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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 11.janvārī              Nr.2     

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: Viesturs Teicāns, Irēna Dmitročenko, Valentīns Pastars, Laimons 

Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko,  Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls 

no plkst.16:00 (sākot ar darba kārtības 24.p.) 

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija 

Liepiņa, izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs. 

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Čivča un Līga Strauss sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā,  Aigars Biķis un Ilmārs Zemnieks slimības dēļ, Andris Balodis nezināma 

iemesla dēļ.  

 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.  

2. Par telpu nomas līgumu termiņa pagarinājumu.  

3. Par zemes nomu.  

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.  

5. Par zemes gabala nomu.  

6. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam 

īpašumam.  

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Ivīši”, Tomes 

pag., Ķeguma nov..  

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

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu . 

10. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

12. Par zemes gabala nomu.  

13. Par nomas līgumu.  

14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.  

15. Par zemes gabala nomu.  
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16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.  

17. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu.  

18. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu.  

19. Par zemes gabala nomu.  

20. Par telpu nomu. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

23. Par piedalīšanos „ Conurbant” projektā. 

24. Par piedalīšanos projektā „ Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”. 

25. Par zemes gabala nomu.  

26. Par zemes gabala nomu.  

27. Par zemes gabala nomu.  

28. Par telpu nomu.  

29. Par zemes gabala nomu.  

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

31. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

33. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

34. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Ķeguma novadā 2012.gadā” apstiprināšanu. 

35. Par izstrādāto „Atkritumu apsaimniekošanas Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, 

Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās” finanšu 

un ekonomiskā aprēķina projektu. 

36. Informatīvie jautājumi. 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr.2) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols  

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

1. Noteikt, kā politiski represētajai personai nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2012.gadam 50 % apmērā.  

2. Noteikt, kā politiski represētajai personai nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2012.gadam 50% apmērā.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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2.§ (lēmums Nr.3) 

Par telpu nomas līgumu termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

1. Slēgt Vienošanos par telpu 9,6 kv.m  platībā nomu, kas atrodas Ķeguma 

prospektā 1, Ķegumā, uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim,  nemainot 

pārējos līguma nosacījumus. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 

nekustamā īpašuma nodokli. 

2. Slēgt Vienošanos par telpu 6,95 m2 platībā, kas atrodas Ķeguma prospektā 1, 

Ķegumā, uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 

noteikumus. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 

nodokli. 

3. Slēgt Vienošanos par telpu 13 m2 platībā, kas atrodas Ķeguma prospektā 1, 

Ķegumā, uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 

nosacījumus. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma 

nodokli. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

3.§ (lēmums Nr.4) 

Par zemes nomu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.93, par zemes gabala „Rūķu parks (Ābeļdārzs)”, 

kadastra Nr.7444-005-0232, daļas 0,11ha platībā nomu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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4.§ (lēmums Nr.5) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 

1. Sakarā ar to, ka zemes gabala daļu aizņem mežs un daļu aizņem neapbūvētā 

apbūves zeme, kas pēc noteiktajiem zemes lietošanas veidiem, faktiski tiek izmantota 

kā pļava, nosaka divus zemes lietošanas mērķus. 

      Noteikt nekustamā īpašuma „Madītes”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr. 7429 004 0028, kopplatība 2,32 ha, lietošanas mērķus:  

     1.1.  saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, platība 1,19 ha (kods 0201); 

     1.2.  mainīt  zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz  - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, platība 1,13 ha (kods 

0101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.6) 

Par zemes gabala nomu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar  kadastra numuru 7444 005 

0331, daļas 0,07 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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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

 

6.§ (lēmums Nr.7) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 

  1. No nekustamā īpašuma “Ārītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 

001 0028: 

        1.1. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0151, platība 9,30 ha; 

        1.2. nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mazspārītes”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov.; 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

7.§ (lēmums Nr.8) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam „Ivīši”,  

Tomes pag., Ķeguma nov.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes gabalam „Ivīši”, Tomes pag., 

Ķeguma nov. (kadastra apzīmējums 7429 009 0026). 
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2. Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota 

administratīvā akta par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek 

grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. 

Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemesgabali kadastrāli 

uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un 

ierakstīti zemesgrāmatā.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.9) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 

    1. Pirmajai zemes vienībai, platība 5,14 ha: 

           1.1. saglabāt adresi „Ivīši”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

    2. Otrajai zemes vienībai, platība 5,14 ha: 

           2.1. piešķirt adresi „Daugavmala”, Tomes pag., Ķeguma nov.; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.10) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma Krastmalas iela 11, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 

nov., kadastra Nr. 7444 005 0431, platība 0,2267 ha, lietošanas mērķi no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

10.§ (lēmums Nr.11) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Slēgt Vienošanos par telpas 6,95 m2 platībā, kas atrodas Ķeguma prospektā 1, 

Ķegumā, nomu, uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma 

nosacījumus. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

11.§ (lēmums Nr.12) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Vizuļi”, Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr. 7484 007 0082, platība 0,29 ha, lietošanas mērķi no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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12.§ (lēmums Nr.13) 

Par zemes gabala nomu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 

0280, daļas 0,18 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. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

13.§ (lēmums Nr.14) 

Par nomas līgumu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos, izbeidzot zemes nomas tiesības uz nekustamā īpašuma „ Miglāni”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0295, 

platība 2,0 ha, ar 2012.gada 1.janvāri. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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14.§ (lēmums Nr.15) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Ar 2012.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/09-44 par zemes gabala 

Jasmīnu iela 6, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, ar kadastra numuru 7444 

005 0478, 0,25 platībā, nomu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

15.§ (lēmums Nr.16) 

Par zemes gabala nomu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar  kadastra numuru 7444 005 

0331, daļas 0,09 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. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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16.§ (lēmums Nr.17) 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 Mainīt nekustamā īpašuma „Zemturi”, Ozolkalni, Rembates pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr. 7484 007 0047, platība 0,87 ha, lietošanas mērķi no individuālo 

dzīvojamo māju apbūve uz - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

17.§ (lēmums Nr.18) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpas Nr.9 pašvaldības ēkā Nākotnes 

ielā Nr.1, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, nomu ārstnieciskās 

kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanai līdz 2012.gada 31.decembrim, nosakot nomas 

maksu Ls 10,00 mēnesī plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā 

nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 
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18.§ (lēmums Nr.19) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Pagarināt 01.04.2010. noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1/2010 par 

pašvaldības dzīvokļa īri līdz 2012.gada 31.decembrim, nosakot īres maksu 0,08 

Ls/kv.m. Īrnieks papildus īres maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.20) 

Par zemes gabala nomu.  

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Slēgt Zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Pašvaldības 

nomas zeme” , Birzgales pagastā, Ķeguma novadā ar kadastra numuru 7444 005 

0280, daļas 0,56 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. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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20.§ (lēmums Nr.21) 

Par telpu nomu. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Iznomāt telpas nr.4 un 14 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” 

interešu izglītības programmas – „Angļu valodas programma pirmsskolā” īstenošanai 

divas reizes kalendārajā nedēļā, konkrētos laikus saskaņojot ar iestādes vadītāju, uz 

laiku no 2012.gada 09.janvāra līdz 2014.gada 08.janvārim, nosakot nomas maksu 

LVL 12,00 gadā plus PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.22) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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22.§ (lēmums Nr.23) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 

1. Noteikt kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2012.gadā 50% apmērā par nekustamā īpašuma „Ķīvītes”, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 504 0012, 1/6 

domājamo daļu. 

2. Noteikt kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2012.gadā 50% apmērā par nekustamo īpašumu „Ķīvītes”-1, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 004 0028 un 

nekustamā īpašuma „Ķīvītes”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra 

numurs 7484 504 0012, 2/3 domājamo daļu. 

 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

23.§ (lēmums Nr.24) 

Par piedalīšanos „ Conurbant” projektā. 

