
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 4.septembrī                                                                                         Nr.21 

 

 

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, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā 

grāmatvede Maija Priževoite 

Nepiedalās: Valdis Kalniņš, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ, Raivis Ūzuls- atvaļinājumā, 

Pāvels Kotāns- slimības dēļ             

 

 

Darba kārtība: 
 

1. Par ieteikumu Valsts apbalvojumam 

2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 
3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Meijas” 
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Avotiņi” 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bauderi” 
8. Par vienotas  adreses  piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Kalna Vaski” 

9. Par nekustamo īpašumu „Mežiņi” un „Lejasmežiņi” apvienošanu 
10. Par  adreses maiņu  nekustamajam īpašumam  „Zirnītes” 
11. Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

12. Par Ķeguma novada domes 2013. gada 17. jūlija lēmuma Nr. 238     (protokols Nr. 14, 

3.§) atcelšanu 

13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu 
14. Par grozījumiem Ķeguma novada sociālā dienesta nolikumā 

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu reliģiskajai organizācijai „Ķeguma evaņģēliski luteriskā 

draudze” 
16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
18. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
20. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
23. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
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24. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
25. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

26. Informatīvie jautājumi 
 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr. 293) 

Par ieteikumu Valsts apbalvojumam 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ieteikt apbalvošanai ar valsts apbalvojumu Hariju Jaunzemu, vēršoties Ķeguma 

novada domes vārdā ar ierosinājumu  Ordeņu kapitulā. 

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. 

 

 

2.§ (lēmums N r. 294) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par 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. 

 

 

 

3.§ (lēmums Nr. 295) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par 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. 

 

 

4.§ (lēmums Nr. 296) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Baltijas Graudi”, reģistrācijas numurs 

40003873357, juridiskā adrese Friča Brīvzemnieka iela 22-5, Liepāja, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu LVL 2223,66 (divi tūkstoši divi simti divdesmit trīs komats sešdesmit seši 

lati) par nekustamo īpašumu „Mežsētas 2”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra 

numuru 7444 007 0014, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr. 297) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Meijas”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meijas”, Tome,  Tomes 

pag., Ķeguma nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7429 004 0098, platība 5,30 ha. 

Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Lēmuma pilns teksts  un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

6.§ (lēmums Nr. 298) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Avotiņi”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Avotiņi”, Tome,  

Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7429 006 0002. Nekustamo īpašumu sadalīt trīs 

daļās, kopplatība 5,80 ha. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Lēmuma pilns teksts  un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

7.§ (lēmums Nr. 299) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Bauderi”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bauderi”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 006 0146, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7444 006 

0035. Platības tiks precizētas pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

Lēmuma pilns teksts  un nosacījumi sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

8.§ (lēmums Nr. 300) 

Par vienotas  adreses  piešķiršanu  nekustamajam īpašumam „Kalna Vaski” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piešķirt zemes gabalam, kadastra apzīmējums 7444 004 0102, platība 105,72 ha un 

ēkām, kas uz tā atrodas, vienotu adresi - “Kalna Vaski” , Birzgales pag., Ķeguma nov. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

 

 

9.§ (lēmums Nr. 301) 

Par nekustamo īpašumu „Mežiņi” un „Lejasmežiņi” apvienošanu 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Apvienot nekustamos īpašumus „Mežiņi”, kadastra Nr. 7484 003 0038 un 

„Lejasmežiņi”, kadastra Nr. 7484 003 0018, Rembates pag., Ķeguma nov., izveidojot 

nekustamo īpašumu, kas sastāv no divām zemes vienībām: 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7484 003 0038, platība 16,91 ha; 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7484 003 0164, platība 7,92 ha. 

Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemei un ēkām piešķirt vienotu adresi „Mežiņi”, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

Saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr. 302) 

Par  adreses maiņu  nekustamajam īpašumam  „Zirnītes” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Mainīt adresi nekustamajam īpašumam „Zirnītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr. 7444 002 0125, platība 2,17 ha, uz zemei un ēkām vienotu adresi „Mežirbes”, 

Birzgales pag., Ķeguma nov. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr. 303) 

Par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme” daļas nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Uzskatīt par izbeigtu 2011.gada 10.februārī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.2/2011 

par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, kadastra Nr.7444 003 0125, daļas 1,1 ha platībā 

nomu ar 2013.gada 1.septembri. 

