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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 

 

2012.gada 7.martā                                       Nr.6     

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels 

Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde no plkst. 15:15 (sākot ar darba kārtības 3.punktu), 

Edgars Skuja,  Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs 

Zemnieks  

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, izpilddirektore Nelda Sniedze 

Sēdē nepiedalās deputāti: Aigars Biķis slimības dēļ. 

 
Darba kārtība: 

1. Par telpu nomu jogas nodarbībām 

2. Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  

2012.gada vasarā 

3. Par nekustamā īpašuma „Ogreskalni” lietošanas mērķi 
4. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Lejasābermaņi” 
5. Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajam īpašumam “Kavalgi” 
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
7. Par Ķeguma novada domes 2012. gada 25. janvāra lēmuma Nr.38 precizēšanu 

8. Par zemes gabala „Oškalna iela 1” nomu 
9. Par zemes „Zemnieki” nomu 
10. Par zemes nomu 

11. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 
12. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 
13. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”  nomu 
14. Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem 
15. Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 

16. Par  zemesgabala Smilšu iela 19, Birzgales pag., Ķeguma nov., pārdošanu 
17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
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20. Par atbrīvošanu no darba komisijās 
21. Par zvejas tiesību nomu 

22. Par pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas izdevumiem 
23. Par pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas izdevumiem 
24. Par pabalstu ārkārtas situācijā 
25. Par pabalstu kurināmā iegādei 

26. Par pabalstu kurināmā iegādei 
27. Par pabalstu kurināmā iegādei 
28. Par pabalstu kurināmā iegādei 

29. Par pabalstu kurināmā iegādei 

30. Par pabalstu kurināmā iegādei 
31. Par pabalstu kurināmā iegādei 
32. Par dzīvokļa pabalstu 
33. Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu 
34. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

35. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
36. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.55 

      37.Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 
38.Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

      39.Informatīvais ziņojums  

 

1.§(lēmums nr.98) 

Par telpu nomu jogas nodarbībām 

R.Ozols, L.Bicāns, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars,  Edgars Skuja,  Viesturs 

Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Līga 

Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2011.gada 9.jūnija Telpu nomas līguma Nr.3/2011 termiņu, par Ķeguma 

tautas nama zāles nomu katru ceturtdienu no plkst.18.30-19.30, jogas nodarbību vajadzībām 

līdz 2012.gada 14.jūnijam, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

2.§(lēmums nr.99) 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2012.gada 

vasarā 

R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns 

 

Izskatīti Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” (VPII) vadītājas Sanitas 

Tošenas un VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumi par izglītības iestāžu 

darba režīmu vasaras mēnešos, lai taupītu iestāžu uzturēšanas līdzekļus, kad vasaras mēnešos 

ievērojami samazinās bērnu skaits, kuri apmeklē VPII, un darbiniekiem būtu iespējams 

izmantot ikgadējo atvaļinājumu.  

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes 

darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un 

normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes 

dibinātājs. 
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Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” nolikuma 

2.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma 

kā arī citiem Domes apstiprinātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem; 23.punkts nosaka, ka 

darba kārtības noteikumus (darba laiku) un grozījumus apstiprina vadītāja, saskaņojot ar 

Dibinātāju – Ķeguma novada domi. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” nolikuma 

1.3.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no izglītību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem un no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma un iekšējiem normatīvajiem 

aktiem; 23.punkts nosaka, ka darba kārtības noteikumus (darba laiku) un grozījumus 

apstiprina vadītāja ar rīkojumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.apakšpunkts kā vienu no 

pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 

noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 

pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs). 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, esošo situāciju valstī, pašvaldībai piešķirtā budžeta, 

mērķdotāciju, juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumu un citu maksājumu apmēra 

samazinājumu, pamatojoties uz domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu 

(protokols nr.2, 2.§), 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars,  Edgars Skuja,  Līga Strauss, 

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba 

režīmu 2012.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu (1.pielikums uz 1 lapas). 

2. VPII „Gaismiņa” un „Birztaliņa” vadītājām informēt vecākus, kuru bērni apmeklē 

novada VPII, par iestādes darba laiku vasarā, nodrošināt informācijas izvietošanu VPII 

„Gaismiņa” un „Birztaliņa” redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.martam. 