R.Ozols 

 

Salaspils novada Dome 30.03.2011. pieņēma lēmumu „Par Eiropas Savienības 

finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” (turpmāk tekstā – IEE) projekta 

„CONURBANT” uzsākšanu Salaspils novada pašvaldībā” (prot. Nr.8, 8.§), nolemjot 

kā partnerim iesaistīties minētajā programmā. Programmas mērķis ir paaugstināt 

pašvaldības kapacitāti siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā. Kā norādīts 

minētajā domes lēmumā, projektā „CONURBANT” ir iesaistījušās pilsētas no 

dažādām Eiropas valstīm. Tiešā saistībā ar līdzdalību minētajā programmā ir ES, 

valstu un pašvaldību rūpes par CO2 izmešu samazināšanu un atjaunojamo enerģijas 

avotu īpatsvara palielināšanu kopējā enerģijas patēriņā. 

Ir saņemts Salaspils novada pašvaldības uzaicinājums Ķeguma, Lielvārdes, 

Ogres un Ikšķiles pašvaldībām piedalīties kā vietējiem partneriem Eiropas Savienības 

finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” projekta „Conurbant” īstenošanā.  
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Ņemot vērā, ka sadarbības piedāvājums paredz parakstīt Pilsētu mēru paktu, kuru 

parakstot, attiecīgā pašvaldība apņemas veikt vairākas darbības, t.sk., sagatavot 

sākotnējo pārskatu par emisiju, kas kalpotu kā pamats turpmākai rīcībai ilgtspējīgas 

enerģijas jomā, pielāgot pilsētas struktūru nosprausto mērķu sasniegšanai u.c. 

pasākumi. 

Ņemot vērā 10.01.2012. domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.2), 

atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt pilsētu mēru aicinājumu parakstīt Pilsētu mēru paktu. 

2. Slēgt piecu pušu līgumu (pielikumā) par sadarbību Eiropas Savienības finanšu 

programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” projekta „Conurbant” īstenošanā. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu parakstīt Pilsētu mēru paktu un 

sadarbības līgumu. 

4. Pašvaldības sekretārei nosūtīt domes lēmumu Salaspils, Lielvārdes, Ogres un 

Ikšķiles pašvaldībām. 

 

 

24.§ (lēmums Nr.25) 

Par piedalīšanos projektā „ Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”. 

R.Ozols 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

atklātajā projektu iesniegumu konkursā darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātē "Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās", 

pamatojoties uz 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 un ņemot vērā VAS „Latvijas Valsts ceļi” 27.12.2011 vēstuli 

Nr.4.8/3552; 

ņemot vērā 10.01.2012. domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.2); 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedalīties Satiksmes Ministrijas izsludinātajā Eiropas reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) trešās atlases kārtas projektu iesniegumu konkursā darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātē 

"Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās", kas paredz „Ķeguma prospekta 

rekonstrukciju” par kopējo summu līdz LVL 539620,44 (pieci simti 

trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit lati un 44 santīmi), tai skaitā 
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pievienotās vērtības nodoklis LVL 97308,60 (deviņdesmit septiņi tūkstoši 

trīs simti astoņi lati un 60 santīmi), garantējot pašvaldības līdzfinansējumu 

LVL 80997,03 (astoņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi lati 

un 03 santīmi). 

2. Projekta apstiprināšanas un finansējuma saņemšanas gadījumā, piekrist 

pārņemt pašvaldības īpašumā autoceļa V980 posmu no autoceļa A6 līdz AS 

”Latvenergo” īpašumam.  

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

priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. 

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

attiecas. 

