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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 15.jūnijā                            Nr.14 

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, Aigars Biķis, Laimons Bicāns, 

Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja.  

Domes darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektora vietnieks Edgars 

Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, juriskonsulte Liāna Čodore. 

 SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ilmārs Zemnieks, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Kristaps Rūde, 

Raivis Ūzuls sakarā ar aizņemtību pamatdarbā. 
 

Darba kārtība: 
1. SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa ziņojums. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Bambari”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov. 

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

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kraujas”. 

5. Par nacionālās sporta bāzes statusu. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
7. Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lielvārdes ielā 3, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

8. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

9. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

10. Par zemes nomas līgumu. 

11. Par zemes nomu. 

12. Par Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu. 

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu. 

14. Par līdzfinansējumu projektā. 
15. Par līdzfinansējumu projektā. 
16. Par līdzfinansējumu projektā. 
17. Par tehniski ekonomisko pamatojumu. 

18. Par zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai. 

19. Informatīvie jautājumi. 
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1.§ 

SIA „Ķeguma Stars” valdes locekļa ziņojums. 

M.Juškāns 

 

 SIA „Ķeguma Stars” valdes loceklis Māris Juškāns informē par saimniecisko un 

finansiālo situāciju. Ēku komunālo maksājumu parādi laika periodā no 01.06.2010. līdz 

31.05.2011. palielinājušies par Ls 26328,47 Protokola pielikumā tabulas: ēku un komunālo 

maksājumu kopējā (ar līgumsodiem) parāda izmaiņas, apsaimniekošana no 01.01.2010. – 

31.12.2010., dzīvojamo māju komunālo maksājumu aprēķinu apmaksas analīze par 2011.gada 4 

mēnešiem, siltumenerģijas pārskats Ķegumā 2010./2011.gada sezonā, izmaksu sadalījums ūdens 

nozarei, izmaksu sadalījums kanalizācijas nozarei.  

M.Juškāns – kādā stadijā domes 2011.gada 2.februāra lēmums par pašvaldības finansējuma 

nodrošinājumu ERAF līdzfinansētā  SIA ”Ķeguma Stars” iesniegtajā projektā 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma novada Rembates pagasta Rembates ciemā” īstenošanai. 

R.Ozols – pašvaldības līdzfinansējums tiks nodrošināts ņemot aizņēmumu Valsts kasē tad, kad 

tiks saņemts apliecinājums par projekta apstiprināšanu. 

M.Juškāns – saistībā ar jaunajā Atkritumu apsaimniekošanas likumā (8.pants) noteikto, 

pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas 

biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi 

par šo atkritumu apsaimniekošanu. Saistošie noteikumi būtu izstrādājami līdz 2011.gada beigām 

un pašvaldībai jāizsludina konkurss par atkritumu apsaimniekotāju. 

M.Juškāns – saņemti būvuzrauga atzinumi par daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli. Vairāku 

daudzdzīvokļu māju, it sevišķi Rembatē, stāvoklis ir kritisks un nepieciešami ievērojami 

ieguldījumi draudīgās situācijas novēršanai. 

M.Juškāns – kādā stadijā projekts siltumtrasei Ķegumā, Smilšu ielā? 

R.Ozols – projekts ir gatavs, par realizāciju vēl nav konkrētas skaidrības. 

M.Juškāns – izsludināts iepirkums daudzdzīvokļu mājas Ogres ielā 6 siltināšanai. 

L.Bicāns – kādas prognozes par jaunās apkures sezonas iespējamiem tarifiem? Par cik % var 

pieaugt siltuma ražošanas tarifs? 

M.Juškāns – nav prognožu, bet tas varētu pieaugt par 5-7%. 

L.Bicāns – vai ir siltuma patērētāji, kuri izteikuši atslēgties no kopējās sistēmas? 

M.Juškāns – atsevišķu dzīvokļu īpašnieki izteikuši šādu vēlēšanos.  

L.Bicāns – aktuāli būtu, ja atslēgtos vesela dzīvojamā māja. 

M.Juškāns – reāli tas būtu Smilšu ielas 2 un 6 mājām. 

L.Bicāns – iedzīvotāji jābrīdina laicīgi par iespējamo apkures tarifa palielināšanos. 

