
 

 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Ķegumā 

 

2012.gada 19.decembrī                                                                                      Nr.28 

 

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: Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Kristaps Rūde, Līga 

Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

Sēdē nepiedalās deputāti Irēna Dmitročenko- slimības dēļ, Andris Balodis, Valentīns 

Pastars- pamatdarba dēļ 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska, izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par finansiālu atbalstu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

4. Par naudas balvu 

5. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

6. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

7. Par zemes nomu 

8. Par zemes nomu 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  “Viesturi” 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Strīķi" 

11. Par  zemes vienību piekritību pašvaldībai 

12. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu 

13. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II 

kārta” 

14. Par atļauju savienot pašvaldības deputāta pienākumus ar citu amatu 

15. Par Ķeguma novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

17. Par koncesijas procedūras uzsākšanu 

18. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012.saistošajos noteikumos Nr.16 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

19. Par domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu 

20. Informatīvie jautājumi 
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1.§(lēmums Nr.504) 

Par finansiālu atbalstu 

R.Ozols 

 

Izskatīts Latvijas Politiski represēto apvienības Ogres nodaļas 2012.gada 26.novembra 

iesniegums (reģ. 04.12.2012., reģ. Nr. KNP/2-3/12/2604) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ogres 

nodaļas konferences organizēšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas noteic, ka pašvaldība attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministru, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 100,- (viens simts latu) apmērā biedrībai „Latvijas 

Politiski represēto apvienība”, reģ.Nr. 40008002052, juridiskā adrese Antonijas ielā 6, 

Rīga, LV-1010, Ogres nodaļas konferences rīkošanai ar pārskaitījumu pēc piestādītā 

rēķina no pašvaldības budžeta  līdzekļiem.   

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Biedrības „Latvijas Politiski 

represēto apvienība” Ogres nodaļai un centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

 

2.§(lēmums Nr.505) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 185,14 (viens 

simts astoņdesmit pieci komats četrpadsmit lati) par nekustamo īpašumu Torņa iela 9, 

Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 005 0046, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no 

nodokļu maksātāja līdzekļiem. 

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 1 lapas. 
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3.§(lēmums Nr.506) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „AURORA&PARTNERS”, reģ.Nr.40003730293, 

juridiskā adrese Blaumaņa iela 5A-28, Rīga, LV-1011, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 1F, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 

7409 007 0086, LVL 3787,29 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi komats divdesmit 

deviņi lati), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

4.§(lēmums Nr.507) 

Par naudas balvu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt naudas balvu Dainai Melnūdrei par nesavtīgu darbu bērna invalīda 

socializēšanai sabiedrībā.        

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 1 lapas. 

 

 

 

5.§(lēmums Nr.508) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par Esteres Marčenkovas deklarēto dzīvesvietu . 

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

ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas 
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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 1 lapas. 

 

 

6.§(lēmums Nr.509) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par Jura Leitāna deklarēto dzīvesvietu  

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 1 lapas. 

 

 

7.§(lēmums Nr.510) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.10/2008, kas 2008.gada 13.martā noslēgts par zemes 

gabala 900 kv.m platībā nomu, ar 2013.gada 1.janvāri. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes gabala  900 kv.m  platībā, kas ir nekustamā 

īpašuma Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, kadastra numurs 7409 002 0032, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7409 002 0095 daļa, nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu 

zemes izmantošana sakņu dārzam, ar 2013.gada 1.janvāri līdz 2013.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. 

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 1 lapas. 
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8.§(lēmums Nr.511) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.67/2007, kas 2007.gada 29.martā, noslēgts par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053, platība 304 kv.m, nomu, ar 2012. gada 

1.decembri. 

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 1 lapas. 

 

 

9.§(lēmums Nr.512) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  “Viesturi” 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Viesturi”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7444 003 0065, platība 18,00 ha. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.§(lēmums Nr.513) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Strīķi” 

R.Ozols 

 

Izskatīts VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 

27.11.2012. Nr. 3.2/3665 iesniegums (reģistrēts 30.11.2012 KNB/4-14/12/2) ar lūgumu atļaut 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Ķeguma novada Rembates pagasta nekustamajam 
īpašumam „Strīķi”, kadastra Nr. 7484 001 0011. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7484 001 0012 atdalīt aptuveni 0,25 ha lielu platību vietējā ceļa izbūves vajadzībām, platības 

precizējot pēc robežu uzmērīšanas. 