3. Ķeguma novada pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos nodrošināt informācijas 

publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapā. 

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

 

3.§(lēmums nr.100) 

Par nekustamā īpašuma „Ogreskalni” lietošanas mērķi 

R.Ozols, L. Strausa, I.Dmitročenko 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

  1. Noteikt nekustamā īpašuma „Kalnastrauti”, Glāžšķūnis, Rembates pag., Ķeguma nov., 3. 

zemes gabalam ar nosaukumu „Ogreskalni”,  platība 2,50 ha,  zemes gabala lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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4.§(lēmums nr.101) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

“Lejasābermaņi” 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

No nekustamā īpašuma “Vecābermaņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.,  

        1. atdalīt pirmo zemes vienību,  platība 20,00 ha; 

        2. piešķirt nosaukumu “Lejasābermaņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0201). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

5.§(lēmums nr.102) 

Par vienotas  adreses  noteikšanu nekustamajam īpašumam “Kavalgi” 

R.Ozols 

 

  Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

Piešķirt zemes gabalam, platība 1,46 ha un ēkām – dzīvojamai mājai un palīgceltnēm, kas uz 

tā atrodas, vienotu adresi - “Kavalgi”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

6.§(lēmums nr.103) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

  Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

      1. Mainīt nekustamā īpašuma „Oļi”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes gabalam, platība 

0,52 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

     2. Mainīt nekustamā īpašuma „Briedīši”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes gabalam, 

platība 0,25 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

     3. Mainīt nekustamā īpašuma „Pēterīši”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes gabalam, 

platība 0,20 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 
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     4. Mainīt nekustamā īpašuma „Noriņas”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes gabalam, 

platība 0,24 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

     5. Mainīt nekustamā īpašuma „Čiekuriņi”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes gabalam, 

platība 0,25 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

    6. Mainīt nekustamā īpašuma „Pumpuriņi”, Tomes pag., Ķeguma nov., zemes gabalam, 

platība 0,25 ha, lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

7.§(lēmums nr.104) 

Par Ķeguma novada domes 2012. gada 25. janvāra lēmuma Nr.38 precizēšanu 

R.Ozols 

 

  Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

Precizēt Ķeguma novada domes 2012. gada 25. janvāra lēmuma Nr.38 (protokols Nr.3,2.§) 

„Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam”, izsakot 1.1. 

punktu šādā redakcijā: 

       „ 1.1. piešķirt nosaukumu „Junāres”, Birzgales pag., Ķeguma nov.” 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

8.§(lēmums nr.105) 

Par zemes gabala „Oškalna iela 1” nomu 

R.Ozols 

 

  Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Oškalna iela 1” , 

Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām 

mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 2012.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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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9.§(lēmums nr.106) 

Par zemes „Zemnieki” nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

Pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.8/2011, par zemes vienības 

„Zemnieki”, Tomes pag., Ķeguma nov., daļas 0,8 ha platībā nomu palīgsaimniecības 

vajadzībām, līdz 2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos nomas līguma nosacījumus. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

10.§(lēmums nr.107) 

Par zemes nomu 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Izbeigt noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.138/2007. 

2. Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 510 kv.m  platībā nomu bez 

apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2012.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. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

11.§(lēmums nr.108) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā daļas 0,13 ha platībā nomu bez 

apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 2012.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. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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12.§(lēmums nr.109) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

1. Ar 2012.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/11, noslēgtu 2008.gada 

17.jūnijā par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, daļas 0,1 ha platībā, nomu. 