M.Juškāns – tuvākajā laikā tiks saņemta atbilde no „Latvenergo” uz SIA „Ķeguma Stars” vēstuli, 

tad arī būs zināma skaidrība un varēs sākt informēt iedzīvotājus. Plānots rīkot iedzīvotāju 

sapulces, jo plānots palielināt arī citus tarifus ( ūdens, kanalizācija, apsaimniekošana). Maksas 

palielināšana par šiem pakalpojumiem SIA „Ķeguma Stars” finansiālo situāciju neuzlabos. 

Prognozējams, ka iedzīvotāju parādi tikai pieaugs. Jau ar esošajiem tarifiem ir ievērojamas 

problēmas. 

L.Bicāns – pašvaldība var sniegt sociālo pabalstu saskaņā ar likumos noteikto, bet nedzēš 

parādus iedzīvotājiem. 

L.Strauss – cik reizes, kops iepriekšējā ziņojuma domes sēdē, ir bijušas tikšanās ar 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem (māju vecākajiem)? Iedzīvotājiem joprojām nav skaidra 

apsaimniekošanas naudas izlietošana, jo nekādi reāli uzlabojumi nav redzami. 

M.Juškāns – visa aktuālā informācija tiek publicēta SIA „Ķeguma Stars” mājas lapā. Ar māju 

vecākajiem plānots tikties augustā. 
L.Strauss – kāpēc tikai augustā?  

L.Bicāns – apsaimniekotājam jābūt sadarbībai ar māju vecākajiem vismaz reizi mēnesī. Vai SIA 

„Ķeguma Stars”  finansiāli atbildīgi sagaidīs 2012.pavasari? 
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L.Strauss – vai māju vecākie informēti par savas mājas parādniekiem? Kas darīts līdz parāda 

piedziņai tiesas ceļā? 

M.Juškāns – māju vecākie informēti par konkrētās mājas kopējo parāda summu.  

P.Kotāns – kur tad ir risinājums, ja palielinot tarifus SIA iegūs tikai vēl lielākus parādus? 

 

Citu jautājumu nav. 

Ķeguma novada dome pieņem zināšanai SIA „Ķeguma Stars” atskaites ziņojumu. 

Ziņojuma materiāli pielikumā uz 8 lp. 

 

2.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Bambari”,  

Birzgales pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

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

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

3.§ 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

1. Pirmajai zemes vienībai, platība 24,00 ha: 

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

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

ir mežsaimniecība (kods 0201);  

      2. Otrajai zemes vienībai, platība 40,50 ha: 

           2.1. piešķirt nosaukumu „Lejasbambari”, 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. 

 

 

4.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kraujas”. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

     1.Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kraujas”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., atdalot no zemes vienības aptuveni 0,089 ha lielu platību, kas tiks 

precizēta pēc robežu uzmērīšanas. 
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     2.  Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikums). 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

5.§ 

Par nacionālās sporta bāzes statusu. 

R.Ozols, A.Biķis 

 

Izskatīts SIA „Baltijas Kausa Fonds” 2011.gada 11.maija iesniegums Nr.31/2011 par 

nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu motocentram „Zelta Zirgs”.  

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 8.punkts noteic, ka ar 

nekustamā īpašuma nodokli neapliek nacionālās sporta bāzes un zemi to uzturēšanai.  

Likuma „Par nacionālās sporta bāzes statusu” 12.pantu, pašvaldība var piedalīties tās 

teritorijas nacionālās sporta bāzes finansēšanā. 
Izvērtējot prognozējamo finansiālo ietekmi uz Ķeguma novada pašvaldības budžetu, ja 

motocentra „Zelta zirgs” sastāvā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki tiktu atbrīvoti no 

nekustamā īpašuma nodokļa maksas, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

1.Ķeguma novada dome neiebilst, ka motocentram „Zelta Zirgs”, kurā ietilpst: 

1) ēkas: 

• sacensību dalībnieku apkalpes centra ēka; 

• tiesnešu centra ēka; 

• angārs. 

2) zemes īpašumi; 

• Mototrase „Zelta Zirgs”, Rembates pag., Ķeguma nov., 35 ha; 

• „Motocentrs”, Rembates pag., Ķeguma nov., 6,52 ha; 

• „Līdumi”, Rembates pag., Ķeguma nov., 19,1 ha; 

• „Brīvnieku ceļš”, Rembates pag., Ķeguma nov., 0,42 h; 

• „Ozoli”, Rembates pag., Ķeguma nov., 1,16 ha; 

• „Mežkapari”, Rembates pag., Ķeguma nov., 6,6 ha; 

• „Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., 0,91 ha; 

• Dzintaru iela 1A, Ķegums, Ķeguma nov., 1,7328 ha; 

• „Kausi”, Rembates pag., Ķeguma nov., 1,84 ha. 