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomajās funkcijās ietilpst noteikt zemes izmantošanas kārtību; 

pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kas paredz, ka Zemes ierīcības projektu 

izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, 8. pantu, kas nosaka kādiem 

zemes ierīcības darbiem izstrādā zemes ierīcības projektu;  
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saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, kas nosaka zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, projekta 

saturu, projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu;   

ņemot vērā to, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā saskaņā ar Ķeguma novada domes 

apstiprinātajiem 2009. gada 2. septembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 8, 6.§) saistošajiem 

noteikumiem Nr. 7 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no: 

Ķeguma novada teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003 – 

2015”. Birzgales pagasta teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem, grafiskās daļas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Nosacījumiem zemes ierīcības projekta 

izstrādei, kas izstrādāti ievērojot Ķeguma novada teritorijas plānojuma prasības, t.sk., 

būvniecības (apbūves), vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

ievērošana, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi Ķeguma novada Rembates pagasta 

nekustamajam īpašumam „Strīķi”, kadastra Nr. 7484 001 0011. No zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7484 001 0012, platība 18,10 ha, atdalīt aptuveni 0,25 ha lielu 

platību vietējā ceļa izbūves vajadzībām. Platības tiks precizētas pēc robežu 

uzmērīšanas. 

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

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu VAS „Latvijas Valsts ceļi” un 

Ķeguma novada būvvaldei. 

4. 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. 

 

 

11.§(lēmums Nr.514) 

Par  zemes vienību piekritību pašvaldībai 

R.Ozols 

 

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas pirmajā punktā noteikts, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta 

lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes 

nomas līgumi, 3.panta piektās daļas otrajā punktā noteikts, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta 

lauku apvidus zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes 

nomas līgumi. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.
1
 daļu, zemes nomas pirmtiesības personai 

jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu pašvaldībai piekrīt un uz 

Ķeguma novada domes vārda zemesgrāmatā ierakstāmi apbūvēti lauku apvidus zemes 

gabali:  

1.1. „Liepas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 002 0068, platība 

3,4 ha; 

1.2. „Ērgļi”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 001 0148, platība 0,4 

ha; 

1.3.  „Ērgļi 3”, Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7429 001 0110, platība 

0,1 ha; 

2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.
1
 daļu pašvaldībai piekrīt un uz 

Ķeguma novada domes vārda zemesgrāmatā ierakstāmi neapbūvēta lauku apvidus 

zeme:  

2.1. „Strazdi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0233, platība 

1,0 ha;  

2.2. „Oši”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0255, platība 0,9 

ha; 

2.3. „Pūpoli”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0232, platība 

0,4 ha; 

2.4. „Cielavas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0238, 

platība 0,5 ha; 

2.5. „Skaidras”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0222, 

platība 1,0 ha; 

2.6. „Vidiņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0273, platība 

0,1 ha; 

2.7. „Miglāni”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 0294, 

platība 0,6 ha; 

2.8. „Jaunkūpiņas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 002 0104, 

platība 0,2 ha; 

2.9. „Jaundekšņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 001 0072, 

platība 3,0 ha; 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības būvvaldei, 

centralizētajai grāmatvedībai, juriskonsultei un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai 

nodaļai. 

4. 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.     

 

 

12.§(lēmums Nr.515) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra 

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Benita Šteina, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2009.gada 29.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4-3/09-2, 

noslēgtu par pašvaldības dzīvokļa „Silamiķeļi”-6, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā., īri līdz 

2013.gada 31.decembrim, nosakot īres maksas peļņas daļu 0,02 Ls/kv.m. Īrnieks papildus īres 

maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli. 
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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 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 1 lapas. 