2. Ar 2012.gada 1.janvāri slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., daļas 0,1 ha platībā 

nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām līdz 2012.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. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

13.§(lēmums nr.110) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”  nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā daļas 0,1 ha platībā nomu bez apbūves 

tiesībām mazdārziņa vajadzībām uz laiku līdz 2012.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. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

14.§(lēmums nr.111) 

Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.daļas 11. 

punkta a) apakšpunktu, ka starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura 

platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto 

minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 

izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai; 

ņemot vērā, ka zemesgabala „Ķeguma novada dome”, kadastra apzīmējums 7429 001 

0080, platība 0,7 ha, izmantošanai apbūvei būtiski apgrūtina arī reljefs un autoceļa 

uzturēšanai nepieciešamā ūdensnotece; 
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ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

 1. Atzīt par starpgabaliem zemes vienības, kurām konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu apbūvei: 

 1.1. „Ķeguma novada dome”, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums   

7429 001 0063, platība 16693 m²; 

1.2. „Ķeguma pilsētas dome”, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums  

7429 007 0080, platība 7000 m². 

 2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam. 

 

15.§(lēmums nr.112) 

Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 

R.Ozols 

 

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”, kas 

nosaka kārtību, kādā lauku apvidu zeme izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 

valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo lauku apvidu un pilsētu zemi; 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2009. gada 2. septembra sēdē apstiprinātajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr. 7 (protokols Nr. 8, 6.§) „Par Ķeguma novada teritorijas 

plānojumiem” Ķeguma novada teritorijas plānojumā „Ķeguma novada teritorijas plānojums 

2003-2015” 

saskaņā ar Ķeguma novada domes 2012.gada 07.marta lēmumu Nr.111.(sēdes 

protokols Nr.6) „Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem”;  

ņemot vērā Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datus; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu;  

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Ķeguma novada pašvaldībai piekrīt un ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

zemes vienības: 

1.1.pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.puntu, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi 

saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes 

starpgabals atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to 

pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals:  

1.1.1 „Ķeguma novada dome”, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 001 0063,     

platība 1,6693 ha (1.pielikums); 

1.1.2.  „Ķeguma pilsētas dome”, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 007 

0080, platība 0,7 ha (2.pielikums); 

1.2.pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās 
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var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās 

ir pašvaldības valdījumā; saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

2.punktu, kas noteic pašvaldības autonomo funkciju gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana):  

1.2.1. Ielas (7.grupa), kadastra apzīmējums 7409 007 0113, platība 0,2999 ha (3.pielikums); 

1.2.2. Ceļš Graužupes- Mežmaļi, kadastra apzīmējums 7484 006 0110, platība 0,11 ha 

(4.pielikums). 

1.3.pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.apakšpunktu, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi: 

„Virši”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 005 0084, platība 2,70 ha 

(5.pielikums). 

1.4.pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

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

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, 

kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par 

zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai 

arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai, saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas noteic pašvaldības autonomo 

funkciju gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole): 

„Ķeguma pilsētas dome”, kadastra apzīmējums 7409 008 0021, platība 1, 7902 ha 

(6.pielikums). 

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

juriskonsultei. 

 

16.§(lēmums nr.113) 

Par  zemesgabala Smilšu iela 19, Birzgales pag., Ķeguma nov., pārdošanu 

R.Ozols 

   Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

Pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- zemesgabalu Smilšu ielā 19, 

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 2769 kv.m.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

17.§(lēmums nr.114) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

   Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  
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Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

                 

1. Anulēt ziņas par Oļega Jefremova deklarēto dzīvesvietu.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

18.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols, L.Bicāns, S.Čivča 

 

Atklāti balsojot „par” – nav, „pret”- nav, „atturas”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, 

Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), lēmums par Dangiras Elksnītes deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu  netiek pieņemts. 

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

19.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols, L.Bicāns, S.Čivča, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – nav, „pret”- nav, „atturas”- 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, 

Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, 

Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), lēmums par Nikolaja Kuzņecova deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu  netiek pieņemts. 

Lēmuma projekts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

20.§(lēmums nr.115) 

Par atbrīvošanu no darba komisijās 

R.Ozols, L.Bicāns, L. Strauss 

 

Izskatot Guntas Kozlovas 2012.gada 28.februāra iesniegumu  ar lūgumu atbrīvot no 

darba pienākumiem Ķeguma novada Administratīvajā  komisijā un Dzīvokļu jautājumu 

komisijā, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24) apakšpunktu; 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-

1 (L.Strauss), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Guntu Kozlovu no darba pienākumiem Ķeguma novada Administratīvajā 

komisijā un Dzīvokļu jautājumu komisijā ar 2012. gada 29. februāri. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Guntai Kozlovai, pašvaldības 

personāla speciālistei, Ķeguma novada administratīvās komisijas priekšsēdētājam, Dzīvokļu 

jautājumu komisijas priekšsēdētājam. 