 3) infrastruktūras objekti: 

• motortehnikas mazgātuve, 

• motocentra „Zelta Zirgs” bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 

tiek piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss. 
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Baltijas Kausa Fonds”. 
 

 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Sarmītes Andersones-Tomanes nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

7.§ 

Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lielvārdes ielā 3,  

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

Piešķirt nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 1,66 ha platībā un 

administratīvās ēkas, vienotu adresi Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

8.§ 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Izskatīts individuālā komersanta „Anda Klinoviča”, vienotais reģistrācijas nr. 

43602019864, juridiskā adrese „Oši 1”, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., iesniegums ar 

lūgumu pagarināt telpas nomas līgumu līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Telpu nomas līgums nr.2/2011 noslēgts 2011.gada 8.martā ar IK „Anda Klinoviča” par 

telpu- foajē, kas atrodas Ķeguma tautas nama ēkā, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, Ķeguma nov., 

LV-5020, nomu lietoto preču tirdzniecības vajadzībām. Nomas un ar nomu saistīto maksājumu 

parādu nav. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz 

pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14(a).punktu, kas paredz pašvaldības tiesības noteikt maksu par 

pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu); 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu;  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

1. Pagarināt 2011.gada 8.marta Telpu nomas līguma termiņu, kas noslēgts 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, lietoto preču tirdzniecības vajadzībām līdz 2011.gada 

31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus.  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu komersantei Andai Klinovičai un 

pašvaldības darbiniekiem uz kuriem tas attiecas. 
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9.§ 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 

R.Ozols, S.Čivča, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 7 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns,  Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, 

Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, „pret” – nav, „atturas” – 3 (Sandra Čivča, 

Līga Strauss, Irēna Dmitročenko), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par Rustama Kozlovska deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

10.§ 

Par zemes nomas līgumu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Guntara Zieda, 2011.gada 12.maija iesniegums par zemes vienību, platība 21,62 

ha un platība 4,29 ha, nomu lauksaimniecības vajadzībām. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2010.gada 6.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.21, 

9§) uz zemes vienībām „Ķesteri”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 21,62 ha un platība 4,29 

ha, izbeigtas zemes lietošanas tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3. punktam.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļu, 2.
1
daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 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. 

Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības 

zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena 

gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, 

par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.
1
 daļā noslēdzami zemes nomas līgumi. 

Ievērojot 2008.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumus Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

1. Noteikt, ka zemes vienības „Ķesteri”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 21,62 ha un  

platība 4,29 ha, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

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

ierakstāma zemesgrāmatā uz Ķeguma novada domes vārda (pielikumā zemes robežu 

plāni). 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Guntaru Ziedu, par zemes vienību „Ķesteri”, Birzgales 

pag., Ķeguma nov., platība 21,62 ha un platība 4,29 ha, uz laiku, kas nav mazāks par 10 

gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā likumos noteiktos nodokļus. 
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3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Guntaram Ziedam, Valsts zemes 

dienesta reģionālajai nodaļai, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

11.§ 

Par zemes nomu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts Edgara Andža, iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu, kas noslēgts 

sakņu dārza ierīkošanai. 

Izskatīts Aijas Bluķes, iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 356 kv.m platībā 
Staru ielā 16A, Ķegumā, sakņu dārza vajadzībām.   

Ar Edgaru Andžu 2007.gada 17.aprīlī noslēgts Zemes nomas līgums par zemes gabala 

356 kv.m platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- sakņu dārza ierīkošana, kas ir zemes 

gabala Staru ielā 16A, Ķegumā. 
Zemesgabala Staru iela 16A, Ķegumā, īpašuma tiesības nostiprinātas Ogres 

zemesgrāmatu nodaļas Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā. 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 14.punktu, domei tiesības 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” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

1. Izbeigt Zemes nomas līgumu, kas 2007.gada 17.aprīlī noslēgts ar Edgaru Andžu, par 

zemes vienības 356 kv.m platībā Staru ielā16A, Ķegumā nomu. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu ar Aiju Bluķi, par zemes vienības 356 kv.m platībā, nomu 

bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 

2011.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 E.Andžam, A.Bluķei un 

pašvaldības darbiniekiem, uz kuriem tas attiecas. 