 

 

13.§(lēmums Nr.516) 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Ķeguma pludmales labiekārtošanas 

II kārta” 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz Ķeguma novada domes 2012.gada 4.jūlija sēdes lēmumu Nr.302 „Par 

piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”” (15., 15.§) 

Pamatojoties uz Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas 2012.gada 6.decembra 

lēmumu Nr.1 (protokols Nr.78);  

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; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izteikt Ķeguma novada domes 2012.gada 4.jūlija sēdes lēmuma Nr.302 „Par 

piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”” 1.punktu šādā redakcijā: 

„Piedalīties PPPB „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas 

Zivsaimniecības fonda LEADER pieejas īstenošanas izsludināto projektu konkursā 

rīcībā 3.1. „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 

attīstība” ar projekta iesniegumu „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta” 

par kopējo summu LVL 26859,19  (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

deviņi lati 19 sant.) un iesniegt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai 

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.  

2. Izteikt Ķeguma novada domes 2012.gada 4.jūlija sēdes lēmuma Nr.302 „Par 

piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta”” 2.punktu šādā redakcijā: 

„Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta 

līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām LVL 5000,00 
(pieci tūkstoši lati 00 sant.) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām LVL 6859,19 (seši tūkstoši  

astoņi simti piecdesmit deviņi lati 19 sant.) apmērā.”  

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas attiecas. 
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14.§(lēmums Nr.517) 

Par atļauju savienot pašvaldības deputāta pienākumus ar citu amatu 

R.Ozols 

 

Izskatīti Ķeguma novada domes deputātes Benita Šteinas 2012.gada 27.novembra un 

2012.gada 5.decembra iesniegumi par atļauju savienojot deputātes pienākumus ar Lielvārdes 

pašvaldības teritorijas plānotāja darba pienākumiem un Lielvārdes novada pašvaldības 

būvvaldes locekļa amata pienākumiem.  

Benita Šteina Lielvārdes novada pašvaldībā pilda Būvvaldes teritorijas plānotāja 

pienākumus un vienlaikus kā valsts amatpersona Būvvaldes locekles amata pienākumus.  

Saskaņā ar Ķeguma novada Vēlēšanu komisijas 2012.gada 8.novembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.1);  

pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

7.panta sestās daļas trešo punktu, kas nosaka speciālos valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumus; 8
1
. panta otro daļu, ceturto daļu, septīto daļu, kas paredz valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību, ja amata savienošanai 

nepieciešama atļauja; 

izvērtējot, ka Benitai Šteinai Ķeguma novada domes deputātes pienākumu savienošana 

ar Lielvārdes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja amatu un Būvvaldes locekles teritorijas 

plānotājas  amata pienākumiem neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis 

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav,  nepiedalās 

balsojumā- 1 (Benita Šteina) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

    

1. Atļaut Ķeguma novada domes deputātei Benitai Šteinai savienot Ķeguma novada 
domes deputāta pienākumus ar Lielvārdes novada pašvaldības Teritorijas 
plānotāja amatu un Būvvaldes locekles amata pienākumiem. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu B.Šteinai un pašvaldības 

administrācijas personāla speciālistei. 

 

 

15.§(lēmums Nr.518) 

Par Ķeguma novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 

R.Ozols, B.Šteina 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61
I
.panta 2.daļas 2.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. un 10.pantu, „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 

2. un 5.daļu, 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā,” 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

78., 79., 82. un 85.punktu, 2004.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Ķeguma novada domes 

2011.gada 10.augusta lēmumu Nr.332 „Par Ķeguma novada Teritorijas plānojuma 2013. – 

2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 1.§) 
un 2012.gada 21.novembra lēmumu Nr.483 „Par Ķeguma novada Teritorijas plānojuma 2013. 

– 2024.gadam izstrādi” (protokols Nr.26, 22.§) 
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ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ķeguma novada Teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi projektu 

(turpmāk tekstā – Ķeguma novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti). 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 3.janvāra līdz 2013.gada 

13.februārim.  

3. Paziņojumu par Ķeguma novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu nodošanu 

publiskajai apspriešanai divu nedēļu laikā publicēt vietējā laikrakstā „Ķeguma Novada 

Ziņas” un ievietot pašvaldības mājas lapās www.kegums.lv un www.birzgale.lv 

4. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādātajiem Ķeguma novada teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties Ķeguma novada domē, Birzgales 

pagasta pārvaldē un Rembates pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā, un Ķeguma novada 

mājas lapās www.kegums.lv un www.birzgale.lv. 

5. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ķeguma novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu papildināšanai: fiziskām personām - norādot vārdu, uzvārdu 

dzīvesvietas adresi, juridiskām personām - norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

reģistrācijas un darbības vietas adreses, iesniegt Ķeguma novada domē, Birzgales pagasta 

pārvaldē un Rembates pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā, kā arī sūtot uz e-pasta adresi: 

dome@kegums.lv līdz 2013.gada 13.februārim. 

6. Publiskās apspriešanas sanāksmes organizēt: 

6.1. 2013.gada 26.janvārī: 

6.1.1. plkst. 11:00 Birzgales Tautas namā; 

6.1.2. plkst. 14:00 Tomes Tautas namā; 

6.1.3. plkst. 17:00 Rembates pagasta pārvaldē; 

6.2. 2013.gada 29.janvārī plkst. 19:00 Ķeguma Tautas namā. 

7.  Atbildīgais par lēmuma izpildi Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis 

Ūzuls. 

 

 

16.§(lēmums Nr.519) 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

R.Ozols, L.Bicāns, B.Šteina 

 
Ķeguma novada pašvaldība ierosina uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem 

īpašumiem: 

Ķeguma prospekts 4, kadastra Nr. 7409 002 0059, zemes vienībām: 

 kadastra apzīmējums 7409 002 0023, kopplatība 32305 m
2
, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 0502 - pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem, platība 516 m
2
, 

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, platība 28223 m
2
,  0905 – 

reliģisko organizāciju ēku apbūve, platība 3566 m
2
;  

 kadastra apzīmējums 7409 002 0059, teritorijas daļas platība 347 m
2
, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis  0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve; 

Liepu aleja 1C, kadastra Nr. 7409 002 0064, platība 8292 m
2
, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;  

Ķeguma prospekts 2, kadastra Nr. 7409 002 0022, platība 4107 m
2
, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 

http://www.kegums.lv/
http://www.birzgale.lv/
http://www.kegums.lv/
http://www.birzgale.lv/
mailto:dome@kegums.lv
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Ķeguma prospekts 2B, kadastra Nr. 7409 002 0061, platība 1381 m
2
,  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis 0801 – komercdarbības objektu apbūve; 

Starpgabals, platība 200 m
2
, kadastra apzīmējums 7409 002 0097, nekustamā  īpašuma 

lietošanas mērķis 1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, kas atrodas Ķegumā, 

Ķeguma novadā. 

Detālplānojuma izstrādes iecere paredz zemes pārdalīšanu un sadalīšanu zemes gabalos, 

nosakot adresāciju, labiekārtot teritoriju un izbūvēt ielu, uzrādīt inženierkomunikāciju 

izvietojumu, detalizējot saskaņā ar Ķeguma novada domes apstiprinātajiem 2009. gada 2. 

septembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 8, 6.§) saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par Ķeguma 

novada teritorijas plānojumiem”, kas sastāv no: 

Ķeguma novada teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003 – 

2015”. Birzgales pagasta teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem, grafiskās daļas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas izstrādāti ievērojot Ķeguma novada 

teritorijas plānojuma prasības, t.sk., būvniecības (apbūves), vides aizsardzības, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu ievērošana, 

ņemot vērā likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13., 14. punktus, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst noteikt zemes izmantošanas kārtību, 

nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības tiesiskumu, atbilstoši pašvaldības teritorijas 

plānojumam; 

ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1. daļu, vietējā pašvaldība 

izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus; 28. panta 

1. daļu, detālplānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas 

plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas 

izmantošanas veidus un aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas 

izmantošanai un apbūvei; 3. daļu, detāplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības 

uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem 

risinājumiem un ja normatīvajos aktos  nav noteikts citādi; 4. daļu, detālplānojuma izstrādes 

nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka vietējā 

pašvaldība darba uzdevumā. Detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar 

būvprojektēšanu, nodrošinot sabiedrisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

saskaņā ar MK 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 101.p. pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju. Lēmumā norāda, vai 

vienlaikus ar detālplānojumu veicama būvprojektēšana atbilstoši būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita Šteina, Raivis Ūzuls, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Laimons Bicāns),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi, vienlaikus ar detālplānojumu veicot 
būvprojektēšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem: 

1.1. nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 4, kadastra Nr. 7409 002 0059, zemes 

vienībām: 

