienības  platības 

precizēšanu pēc kadastrālās uzmērīšanas. 
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Ķeguma novada domes 15.12.2010. lēmumā atdalāmā zemes gabala „Jauncekuļi P”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., platība ir 0,06 ha. Veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, 

precizētā platība ir 0,10 ha; 

          saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā 
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, jāveic zemes 

vienību platību precizēšana. 

     Ņemot vērā 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. Apstiprināt precizēto zemes vienības „Jauncekuļi P”, platību 0,10 ha, kas atrodas 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai, Ķeguma novada Būvvaldei un SIA „METRUM”. 

 

13.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Mirandas”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. 

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: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Mirandas”, Birzgales pag., Ķeguma 

nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

14.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 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: 

 

1. Pirmajai zemes vienībai, platība 0,50 ha: 

     1.1. saglabāt nosaukumu „Mirandas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

           1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķus –  

                  1.2.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, platība 0,1938 

ha (kods 0201);  

                  1.2.2. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, 

platība 0,0810 (kods 0302); 

                  1.2.3. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, platība 0,2252 ha (kods 1101). 

      2.  Otrajai zemes vienībai, platība 0,51 ha: 
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           2.1. piešķirt nosaukumu „Krastiņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

           2.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

     3.  Trešajai  zemes vienībai, platība 0,50 ha: 

          3.1. piešķirt adresi  „Marindas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

          3.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

     4. Ceturtajai zemes vienībai, platība 0,50 ha: 

          4.1. piešķirt nosaukumu „Zaķulāči”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

          4.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

     5. Piektajai zemes vienībai, platība 0,50 ha: 

         5.1. piešķirt nosaukumu „Pelašķi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

         5.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi - neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0600). 

     6. Sestajai zemes vienībai, platība 1,29 ha: 

        6.1. piešķirt nosaukumu „Margrietas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

        6.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķus –  

               6.1.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, platība 1,0085 

ha (kods 0201); 

               6.1.2. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, platība 

0,2815 ha (kods 0302). 

     7. Septītajai zemes vienībai, platība 1,29 ha: 

        7.1. piešķirt nosaukumu „Ievlejas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

        7.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķus –  

               7.2.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, platība 0,9019 

ha (kods 0201); 

               7.2.2. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, platība 

0,3881 ha (kods 0302). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

15.§ 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”. 

R.Ozols 

 

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

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

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

 ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 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 saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

16.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2011.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 
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3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi pieejami 

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

 

Pielikumā saistošie noteikumi Nr.5. 

 

 

16.§ 

Par kārtību, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un 

nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā. 
 

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 kompetence vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vēra domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Andris 

Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” – nav, „atturas” 

– 1 ( Pāvels Kotāns), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada domes Noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā tiek ierosināti un 

īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un nodrošināta ar projektu īstenošanu 

saistīto dokumentu aprite pašvaldībā” (pielikumā). 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt Noteikumu publicēšanu laikrakstā „Ķeguma Novada 

Ziņas” un ievietošanu Ķeguma novada mājas lapā www.kegums.lv elektroniskā formātā, 
atsevišķi ievietojot kārtības 1., 2. un 3. pielikumu Word dokumenta formā, lai tos 

interesenti varētu lejupielādēt un elektroniski aizpildīt. 
 

17.§ 

Par saistošajiem noteikumiem 

 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ķeguma novadā”. 

R.Ozols, S.Čivča 

 

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

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

14.panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un 

atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas; 21.panta pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt  

saistošus  noteikumus  par  pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadījumos 

noteikt nodokļu apmērus. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām ” 12.panta pirmā daļa nosaka, ka vietējās 

pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā 
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas, minot konkrēto nodevu veidus. 

Ministru kabineta noteikumi nr.480 no 28.06.2005.”Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” nosaka minēto nodevu uzlikšanas kārtību. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu 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 jautājuma izskatīšanu atlikt. 
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Lēmuma projekts ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 4 lp 

 

 

 

18.§ 

Par vienotas adrese noteikšanu nekustamajam īpašumam „Brīzes”. 

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: 

 

Piešķirt nekustamajam īpašumam „Brīzes”, platība 2,59 ha, kas sastāv no zemes vienības un 

saimniecības ēkām, vienotu adresi “Brīzes”, Tomes pag.,  Ķeguma nov.. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

19.§ 

Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kalnadangas”. 

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. Piešķirt nekustamajam īpašumam „Kalnadangas”, platība 10,10 ha, kas sastāv no zemes 

vienības un saimniecības ēkām, vienotu adresi “Kalnadangas”, Rembates pag.,  Ķeguma 

nov.. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

 

20.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

 Izpilddirektora vietnieks E.Kozlovs informē par aktuālākajiem veiktajiem un 

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

uzturēšanas darbiem Ķeguma novada teritorijā. 
Aprīļa beigās vai maija sākumā plānots saņemt autobusus skolēnu pārvadāšanai. Izsludināts 

iepirkums papildus darbiem saistībā ar gājēju celiņa izbūvi Celtnieku ielā. Sagatavots 

izsludināšanai iepirkums automašīnu stāvlaukumu izbūvei pie Ķeguma bibliotēkas, pirmskolas 

izglītības iestādes un komercnovirziena vidusskolas. 

L.Strauss – jautājums par koku ( kastaņu un pīlādžu) apzāģēšanu Staru ielas teritorijā. Vai šo 

darbu izmaksas ir adekvātas? Kas un kam bija ierosinājums šos kokus zāģēt? Ja to organizēja 

SIA „Ķeguma Stars”, tad nepieciešams paskaidrojums no M.Juškāna. 

R.Ozols – M.Juškāns tiks informēts par minēto jautājumu, lai sniegtu atbildi par darbu apjomiem 

un izmaksām. 
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L.Bicāns – vajadzētu kontrolēt ielu apgaismojumu, jo tas regulāri ir ieslēgts diennakts gaišajā 
laikā. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

      (datums) 

 

 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 

 

 