 

 

 

12.§ 

Par Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. 

R.Ozols, L.Bicāns, S.Čivča 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, kas nosaka, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba 

grupas; 

 ievērojot 2011.gada 20.aprīlī apstiprinātā (prot.Nr.10, 21.§) Ķeguma novada pašvaldības 

Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma 7.1.punktu; 

 ievērojot nevalstisko organizāciju iesniegtos kandidātus vērtēšanas komisijai un ņemot 

vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšlikumu, 



 8

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Līga Strauss, Irēna 

Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, 

„pret” – nav, „atturas” – 1 (Sandra Čivča), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
• 3 izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji; 

* Sandra Čivča – komisijas priekšsēdētāja 

* Kristaps Rūde, 

* Edgars Skuja. 

• 3 nevalstisko organizāciju izvirzītie pārstāvji: 

* Jānis Siliņš, PPP „Zied zeme” valdes loceklis, jauniešu interešu pārstāvis; 

* Vija Jaunzema, sieviešu kluba ‘Ķeguma saulespuķes” izvirzītā pārstāve; 

* Liāna Čodore, biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums” 

izvirzītā pārstāve. 

2. Projektu vērtēšanas komisijai nodrošināt iesniegto projektu izvērtēšanu atbilstoši 

iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikumam un līdz 2011.gada 

22.jūnijam iesniegt priekšlikumu par atbalstāmajiem projektiem izskatīšanai Finanšu 

komitejā. 
 

 

13.§ 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu un patapinājuma līguma slēgšanu. 

R.Ozols 

 

Izskatīts biedrības ”SK Birzgale”, reģ.nr.40008107489, juridiskā adrese Skolas iela 1, 

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, valdes priekšsēdētāja Edgara Siliņa 2011.gada 

1.jūnija iesniegums ar lūgumu izbeigt 2010.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumu un nodot zemes 

gabala Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 0.62 ha platībā bezatlīdzības 

lietošanā sakarā ar to, ka biedrībai ”SK Birzgale” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss. 

Zemes nomas līgums noslēgts 2010.gada 1.jūnijā ar biedrību ”SK Birzgale”, nomas 

mērķis – sporta pasākumu, treniņnodarbību rīkošana un projekta Nr.10-04-ZL23-Z401102-

000004 „Birzgales sporta laukuma atjaunošana” īstenošana. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

5.panta otrās daļas 4
1
.punkts paredz, ka pašvaldībai aizliegts pašvaldību mantu nodot citām 

personām bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad pašvaldība savu mantu nodod 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Ar LR Valsts ieņēmumu dienesta 25.05.2011. lēmumu Nr.8.14-6/36821 biedrībai ”SK 

Birzgale” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

 

1. Izbeigt 2010.gada 1.jūnija Zemes nomas līgumu ar 2011.gada 15.jūniju. 

2. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”SK Birzgale”, reģ.Nr. 400018107489, juridiskā 
adrese Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, zemes gabala Skolas 

iela 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 0.62 ha platībā uz laiku no 2011.gada 15.jūnija 

līdz 2017.gada 31.maijam. Patapinājuma mērķis - sporta pasākumu, treniņnodarbību 

rīkošana, projekta Nr.10-04-ZL23-Z401102-000004 „Birzgales sporta laukuma atjaunošana”, 

kā arī citu projektu īstenošana. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai ”SK Birzgale”, domes 

Centralizētajai grāmatvedībai, Birzgales pagasta pārvaldei. 
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14.§ 

Par līdzfinansējumu projektā. 
R.Ozols 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER 

pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. rīcībā „Atbalsts 

iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai"; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. rīcībā „Atbalsts iedzīvotāju 

apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai", kas paredz 

dažādu attīstošo rotaļlietu un sporta inventāra iegādi PII „Gaismiņa” audzēkņu 
attīstībai un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu līdz Ls 625,- (seši simti divdesmit 

pieci lati), kas attiecīgi atbilst 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no projekta 

attiecināmajām izmaksām, kā arī projekta neattiecināmo izmaksu (PVN) līdz Ls 451,- 

(četri simti piecdesmit viens lats) segšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kopējais 

pašvaldības finansējums līdz Ls 1076,- (viens tūkstotis septiņdesmit seši lati). 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir PII 

„Gaismiņa” vadītāja Sanita Tošena. 