Ar 2013.gada 1.septembri slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekrītošā zemes 

gabala „Pašvaldības nomas zeme” , Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 003 0125, 

daļas 1,1 ha platībā nomu bez apbūves tiesībām personīgās palīgsaimniecības vajadzībām līdz 

2014.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. 

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. 
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

12.§ (lēmums Nr. 304) 

Par Ķeguma novada domes 2013. gada 17. jūlija lēmuma Nr. 238     (protokols Nr. 14, 

3.§) atcelšanu 

R.Ozols 

   

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atcelt Ķeguma novada domes 2013. gada 17. jūlija lēmumu Nr.238 (protokols Nr.14, 

3.§) “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pakalniņi””. 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

13.§ (lēmums Nr. 305) 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piekrist no nekustamā īpašuma “Pakalniņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 

001 0041: 

atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0041 atsevišķu zemes 

zemes vienību aptuveni 0,31 ha platībā; 

atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0042 atsevišķu zemes 

vienību aptuveni 0,38 ha platībā; 

atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0060 atsevišķu zemes 

vienību aptuveni 0,17 ha platībā,  

platības precizējot pēc robežu kadastrālās uzmērīšanas.  

Atdalāmajām zemes vienībām: 

piešķirt nosaukumu “Pakalniņi P”, Rembates  pag., Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr. 306) 

Par grozījumiem Ķeguma novada sociālā dienesta nolikumā 

R.Ozols 

 

Sakarā ar Ķeguma novada sociālā dienesta Sociālās aprūpes centra adreses maiņu un 

izmaiņām iestādes amatu sarakstā;  

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka 

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

var apstiprināt pašvaldības iestādes nolikumu; 
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ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu  komitejas atzinumu,  

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt grozījumus Ķeguma novada domes Sociālā dienesta nolikumā: 

2. Izteikt nolikuma 32.punktu šādā redakcijā: 

„Sociālajam dienestam ir struktūrvienība – Ķeguma novada sociālās aprūpes centrs 

„Senliepas” (turpmāk tekstā Aprūpes centrs), kas darbojas saskaņā ar Sociālā 

dienesta vadītāja apstiprinātu reglamentu.” 

3.  Izteikt nolikuma 33. punktu šādā redakcijā: 

„Aprūpes centra adrese: „Skola”, Rēžas, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV 

5016”. 

4. Izteikt nolikuma 36.punktu šādā redakcijā: 

„Sociālā dienesta vadītāja pakļautībā strādā sociālie darbinieki, sociālās palīdzības 

organizators, sociālais pedagogs, aprūpētāji un citi speciālisti. Darbinieki veic 

pienākumus saskaņā ar amata aprakstiem (pielikumā-. Sociālā dienesta struktūra”. 

5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma un nolikuma nosūtīšanu Ķeguma novada 

Sociālajam dienestam. 

 

 

15.§ (lēmums Nr. 307) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu reliģiskajai organizācijai „Ķeguma evaņģēliski 

luteriskā draudze” 

R.Ozols 

 

2013.gada 4.jūlijā Ķeguma novada domē tika saņemts reliģiskās organizācijas „Ķeguma 

evaņģēliski luteriskā draudze” pieteikums (reģ. ar Nr.KNP/2-5/13/142) Ķeguma novada NVO 

atbalsta fondam (turpmāk – NVO fonds) nolikumā paredzētās 1.5.4.aktivitātes „ilgtermiņa 

materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu remontiem, ēku būvniecībai, pamatlīdzekļu 

iegādei) Ķeguma novada teritorijā” īstenošanai, par kopējo summu 40000,00 Ls. 