 



11 

 

21.§(lēmums nr.116) 

Par zvejas tiesību nomu 

R.Ozols, L.Bicāns 

Atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Irēna Dmitročenko, 

Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 1(Andris Balodis), „atturas”-3 (Sandra Čivča, Līga 

Strauss, Edgars Skuja), Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības Daugavā pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju murdu 

ar sētu līdz 30 m uz vienu gadu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

22.§(lēmums nr.117) 

Par pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas izdevumiem 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

  Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas izdevumu segšanai Ls 80,- 

(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

23.§(lēmums nr.118) 

Par pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas izdevumiem 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā medicīnas izdevumu segšanai Ls 45,- (četrdesmit 

piecu latu) apmērā no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 
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24.§(lēmums nr.119) 

Par pabalstu ārkārtas situācijā 

R.Ozols, L.Strauss, L.Bicāns 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Apmaksāt ārkārtas situācijā izdevumus par apmācību pēc Montesori programmas 

2012.gadā nodibinājumā „Mārīte ABC”, reģ.nr. 40008109009, juridiskā adrese Liepu iela 

3A, Lielvārde, Lielvārdes nov., pēc piestādītā rēķina no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu 

līdzekļiem līdz Ls 200,- (divi simti latu) apmērā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram ir 

tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

25.§(lēmums nr.120) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

26.§(lēmums nr.121) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no 

pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 
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2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes 

protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

27.§(lēmums nr.122) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no 

pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes 

protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

28.§(lēmums nr.123) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

29.§(lēmums nr.124) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  
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Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

30.§(lēmums nr.125) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

  

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, to izmaksājot 

viņa mātei no pašvaldības budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram 

ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

31.§(lēmums nr.126) 

Par pabalstu kurināmā iegādei 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt pabalstu kurināmā iegādei Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā, no pašvaldības 

budžeta sociālo pabalstu līdzekļiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka katram ir 

tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām attiecībām saņēmis 

sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

  



15 

 

32.§(lēmums nr.127) 

Par dzīvokļa pabalstu 

R.Ozols, I.|Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt dzīvokļa pabalstu Ls 80,-(astoņdesmit latu) apmērā no pašvaldības budžeta 

sociālo pabalstu līdzekļiem, pārskaitot to uz dzīvokļa apsaimniekotāja SIA „Ķeguma 

Stars” norēķina kontu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālo drošību” 16.panta prasībām, kas nosaka, ka 

katram ir tiesības uz to, lai ziņas, kuras par viņa personiskajām vai mantiskajām 

attiecībām saņēmis sociālo pakalpojumu sniedzējs, netiktu izpaustas, sēdes protokola 

pielikums ir konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

33.§(lēmums nr.128) 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka statusa pagarināšanu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6 dz.15, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 23.augustam. 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 2 dz.6, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 20.augustam. 

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību „Vecķervāni”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 5.jūlijam. 

4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īrnieka statusu uz dzīvojamo platību Ķeguma ielā 6 dz.3, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., līdz 2012.gada 23.augustam. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

34.§(lēmums nr.129) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu „Līvas”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz 
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parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu „Dzintras”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

3. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu „Muguri”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu.  

4. Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un 

Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, lēmuma sēdes protokola pielikums ir 

konfidenciāls. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

35.§(lēmums nr.130) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

Atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Brieži”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Bumbieri”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

3. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Stiebriņi”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

36.§(lēmums nr.131) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.55  

R.Ozols 

 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu, ka pašvaldības 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, 

15.panta 1.daļu, kas noteic pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus,  

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

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

1.Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 21.12.2011. sēdes lēmumā Nr.55 

(protokols Nr.29, 18§) „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu”, 1.1. 

izsakot  lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. Apstiprināt šādu investīciju projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Ķegumā” finanšu plānu (lēmuma summai): 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 1 315 316,16 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai) 
915 743,13 

   Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības 

galvojums) 
45 787,16 

   KF finansējums 869 955,97 

Neattiecināmām izmaksām, t.sk., 399 573,03 

PVN    237 188,16  ” 

1.1. izsakot lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:  

   „ 5. Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma novada domes galvojumu SIA 

„Ķeguma Stars” ieguldījuma daļai 45 787,16 LVL (četrdesmit pieci tūkstoši septiņi 

simti astoņdesmit septiņi lati un 16 santīmi) un SIA „Ķeguma Stars” ieguldījumam 

finansējuma deficīta segšanā 162 384,87 LVL (viens simts sešdesmit divi tūkstoši trīs 

simti astoņdesmit četri lati un 87 santīmi), kas kopā sastāda 19,31% no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām.” 

1.2. izsakot lēmuma 7.punktu šādā redakcijā: 

    „7. Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma 

apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas plānam (projekta 

iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (projekta 

iesnieguma 3.papilddokuments) Kohēzijas fonda finansējuma 869 955,97 LVL (astoņi 

simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci lati un 97 santīmi) 

saņemšanai. 

 2.Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ekoncepti” un SIA 

„Ķeguma Stars”. 

 

37.§(lēmums nr.132) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

 

Rembates ciema teritoriju šķērso ceļš Rozetes – Līdumnieki, kadastra apzīmējums 

7484 004 0332. Ir priekšlikums minēto ceļu pārdēvēt par ielu. Ceļu sadala divās daļās, 

iegūstot divus zemes gabalus, vienai zemes vienībai piešķir ielas statusu ar nosaukumu – 
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Ķeguma iela un otrajai zemes vienībai piešķir ielas statusu ar nosaukumu – Lielvārdes iela. 

Jaunizveidoto ielu garumu un platību precizēs, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā. 

Pamatojoties uz 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. 

punktu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma nosaukums” ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;   

saskaņā ar MK 2009.gada 03.novembra noteikumu Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 7. punktu, kas nosaka, 

ka ielu veido pilsētas un ciema teritorijā. Jaunizveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir 

nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu; 

saskaņā ar MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496  "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;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

  1. Zemes gabalu Rozetes – Līdumnieki, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra 

apzīmējums 7484 004 0332, sadalīt divās daļās, izveidojot divas zemes vienības 

(pielikums Nr.1). 

  2. Pirmajai zemes vienībai: 

        2.1. noteikt platību, veicot instrumentālās uzmērīšanas darbus dabā; 

        2.2. piešķirt ielas statusu ar nosaukumu -  Ķeguma iela, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov.; 

            2.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļa nodalījuma joslā (kods 1101). 

      3. Otrajai zemes vienībai: 

        3.1. noteikt platību, veicot instrumentālās uzmērīšanas darbus dabā; 

        3.2. piešķirt ielas statusu ar nosaukumu -  Lielvārdes iela, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov.; 

            3.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļa nodalījuma joslā (kods 1101). 

      4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei. 

 

38.§(lēmums nr.133) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

R.Ozols 

 

Ceļa Rembate – Duklāvi, kadastra apzīmējums 7484 004 0352, daļa atrodas Rembates 

ciema teritorijā. Lai piešķirtu ielas statusu šim ceļa posmam, zemes gabals ir jāatdala un 

jāizveido jauna zemes vienība.  Jaunizveidotajai (atdalītajai) zemes vienībai piešķir ielas 

statusu ar nosaukumu – Liepu iela. Paliekošajam zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7484 

004 0352, saglabā ceļa statusu ar nosaukumu – ceļš Rembate – Duklāvi. Jaunizveidotās ielas 

garumu un platību precizēs, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā. 

Pamatojoties uz 01.12.2005. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. 

punktu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma nosaukums” ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese;   

saskaņā ar MK noteikumu Nr.1269 no 03.11.2009. ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 

6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 7. punktu, kas nosaka, ka ielu 
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veido pilsētas un ciema teritorijā. Jaunizveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir 

nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu; 

saskaņā ar 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;  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 14 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra 

Čivča, Irēna Dmitročenko, Pāvels Kotāns,  Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Edgars Skuja,  

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko,  Ilmārs Zemnieks), „pret”- 

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

  1. Zemes gabalu Rembate – Duklāvi, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 

7484 004 0352, sadalīt divās daļās, izveidojot divas zemes vienības (pielikums Nr.1). 