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

 

15.§ 

Par līdzfinansējumu projektā. 
 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER 

pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.2. rīcībā „Atbalsts 

jauniešu un ģimeņu centru izveidei"; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.2. rīcībā „Atbalsts jauniešu un 

ģimeņu centru izveidei", kas paredz moderna mūzikas kabineta – studijas iekārtošanu 

un aprīkošanu ar mēbelēm Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un garantēt 
pašvaldības līdzfinansējumu līdz Ls 2500,- (divi tūkstoši pieci simti lati), kas atbilst 

attiecīgi  25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, 

kā arī projekta neattiecināmo izmaksu (PVN) līdz Ls 1803,- (viens tūkstotis astoņi simti 
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trīs lati) segšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kopējais pašvaldības finansējums 

līdz Ls 4303,- (četri tūkstoši trīs simti trīs lati). 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas direktors Edgars Viņķis. 

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

 

16.§ 

Par līdzfinansējumu projektā. 
 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER 

pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. rīcībā „Atbalsts 

iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai"; 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas īstenošanas 

PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 1.1. rīcībā „Atbalsts iedzīvotāju 

apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai", kas paredz 

moderna mūzikas kabineta – studijas aprīkošanu ar aparatūru Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā un garantēt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1250,- (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit lati), kas attiecīgi atbilst 25 % (divdesmit piecu procentu) 

apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, kā arī projekta neattiecināmo izmaksu 

(PVN) līdz Ls 902,- (deviņi simti divi lati) segšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

kopējais pašvaldības finansējums līdz Ls 2152,- ( divi tūkstoši viens simts piecdesmit 

divi lati). 

2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas direktors Edgars Viņķis. 

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

 

17.§ 

Par tehniski ekonomisko pamatojumu. 

R.Ozols 

 

Izvērtējot SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2011.gada maijā iesniegto tehniski ekonomisko 

pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pilsētā. 2.kārta”; 
 pamatojoties uz 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” II. Sadaļas 8.punktu, kas noteic, 
ka tehniski ekonomisko pamatojumu projekta pieteicējs, kas nav pašvaldība, iesniedz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un pievieno tehniski ekonomiskajam 
pamatojumam pašvaldības lēmumu par tā saskaņošanu; 

saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, kas noteic pašvaldības 
autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, Aigars 

Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, „pret” – nav, „atturas” 

– 2 (Sandra Čivča, Līga Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2011.gada maijā iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pilsētā, 2.kārta” 

(tehnisko sadaļu). 

2. Apstiprināt Ķeguma pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas robežu saskaņā ar tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pilsētā, 2.kārta”.  

3. Apstiprināt šādus prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes): 

 

Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums
 

U1. Ūdens 

efektīva 

izmantošana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību atbilstoši 

Dzeramā ūdens direktīvas 

(DzŪD) 98/83/EC 4.1 un 

6.1a panta prasībām. 

Samazināt ūdens resursu 

piesārņošanas risku. 

 Ūdensvada rekonstrukcija 

(Austrumu sistēmā) 

 

1120 m,  

d=50-100mm 

 

K1. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam un 

novērst grunts, gruntsūdeņu 

un virszemes ūdeņu 

piesārņošanu ar neattīrītiem 

notekūdeņiem no tiešajām 

izplūdēm, septiķiem un 

izvedamajām bedrēm 

atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 

pamatnostādnēm. 

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (Austrumu 

sistēmā) 

1500 m,  

d=150-250mm 

K2. Kanalizācijas 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas  

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

pantam. 

Jauna kanalizācijas tīkla 

būvniecība Stacijas rajona 

pieslēgšanai, t.sk. 

caurdūrums zem valsts 

autoceļa 

258m,  

d=150mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 38 iedzīvotāji 
U2. 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Jauna ūdensvada 

būvniecība Stacijas rajona 

pieslēgšanai, t.sk. 

caurdūrums zem valsts 

autoceļa 

 

253 m, d=50mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 38 iedzīvotāji 

K3. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam  

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija posmā zem 

dzelzceļa un valsts autoceļa 

 

150 m, 

d=200mm 
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Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums
 

U3. Ūdens 

efektīva 

izmantošana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Ūdensvada rekonstrukcija 

(Rietumu sistēmā) 

1800 m, 

d=100-150mm 

 

K4. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam  

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (Rietumu 

sistēmā) 

1550 m,  

d=15-250 

K5. Kanalizācijas 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana 

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas   

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

pantam. 