Pieteikumu 2013.gada 19.augustā, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 

3.5.punktu, izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 

Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 

pieteikumu vērtēšanas komisija (apstiprināta ar 2013.gada 17.jūlija Ķeguma novada domes 

lēmumu Nr.247 (protokols Nr.14., 12.§)), un, pamatojoties uz NVO fonda nolikuma 

3.7.punktu, pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada domei atbalstīt reliģiskās organizācijas 

„Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze” projekta „Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas 

būvdarbu pabeigšana, kas ietver iekštelpu izbūvi un apkures ierīkošanu un citus būvdarbus” 

realizāciju, piešķirot Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu 75% apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Finanšu komitejas atzinumu; 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu reliģiskajai organizācijai „Ķeguma evaņģēliski luteriskā 

draudze” Ķeguma novada NVO atbalsta fonda nolikumā paredzētās 1.5.4.aktivitātes 

„ilgtermiņa materiālajiem kapitālieguldījumiem (telpu remontiem, ēku būvniecībai, 

pamatlīdzekļu iegādei) Ķeguma novada teritorijā” īstenošanai. 
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2. Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs ir ne vairāk kā 30000,00 Ls un nepārsniedz 75% no 

projekta „Ķeguma evaņģēliski luteriskās baznīcas būvdarbu pabeigšana, kas ietver 

iekštelpu izbūvi un apkures ierīkošanu un citus būvdarbus” izmaksām. 

3. Ķeguma novada domes juristei sagatavot Sadarbības līgumu, saskaņā ar NVO fonda 

nolikuma 5.1.punktu. 

4. Ķeguma novada domes izpilddirektorei nodrošināt lēmuma izpildi. 

5. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu reliģiskajai organizācijai „Ķeguma evaņģēliski 

luteriskā draudze”, Ķeguma novada domes izpilddirektorei N.Sniedzei, juristei 

S.Biļinskai, projektu koordinatorei D.Soboļevai, Centralizētajai grāmatvedībai 

M.Priževoitei. 

 

 

16.§ (lēmums Nr. 308) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols, A.Balodis 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Jaunrubeņi”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0094,, LVL 

357,71 (trīs simti piecdesmit septiņi komats septiņdesmit viens lati), 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. 

 

 

 

 

 

 

17.§ (lēmums Nr. 309) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Cepļi”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 001 0025, LVL 303,38 
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(trīs simti trīs komats trīsdesmit astoņi lati), 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. 

 

 

18.§ (lēmums Nr. 310) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Ķezberes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 003 0105, LVL 

173,78 (viens simts septiņdesmit trīs komats septiņdesmit astoņi lati), 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. 

 

 

 

 

 

 

19.§ (lēmums Nr. 311) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „TILBE AGRO”, reģistrācijas numurs 

50003581531, juridiskā adrese „Klētis”, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu LVL 181,92 (viens simts astoņdesmit viens komats deviņdesmit divi 

lati) par nekustamo īpašumu „Kinesis”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra 
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numuru 7444 007 0076, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „TILBE AGRO”, reģistrācijas numurs 

50003581531, juridiskā adrese „Klētis”, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu LVL 52,86 (piecdesmit divi komats astoņdesmit seši lati) par 

nekustamo īpašumu „Šļaunes 1”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 

7444 007 0300, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „TILBE AGRO”, reģistrācijas numurs 

50003581531, juridiskā adrese „Klētis”, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu LVL 118,47 (viens simts astoņpadsmit komats četrdesmit septiņi 

lati) par nekustamo īpašumu „Šļaunes 6”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra 

numuru 7444 007 0244, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

20.§ (lēmums Nr. 312) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Aizsiles”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 005 0122, LVL 

272,85 (divi simti septiņdesmit divi komats astoņdesmit pieci lati), 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. 

 

 

21.§ (lēmums Nr. 313) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Spīdolas”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 002 0096, LVL 

479,99 (četri simti septiņdesmit deviņi komats deviņdesmit deviņi lati), 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. 

 

 

22.§ (lēmums Nr. 314) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Andes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0071, LVL 

440,91 (četri simti četrdesmit komats deviņdesmit viens lati), 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. 

 

 

23.§ (lēmums Nr. 315) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamā īpašuma 

„Virši”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0071, ½ domājamo 

daļu, LVL 110,80 (viens simts desmit komats astoņdesmit lati), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  



12 

 

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. 