1.1.1. kadastra apzīmējums 7409 002 0023, kopplatība 32305 m
2
, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: 0502 - pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem, 

platība 516 m
2
, 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, platība 

28223 m
2
,  0905 – reliģisko organizāciju ēku apbūve, platība 3566 m

2
;  

1.1.2. kadastra apzīmējums 7409 002 0059, teritorijas daļas platība 347 m
2
, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis  0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve; 
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1.2. Liepu aleja 1C, kadastra Nr. 7409 002 0064, platība 8292 m
2
, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;  

1.3. Ķeguma prospekts 2, kadastra Nr. 7409 002 0022, platība 4107 m
2
, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 

1.4. Ķeguma prospekts 2B, kadastra Nr. 7409 002 0061, platība 1381 m
2
,  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis 0801 – komercdarbības objektu apbūve; 

1.5. Starpgabals, platība 200 m
2
, kadastra apzīmējums 7409 002 0097, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis  1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, kas 

atrodas Ķegumā, Ķeguma novadā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) 

izmantošanu, izmantošanas aprobežojamus, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Ķeguma pilsētas nekustamajiem īpašumiem Ķeguma 
prospekts 4 teritorijas daļai, Liepu alejas 1C, Ķeguma prospekts 2, Ķeguma prospekts 2B, 

Starpgabals”, teritorijas detālplānojuma izstrādei  (pielikumā). 
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ķeguma novada Būvvaldes zemes 

ierīkotāju Vilhelmīnu Askoļsku.  

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 Rīgā, Antonijas ielā 6, LV - 1010. 

 

 

17.§(lēmums Nr.520) 

Par koncesijas procedūras uzsākšanu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 16.panta pirmās daļas 

2.punktu un sesto daļu; 

pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2012.gada 13.novembra  vēstuli Nr.7-2-01/7306 

„Atzinums par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz 

valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un parādu” (turpmāk – FM Atzinums), kurā 

konstatēts, ka plānotais koncesijas līgums nerada ietekmi uz valsts budžeta deficītu un valsts 

parādu atbilstoši ESA-95 nosacījumiem, un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – 

CFLA) 2012.gada 11.jūlija vēstuli Nr.39-2-3/4338 „Atzinuma sniegšana par finanšu un 

ekonomiskajiem aprēķiniem”, kurā norādīts, ka CFLA, vērtējot projektu pēc tā juridiskās un 

ekonomiskās būtības, nav iebildumu pret tā ieviešanu, 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Par publiskās un privātās partnerības procedūru noteikt: koncesijas procedūru – konkurss 

bez pretendentu atlases. 

2. Par publiskā partnera pārstāvi noteikt:  

Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu. 

3. Par pārstāvjiem koncesijas procedūras komisijā noteikt:  

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Edgaru Kozlovu; 

Ķeguma novada pašvaldības darba aizsardzības speciālisti Lolitu Liepu. 

4. Koncesijas līguma termiņu paredzēt – 10 gadus no tā noslēgšanas dienas. 

5. Nenodot privātajam partnerim publiskā partnera resursus. Publiskais partneris piedalās 

koncesijas līguma izpildē ar savām zināšanām par atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma 

novada pašvaldības teritorijā, informāciju par nekustamajiem īpašumiem, atkritumu 
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sākotnējiem radītājiem un valdītājiem, kā arī uzrauga, lai sadzīves atkritumu sākotnējie 

radītāji un valdītāji pildītu pašvaldības saistošajos noteikumos tiem uzliktos pienākumus. 

6. Noteikt, saskaņā ar FM Atzinumu, šādus publiskās un privātās partnerības līgumā 

obligāti iekļaujamos noteikumus: 

6.1.Finanšu un ekonomiskajos aprēķinos (turpmāk – FEA) noteiktā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksa var tik pārsniegta vienīgi makroekonomisku apstākļu – patēriņa 

cenu izmaiņu vai citu saistīto cenu (apglabāšanas tarifa poligonā) izmaiņu - dēļ; 

6.2. Būvniecības, pieejamības un pieprasījuma risku pārdale jāparedz saskaņā ar FEA, 

jāparedz detalizēts risku vadības mehānisms saskaņā ar FM Atzinumā norādīto; 

6.3. Publiskajam partnerim nepieciešamības gadījumā (līguma pirmstermiņa izbeigšana vai 

līguma darbības beigās) ir tiesības pārņemt projekta ietvaros radītos aktīvus par ne vairāk kā 

aktīvu konkrētā brīža ekonomisko vērtību; 

6.4. Darbības, kas pēc koncesijas līguma termiņa beigām sniedz publiskajam partnerim 

iespēju nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. 