 

 

 

25.§ (lēmums Nr.26) 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2012.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.16 par zemes gabala 

„Pašvaldības nomas zeme”, kadastra N.7444-005-0331, daļas 0,15 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., kadastra 

Nr.7444-005-0331, daļas 0,15 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. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

26.§ (lēmums Nr.27) 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 
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Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls) , „pret” – nav, „atturas” –nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

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

gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-

005-0228, daļas 0,18 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 1 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

 

27.§ (lēmums Nr.28) 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ: 

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

gabala „Pašvaldība pie ēdnīcas” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-

005-0284, daļas 0,12 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 1 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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28.§ (lēmums Nr.29) 

Par telpu nomu. 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpas Nr.18 pašvaldības ēkā 

Nākotnes ielā Nr.1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033, nomu frizētavas 

vajadzībām uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim, nosakot nomas maksu Ls 10,-

/mēnesī+PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

29.§ (lēmums Nr.30) 

Par zemes gabala nomu. 

R.Ozols 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ: 

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

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444-

005-0284, daļas 0,12 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 1 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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30.§ (lēmums Nr.31) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.(1-18.5/R5; 1-18.5/R6). 

R.Ozols 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2012.gadam 50% apmērā par nekustamo īpašumu Birzes ielā 

22A, Ķegumā, kadastra numurs 7409 005 0049. 

2. Noteikt kā politiski represētajai personai, nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 2012.gadam 50% apmērā par nekustamo īpašumu Celtnieku 

ielā 17, Ķegumā, kadastra numurs 7409 007 0029. 
 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 2 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

31.§ (lēmums Nr.32) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu. 

R.Ozols 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ:  

Slēgt Vienošanos pie 2009.gada 26.oktobra Telpu nomas līguma nr.6/2009tn par 

telpas 8,7 kv.m platībā nomu, kas atrodas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, uz laiku 

līdz 2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. Nomnieks 

papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 
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32.§ (lēmums Nr.33) 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

R.Ozols 

 

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ:  

Pagarināt Zemes nomas līgumu par pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala „Apses”, 

kas atrodas Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra nr.7429 007 0048, daļas 0,16 ha 

platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 

2012.gada 31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. Nomnieks papildus 

nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, lēmuma 

sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

 

33.§ (lēmums Nr.34) 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

R.Ozols 

  

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

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ:  

Piešķirt zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7409 001 0055, platība 24480 m2, 

nosaukumu Daugavgrīvas iela 2, Ķegums, Ķeguma nov. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lp. 

 

 

34.§ (lēmums Nr.35) 

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Ķeguma novadā 2012.gadā „ apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

2012.gada 1.janvārī stājies spēkā 2011.gada 15.decembra likums „Grozījumi 

likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””, kas dod tiesības pašvaldībai lemt par 

nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojuma zemei saglabāšanu. 
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Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40.punkts 

paredz, ka līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 

2012.gadu, pašvaldībām izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma „Par 

pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā, ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa 

apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 

2011.gada līmeni, kā arī noteikt šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas 

nosacījumus.   

Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants paredz, ka pašvaldība pastāvīgi izstrādā 

un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu 

apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi 

pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie 

publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

Ņemot vērā Ķeguma novada centralizētās grāmatvedības nodokļu 

administratores M.Birzules veiktos aprēķinus par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 

pieauguma ierobežojuma ietekmi uz pašvaldības budžetu un domes Finanšu komitejas 

04.01.2012. atzinumu (protokols Nr.1, 1.p.),  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanu Ķeguma novadā 2012.gadā”. 

2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Birzgales pagasta pārvaldei, 

Rembates pagasta pārvaldei un publicēšanu pašvaldības mājaslapā 

www.kegums.lv 

 

 

 

35.§ (lēmums Nr.36) 

Par izstrādāto „Atkritumu apsaimniekošanas Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un 

Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās” finanšu un ekonomiskā 

aprēķina projektu. 