  2. Atdalāmajai zemes vienībai: 

        2.1. noteikt platību, veicot instrumentālās uzmērīšanas darbus dabā; 

        2.2. piešķirt ielas statusu ar nosaukumu -  Liepu iela, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov.; 

            2.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļa nodalījuma joslā (kods 1101). 

      3. Paliekošajai zemes vienībai: 

        3.1. noteikt platību, veicot instrumentālās uzmērīšanas darbus dabā; 

        3.2. saglabāt ceļa statusu ar nosaukumu -  ceļš Rembate – Duklāvi, Rembates pag., 

Ķeguma nov.; 

            3.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļa nodalījuma joslā (kods 1101). 

      4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei. 

      5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 

laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā,  LV 1010. 

 

39.§ 

Informatīvais ziņojums 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem  novadā. 

1. Turpinās Ķeguma novada attīstības programmas izstrāde. Ir notikušas visas 4 iedzīvotāju 

sanāksmes plānotajā laikā. Paldies tiem deputātiem, kas piedalījās sanāksmēs. Visas 

sanāksmes varētu vērtēt kā konstruktīvas, jo iedzīvotāji aktīvi piedalījās gan diskusijās, 

gan arī labprāt izvirzīja dažādas idejas, kas varētu palīdzēt novada attīstībai. 

2. Atklāta konkursā „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 2012./2013.g. 

apkures sezonai” 29.02.2012 piedāvājumus iesniedza septiņi pretendenti. Iepirkums ir 

sadalīts astoņās daļās. Iepirkuma vērtēšana plānota šodien.  

3. Valsts Zemes dienestā saskaņot ir iesniegtas aktualizētas Ķeguma novada pašvaldības 

ceļu un ielu izvietojuma shēmas un saraksti. 

4. SIA „MN Īpašumi” 27.02.2012 ir uzsācis darbus pie Ķeguma Tautas nama iekšējās 

rekonstrukcijas. 

5. SIA „RRKP” ir uzsācis siltināšanas projektu 7 pašvaldības ēkās un šobrīd jau ir 

nomainīti logi Birzgales pagastmājas ēkā, kā arī daļēji ir nomainīti logi Birzgales PII 

„Birztaliņa”, kā arī ielikti jauni vārti pašvaldības garāžās, Ķeguma prospektā 5. 

6. Notiek Celtnieku, Torņu ielas rajonu sakopšanas darbi, izmantojot algoto sabiedrisko 

pagaidu darbu projektā iesaistīto darbinieku darbaspēku. 
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7. Nākamais Ķeguma novada Ziņu laikraksts iznāk š.g. 23.martā. Raksti un informācija 

jāiesūta līdz piektdienai. 

8. Ir notikušas izmaiņas domes štatā. Jauna pašvaldības sekretāre Iveta Koluža un jauna 

lietvedības sekretāre Linda Saveļjeva. Ir izsludināts konkurss uz ekonomista amata vietu 

un darba aizsardzības speciālista amata vietu. 

9. Ir saņemts piedāvājums piedalīties Stipro skrējienā š.g. 4.maijā Cinevillā. Piedāvā 

Raimonds Bergmanis. Pašvaldības komandai jābūt 4 cilvēku sastāvā no abiem 

dzimumiem. 

10. Latvijas Pašvaldības Savienību piedāvā piedalīties Meža dienās ar jaunām idejām 

kopējam projektam, projekta idejas jāiesniedz līdz 12.martam. Meža dienu devīze 

„Iepazīsties – koks”. Atbalsts varētu būt līdzīgi, kā pērn: stādāmā materiāla un dažādu 

veidojumu no koka iegādei (500-1000 latu apmērā), lai atbalstītu aktīva un veselīga 

dzīves veida veicināšanu savā pašvaldībā. 

 

Sēdi slēdz 16.30 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

Protokolēja         I.Koluža 

 