7. Paredzēt koncesijas līgumā šādus būtiskus noteikumus: 

7.1.Privātajam partnerim uzdot: 

7.1.1. Veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinot Ķeguma 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un 

reģenerāciju, veicinot apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu un ievērojot šādus 

principus: (1)  veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai; (2) atkārtoti izmantot 

pienācīgi sagatavotus atkritumus; (3) veicināt atkritumu pārstrādi; (4) veikt atkritumu 

reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju; 

7.1.2. Piesaistīt pēc nepieciešamības ārējo finansējumu Atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas paplašināšanai, pieejamības nodrošināšanai un sniegtā pakalpojuma kvalitātes 

uzlabošanai un nodrošināšanai; 

7.1.3. Veikt sadzīves atkritumu nogādi uz atkritumu apglabāšanas poligonu tikai pēc to 

priekšapstrādes un atkārtoti izmantojamo atkritumu izdalīšanas no kopējā atkritumu apjoma; 

7.1.4. Organizēt dalīti savākto atkritumu reģenerāciju, pēc iespējas samazinot poligonā  

apglabājamo atkritumu daudzumu; 

7.1.5. Nodrošināt, sadarbībā ar pašvaldību, lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu 

savākšanu vismaz reizi gadā; 

7.1.6. Nodrošināt šķiroto atkritumu vākšanas laukumus un sadzīves atkritumu dalītas 

savākšanas punktus (jānodrošina vismaz 1 laukums katrā pilsētā, paredzot iespēju 

iedzīvotājiem nodot arī bīstamos atkritumus  (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas 

lampas, akumulatori, baterijas, riepas), lielgabarīta atkritumus, kompostējamos atkritumus, 

citus sašķirotos atkritumus, nodrošināt vismaz vienu savākšanas punktu uz 500 

iedzīvotājiem); 

7.1.7. Nodrošināt šķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanu no atkritumu sākotnējiem 

radītājiem vai valdītājiem bez maksas; 

7.1.8. Nodrošināt atkritumu konteineru izvietošanu bez papildus maksas piemērošanas 

atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem; 

7.1.9. Motivēt un iesaistīt sabiedrību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā, rīkojot 
akcijas un pasākumus ar mērķi popularizēt dalīto atkritumu vākšanu, izplatot informatīvos 

materiālus; 

7.1.10. Nodrošināt pietiekamā daudzumā ar atkritumu konteineriem visus atkritumu 

sākotnējos radītājus vai valdītājus, nolietošanās rezultātā labot vai nomainīt atkritumu 

tvertnes; 

7.1.11. Ievērot, veicot tam uzdotos uzdevumus, privātā partnera piedāvājumā minēto 

sadzīves atkritumu šķirošanas intensitāti un citus nosacījumus, ko tas iekļāvis savā 

piedāvājumā, normatīvajos aktos, politikas plānošanas dokumentos, tajā skaitā  Pierīgas 

reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā, attiecīgajos pašvaldības saistošajos 

noteikumos, kas attiecas uz  sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, noteikto. 
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7.2. Privātais partneris uzņemas būvniecības, aprīkojuma iegādes, maksājumu iekasēšanas, 

pieejamības un pieprasījuma riskus.  

7.3. Koncesijas līguma laikā privātais partneris ienākumus saņem no sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma gala lietotājiem (sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem 

vai valdītājiem) un no otrreiz izmantojamo atkritumu realizācijas. 

7.4.  Ķeguma novada dome negarantē Privātajam partnerim ienākumus no sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas. 

8. Noteikt par pienākumu uzraudzīt koncesijas procedūras īstenošanu Ķeguma novada 

domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu. 

9. Uzsākt koncesijas procedūras īstenošanu sākot no 2013.gada 10.janvāra. 

 

 

18.§(lēmums Nr.521) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012.saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam” 

R.Ozols 

 

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

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

saistošo noteikumu par pašvaldības budžetu apstiprināšanas kārtību; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

21.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2012.gadam””. 