Jauna sadzīves 

kanalizācijas posma 

būvniecība Austrumu 

sistēmā privātmāju rajonā 
 

1040 m, 

d=150mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 136 iedzīvotāji 
U4. 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Jauna ūdensvada 

būvniecība 

Austrumu sistēmā 
privātmāju rajonā 
 

980 m,  

d=80-100mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 136 iedzīvotāji 
 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”. 

 

 

18.§ 

Par zemes nomu atpūtas pasākuma organizēšanai. 

R.Ozols 

 

Izskatīts biedrības „Latvijas jautro un atjautīgo klubs”, reģ.nr.50008119831, juridiskā 
adrese Pērnavas iela 14-21, Rīga, LV-1012,  iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi Daugavas 

krastā 1,0 ha platībā  Latvijas jauniešu daiļrades mītnes „Happy” pasākuma organizēšanai. 

  Zemes gabals „Ķeguma novada dome”,  atrodas Ķeguma novada domes valdījumā. 
 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldības pienākumu 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, iekasēt nodokļus 

un nodevas; 21.panta pirmās daļas 14.a) apakšpunkts paredz, ka domes tiesības noteikt maksu 

par pašvaldības zemes lietošanu (iznomāšanu).  

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 

pašvaldības zemes nomu”, kas noteic neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala  nomas 

līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību,   

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss, 

Irēna Dmitročenko, Aigars Biķis, Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

Skuja, „pret” – nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Latvijas jautro un atjautīgo klubs”, reģ.nr. 

50008119831, juridiskā adrese Pērnavas ielā 14-21, Rīga, LV-1050, par zemes gabala  

„Ķeguma novada dome”, daļas 1,0 ha platībā nomu Latvijas jauniešu daiļrades mītnes 

„HAPPY” organizēšanai, no 2011.gada 7.jūlija līdz 11.jūlijam (ieskaitot), nosakot 

nomas maksu par šo laika periodu Ls 100,00 (viens simts tati) plus PVN.  

2. Pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt iznomātās teritorijas ierādīšanu dabā, 
tās nodošanu Nomniekam, kā arī tās pieņemšanu no Nomnieka nomas līguma termiņam 

izbeidzoties. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Latvijas jautro un 

atjautīgo klubs” un pašvaldības darbiniekiem uz kuriem tas attiecas. 

 

 

19.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā.  
Noslēdzies iepirkums Energoefektivitātes paaugstināšana pasākumu papildus darbi 

„Ķeguma kultūras namā ” Tautas nams”. Noslēdzies iepirkums Birzgales pagasta pārvaldes ēkas 

renovācijai. Noslēdzies iepirkums energoefektivitātes paaugstināšanas papildus darbiem Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā. Izsludināts iepirkums  mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras 

piegādei mūzikas kabinetam Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Pabeigti remontdarbi 

apkures sistēmas pārbūvē Tomes tautas namā.  
P.Kotāns informē – uzsākti attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbi Birzgalē. Uzsākta 

sporta laukuma rekonstrukcija. Sagatavots iepirkuma nolikums Birzgales estrādes 

rekonstrukcijai.  

L.Strauss – kas atbildīgs par mazdārziņiem, ko pašvaldība iznomā iedzīvotājiem. Daļa šo 

dārziņu netiek apsaimniekota un aizaugusi. Ir iedzīvotāji, kuri būtu gatavi apsaimniekot šos 

dārziņus, bet nav ziņu, vai tie ir kādām iznomāti.  
L.Čodore – ar visiem līdzšinējiem nomniekiem ir pārslēgti nomas līgumi, izņemot tikai 

divas personas. 

R.Ozols – šī mazdārziņu zona apsekojama uz vietas, lai konstatētu patieso situāciju. 

L.Bicāns – kurš pašvaldībā atbildīgs par to, ka uz novada robežām visos virzienos 

redzamas neatbilstošas norādes par Ķeguma novada teritoriju? Stāv vecas informatīvas plāksnes 

un Ķekavas novads savu robežu zīmi uzstādījis manāmi neprecīzā vietā Ķeguma novada 

teritorijā! 
L.Strauss – atsevišķās vietās joprojām nav novākti talkas dienas atkritumu maisi! 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

 

 

 

Sēdes vadītājs       R.Ozols 

_______________ 

     (datums) 

 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 