 

 

24.§ (lēmums Nr. 316) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Burtnieki”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 002 0031, LVL 

241,84 (divi simti četrdesmit viens komats astoņdesmit četri lati), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

„Cegalne”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 004 0342, LVL 

84,83 (astoņdesmit četri komats astoņdesmit trīs lati), 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. 

 

25.§ (lēmums Nr. 317) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

īpašumu Lazdu iela 7, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7409 001 0099, LVL 

198,07 (viens simts deviņdesmit astoņi komats nulle septiņi lati), piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  
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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. 

 

26.§  

Informatīvie jautājumi 

 

 

Izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs informē par veiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem  darbiem novadā par periodu no 21.08.2013. 

1. SIA „BK Māja” turpina Ķeguma VPII „Gaismiņa ēkas iekšējo inženiertīklu 

rekonstrukcijas un telpu renovācijas darbus. Ēkas otrajā stāvā notiek mēbeļu 

izvietošana. Šonedēļ tiks piegādātas un uzstādītas iebūvētās mēbeles grupu virtuvītēs. 

Ēkas pirmajā stāvā turpinās sienu apdares  un krāsošanas darbi. 

 

2. SIA „Ceļdaris” gatavo nodošanai ĶKNV stadiona rekonstrukcijas darbus. Visi 

galvenie stadiona būvdarbi ir pabeigti. Tiek uzstādīts pēdējais sporta laukumu 

aprīkojums. Lai pasargātu šogad stadiona zālāju no iespējamās tā lietošanas, lielie 

futbola vārti tiks uzstādīti tikai nākošā gada pavasarī, kad būs pārliecība, ka zāliens ir 

veiksmīgi pārziemojis.  

 

3. SIA „Jards” bija apturējis darbus Tomē-  veikala ēkas rekonstrukcijā par dienas centru, 

jo atsedzot ēkas pamatus, radās šaubas par to nestspēju. Tika veikta veikala ēkas un 

piebūves pamatu ekspertīze. Saņemtais atzinums apliecina, ka esošie ēkas pamati ir ar 

pietiekošu nestspēju šādai būvei un nav nepieciešama to demontāža. Pamatiem jāveic 

armētas izlīdzinošās kārtas izbūve, sānu virsmas apstrāde un izlīdzināšana, lai varētu 

montēt cokola daļas siltumizolāciju. Šonedēļ būvniekam jāatsāk darbi.  

 

4. SIA „Gastex” bija apturējis darbus Birzgalē, Krasta ielā, kanalizācijas sūkņu stacijas 

izbūvē. Projektētāja izstrādātajā tehniskajā projektā piedāvātais risinājums, kļūdainās 

topogrāfijas dēļ,  nebija realizējams. Objektā nav pastāvīgs elektrības pieslēgums, lai 

nodrošinātu kanalizācijas notekūdeņu pastāvīgu atsūknēšanu pirms būvlaukuma. Tika 

veiktas izmaiņas kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskajā projektā un ir sagatavots 

tehniskais projekts pastāvīgā elektrības pieslēguma izbūvei šim objektam. Kamēr 

Sadales Tīkli veiks pastāvīgā pieslēguma izbūvi, ir izveidots pagaidu elektroapgādes 

pieslēgums no Konstantīna Žoida privātmājas. Šonedēļ būvnieks ir atsācis darbus. 

 

5. Ir uzsākts mācību gads abās novada vispārizglītojošās skolās. Ķeguma vidusskolā  

mācības uzsāka divas pirmās klases. 

 

6. Saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA Vesseman ir veikusi Tehniskā projekta izstrādi un 

uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves 1.kārtas darbus Ķegumā – 

Staru, Celtnieku, Saules, Priežu, Aizvēja un Pakalnes ielās.  
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7. Izsludinātajā koncesijas iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu 

uz 10 gadiem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados ir saņemts 

Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums (uz 48 lapām), ar kuru noteikts, ka iepirkuma 

procedūru varēs turpināt tikai pēc konkursa nolikuma attiecīgu grozījumu veikšanas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

09.09.2013. 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 

 