R.Ozols, L.Bicāns, P.Kotāns 

 

2011.gada 24.augustā Ķeguma novada dome tika pieņēmusi lēmumu nr.355 

„Par vienošanos par koncesijas procedūras organizēšanu “Atkritumu apsaimniekošana 

un šķirošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās” (protokols nr.19, 22§), ar kuru tika nolemts slēgt 

vienošanos par koncesijas procedūras organizēšanu “Atkritumu apsaimniekošana un 

šķirošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību 

administratīvajās teritorijās” ar Ogres novada pašvaldību, Ikšķiles novada pašvaldību, 

Lielvārdes novada pašvaldību un Baldones novada pašvaldību un pilnvarot Ogres 

http://www.kegums.lv/
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novada pašvaldību veikt publisko  iepirkumu par finanšu un ekonomiskā aprēķina 

(FEA) izstrādi.  

Iepirkuma procedūras rezultātā FEA izstrādi veica SIA „NK Konsultāciju 

birojs”, kas iesniedza pašvaldībai izvērtēšanai FEA projektu (skat.pielikumā). 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, izvērtējot SIA „NK Konsultāciju birojs” 

sagatavoto FEA projektu, noklausoties SIA „NK Konsultāciju birojs” pārstāvja 

N.Lukšas ziņojumu, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Irēna Dmitročenko, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Edgars 

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

novada dome NOLEMJ:  

 

1. Pieņemt zināšanai SIA „NK Konsultāciju birojs” sagatavoto “Atkritumu 

apsaimniekošanas Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu 

pašvaldību administratīvajās teritorijās” finanšu un ekonomisko aprēķinu. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes izpilddirektorei 

N.Sniedzei, domes izpilddirektora vietniekam E.Kozlovam, domes juristei 

S.Biļinskai. 

 

 

36.§ 

Informatīvie jautājumi. 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par aktuālākajiem veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem novadā par periodu no 21.decembra līdz 11.janvārim.  

 

1. 21.12.21011.g. izsludinātajam iepirkumam „Ķeguma Tautas nama telpu 

rekonstrukcijas darbi”. Objekta apskates laikā 02.01.2012 tika saņemti ļoti 

daudz jautājumu no ieinteresētajiem pretendentiem. Lai sagatavotu atbildes un 

nodrošinātu laiku piedāvājumu sagatavošanai, piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš ir pagarināts līdz 17.01.2012. 

2. Pabeigti darbi pie ūdensvada avārijas seku likvidēšanas Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolā. (Tajā skaitā – visā telpā grīdas segums 

306.kab., daļēji sienas tualetes telpā 2.st., visai telpai griesti, sienas un grīda 

206.kab., daļēji griesti un sienas koridorā 1.st..). Remontdarbu kopējās 

izmaksas Ls 3765.15 (ar PVN). 

3. Ir noslēgti līgumi ar SIA „RRKP būve” par septiņu pašvaldības ēku siltināšanu 

un atsevišķiem objektiem (Birzgales pag. pārvaldei un Garāžās Ķegumā) jau 

tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai uzsāktu durvju un logu nomaiņu. 

4. Tiek apkopota informācija un gatavoti dokumenti centralizēta elektroenerģijas 

iepirkuma veikšanai. 

5. Ir saņemts VAS „Latvijas Valsts autoceļi” Iekšējā audita daļas atzinums par 

mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu 

Ķeguma novadā. Par iesniegto atzinuma projektu sagatavojām jautājumus un 

iebildumus, kuri daļēji tiek ņemti vērā, taču kopumā atzinumā ir izteikti 

vairāki ieteikumi turpmākajai fonda līdzekļu apsaimniekošanai. 

6. Notiek intensīvs darbs pie 2012.g. pašvaldības budžeta gatavošanas. 
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7.  Pašvaldības darbinieku pasākumā tika piešķirti gada tituli trijās nominācijās 

un apbalvoti šādi darbinieki: darba rūķi: Konstantīns Žoids, Vineta Kļava, 

Valentīna Potjomkina, Biruta Skangale; cīnītāji: Santa Strausa, Sarmīte 

Pugača, Ingrīda Puišele, Valija Skuja; kolektīva dvēsele: Dzintra Losa, Inese 

Zagorska, Ināra Kovaļčuka, Rita Reinsone. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs        R.Ozols 

 

 

Sēdi protokolēja       G.Kozlova 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 