2. Pašvaldības sekretārei apstiprinātos saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ķeguma 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Ķeguma novada pašvaldības 

budžetu 2012.gadam”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas zināšanai. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt, lai noteikumi pēc to stāšanās spēkā būtu brīvi 

pieejami Domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

19.§(lēmums Nr.522) 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu 

R.Ozols 

 

Izskatīts Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieka Raivja Ūzula 2012.gada 
19.decembra iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vienu 

kalendāro nedēļu no 2012.gada 27.decembra. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 

pirmā daļa, nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, 

kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas. 

2011.gada 16.novembra „Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikuma” 

3.3.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietniekam apmaksā ikgadējo atvaļinājumu, kura 

ilgums, neieskaitot svētku dienas un papildatvaļinājumu, ir 4 kalendārās nedēļas, un 

papildatvaļinājumu, kura ilgums ir 5 darba dienas. 
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Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Ūzuls saskaņā ar 2012.gada 5.septembra lēmumu 

Nr.382 (sēdes protokols Nr. 19, 28) izmantojis 2012.gada ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma 2 

kalendārās nedēļas. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 12 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, 

Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Benita 

Šteina, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav, nepiedalās balsojumā 

1-(Raivis Ūzuls), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietniekam Raivim Ūzulam  ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma par 2012.gadu vienu kalendāro nedēļu, sākot ar 2012.gada 

27.decembri. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes centralizētajai 

grāmatvedībai, personāla speciālistei, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam R.Ūzulam. 

 

 

20.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 05.12.2012. 

 

1. Atkārtotā iepirkumā „Ķeguma pludmales labiekārtošanas II kārta” ir pieņemts lēmums 

atzīt par iepirkuma uzvarētāju SIA „INTERSPORTS”  par piedāvāto cenu LVL 22197,68 

(bez PVN). 

 

2. Iepirkumā „Rembates skolas internāta rekonstrukcijas sociālās aprūpes centra vajadzībām 

papilddarbi” ir pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma uzvarētāju personu apvienības SIA 

„KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” par piedāvāto cenu LVL 49233,80 (bez PVN). 

 

3. 07.12.2012 tika izsludināts atkārtots iepirkums „Lietotas automašīnas iegāde Birzgales 

pagasta pārvaldes vajadzībām”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 18.12.2012 ir 

saņemti divi piedāvājumi. Šodien veikta piedāvājumu izvērtēšana. 

 

4. 07.12.2012 tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

uzturēšanas darbi 2013. gada ziemas periodā – attīrīšana no sniega un slīdamības 

samazināšana”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 18.12.2012 ir saņemti pieci 

piedāvājumi. Šodien veikta piedāvājumu izvērtēšana. Tiks pieprasīta papildus 

informācija. 

 
5. SIA „Ulre” turpina ēkas renovācijas darbus Ķeguma SAC, Rīgas ielā 12.   

 

6. SIA „Svillas” turpina Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus. 

 

7. Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” turpina Rembates skolas 

internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. 

 

8. Tiek veiktas gada inventarizācijas. Paldies deputātiem, kas aktīvi vada inventarizācijas 

komisijas. Plānojam līdz 28.decembrim visu pabeigt. 
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9. Gatavojamies Ziemassvētku pasākumiem.  

 Izglītības iestādēs notiek bērnu eglītes. 

 Ķeguma TN 21. decembrī pl.18.00 tiks atvērta Ogres Mākslas skolas Ķeguma klases 
izstāde. 

 Ķeguma TN 22. decembrī pl. 12.00 dienā bērnu vokālo ansambļu Sienāži (Ķegums) 

un Puķuzirņi (Ikšķile) koncerts. Sienāži ir atveduši no Polijas festivāla – konkursa 

godpilno II vietu un kausu. 

 Ķeguma TN 22.decembrī pl.16.00 pilsētas bērniem Ziemassvētku eglīte. 

 Tomes baznīcā 22.decembrī pl.13.00 Ziemassvētku koncerts.  

 Tomes skolā notiks 22.decembrī pl.14.30 Rutas Andersones grāmatas atvēršanas 

pasākums. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 
____________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


