
 

 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

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

Ķegumā 

 

2013.gada 9.janvārī                                                                               Nr.1 

 

Sēde sasaukta plkst.16:00  

Sēdi atklāj plkst.17:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluţa 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, 

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

Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

Sēdē nepiedalās deputāti Irēna Dmitročenko- slimības dēļ 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā 

grāmatvede Maija Priţevoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Ķeguma novada pašvaldības konkursa „Gada skolotājs” nolikuma  apstiprināšanu 

2. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālā dzīvokļa telpu īri 

3. Par gadskārtējās inventarizācijas protokola apstiprināšanu 

4. Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma „‟Saimnieki”, 

Rembates pagastā, Ķeguma novadā, atdalāmajai zemes vienībai 

5. Par zemes nomu 

6. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012.lemumā Nr.478 "Par palīdzību 

dzīvokļu jautājuma risināšanā" 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012.lemumā Nr.479 "Par palīdzību 

dzīvokļu jautājuma risināšanā" 

8. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

9. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

10. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

11. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

12. Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

14. Par  saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 

pieauguma ierobeţojuma piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2013.gadā” apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

17. Par starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  novērtēšanas komisijas 

izveidi 

18. Informatīvie jautājumi 
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1.§(lēmums Nr.1) 

Par Ķeguma novada pašvaldības konkursa „Gada skolotājs” nolikuma  

apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāţu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu un 41. panta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 

aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas);  

ņemot vērā “Izglītības likuma” 17.panta 3.daļas 3.punktu, kas nosaka kārtību, kādā tās 

padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budţeta;  

iepazīstoties ar pašvaldības izglītības speciālista ieteikumiem un ņemot vēra izglītības 

iestāţu priekšlikumus; 

ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu un Finanšu 

komitejas atzinumu; 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības konkursa „Gada skolotājs” nolikumu. 

2. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu Ķeguma novada pašvaldības izglītības 

iestādēm, pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos, centralizētajai grāmatvedībai un 

ievietošanai Ķeguma novada mājas lapā. 

 

Nolikums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

2.§(lēmums Nr.2) 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un sociālā dzīvokļa telpu īri 

R.Ozols, L.Strauss 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Dzīvoklim Ķeguma ielā 8A-8, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., piešķirt 

sociālā dzīvokļa statusu. 

Izbeigt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.18/2011, kas 2011.gada 21.aprīlī 

noslēgts par sociālās telpas Nr. 2 īri Ķeguma ielā 6-3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma 

nov. 

Slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz sociālo dzīvokli  

Nr.8, Ķeguma ielā 8A, Rembate,  Rembates pag., Ķeguma  nov., uz sešiem mēnešiem no 

lēmuma parakstīšanas dienas. 
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. 

 

 

3.§(lēmums Nr.3) 

Par gadskārtējās inventarizācijas protokola apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta  2003. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV nodaļu „Inventarizācijas 

norises kārtība”, 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt Ķeguma novada domes centrālās inventarizācijas komisijas 27.12.2012. 

protokolu par gadskārtējās inventarizācijas rezultātiem pašvaldības īpašumā, valdījumā un 

lietošanā esošajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem, naudas 

līdzekļiem. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai.  

 

Inventarizācijas komisijas protokols sēdes protokola pielikumā. 

 

 

4.§(lēmums Nr.4) 

Par adreses un zemes lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma 

‘’Saimnieki”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, atdalāmajai zemes vienībai 

R.Ozols, B.Šteina 

 

Ķeguma novada dome ierosina atdalīt no nekustamā īpašuma „Saimnieki”, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0163, zemes gabalu 0,97 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7484 004 0344, pēc atdalīšanas piešķirt adresi „Rembuši”, Rembate, 

Rembates pag., Ķeguma nov. 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0344 ir pašvaldībai piekrītošs zemes 

gabals, uz kura atrodas Rembates pagasta attīrīšanas iekārtas (ēkas un būves ar kadastra 

apzīmējumiem 7484 004 0344 001, 7484 004 0344 002, 7484 004 0344 003, 7484 004 0344 

004). 

Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” 
6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus;  

saskaņā ar MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 

18.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 
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Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, 

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 

004 0163, atdalāmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0344, platība 0,97 

ha, 

1.1. Piešķirt zemei un ēkām vienotu  adresi  “Rembuši”, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov.; 

1.2. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades  un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve (kods 1201). 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai un Ķeguma novada Būvvaldei. 

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

laikā no spēkā stāšanās brīţa Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā,  LV 

1010. 

 

 

5.§(lēmums Nr.5) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0053 

daļas 304 kv.m  platībā, kas ir nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegumā, sastāvdaļa, 

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

 
 

6.§(lēmums Nr.6) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012.lemumā Nr.478 "Par palīdzību 

dzīvokļu jautājuma risināšanā" 

R.Ozols, B.Šteina 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Aigars 

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs 
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Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-1 (Benita 

Šteina),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ķeguma novada domes 21.11.2012.lēmuma Nr.478 "Par palīdzību dzīvokļu jautājuma 

risināšanā" 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Atzīt X par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, 

iekļaut sociālo dzīvokļu īres reģistrā, piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo 

platību dzīvokļa Nr.7 istabā Nr.2 (11,4 m2) Ķeguma ielā 8A, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov., un slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz sešiem mēnešiem no 

lēmuma parakstīšanas dienas.’’ 
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.7) 

   Par grozījumiem Ķeguma novada domes 21.11.2012.lemumā Nr.479 "Par 

palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā" 

R.Ozols, B.Šteina 

 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, 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”-1 (Benita 

Šteina),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Ķeguma novada domes 21.11.2012.lēmuma Nr.479 "Par palīdzību dzīvokļu jautājuma 

risināšanā" 1.punktu izteikt šādā redakcijā : 

„Atzīt X par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, 

iekļaut sociālo dzīvokļu īres reģistrā, piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo 

platību dzīvokļa Nr.7 istabā Nr.1 (16,8 m2) Ķeguma ielā 8A, Rembate, Rembates pag., 

Ķeguma nov., un slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz sešiem mēnešiem no 

lēmuma parakstīšanas diena.” 

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.8) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos par termiņa pagarinājumu pie 2003.gada 24.aprīļa Telpu nomas 

līguma nr.9 tn, kas noslēgts ar pašnodarbinātu personu par telpu 13 m
2
 platībā, kas atrodas 

Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, nemainot pārējos 

līguma nosacījumus. 

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.9) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos par termiņa pagarinājumu pie 2002.gada 19.decembra Telpu 

nomas līguma nr.5tn, kas noslēgts ar pašnodarbinātu personu par telpu 6,95 m
2
 platībā, 

kas atrodas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, 

nemainot pārējos līguma noteikumus.  

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. 

 
 

10.§(lēmums Nr.10) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos par termiņa pagarināšanu pie 2004.gada 9.februāra Telpu nomas 

līguma nr.24/2004 tn, kas noslēgts ar pašnodarbinātu personu par telpu 9,6 kv.m platībā, 

kas atrodas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim,  

nemainot pārējos līguma nosacījumus.  

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. 

 

 

11.§(lēmums Nr.11) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Slēgt Vienošanos par termiņa pagarināšanu pie 2002.gada 19.decembra Telpu 

nomas līguma nr.4 tn, kas noslēgts ar pašnodarbinātu personu par telpu 6,95 m
2
 platībā, 

kas atrodas Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim, 

nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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. 

 

 

12.§(lēmums Nr.12) 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols, L.Bicāns 

 

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

Biķis, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, 

Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 2 (Sandra Čivča, 
Līga Strauss),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pagarināt 20.02.2006. Dienesta dzīvokļa īres līguma Nr.50/2006 termiņu uz laiku līdz 

2013.gada 31.decembrim. Pārējie īres līguma noteikumi netiek grozīti. 

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. 

 

 

13.§(lēmums Nr.13) 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „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 2014.gada 

31.decembrim, nemainot pārējos līguma nosacījumus. 

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. 

 

 

14.§(lēmums Nr.14) 

Par  saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 

pieauguma ierobežojuma piemērošanu zemēm Ķeguma novadā 2013.gadā” 

apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz 2012.gada 15.novembra grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma 

nodokli”, Pārejas noteikumu 40.
1
 punktu, kas nosaka, ka Pašvaldībai ir tiesības 2013.gadā 

piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobeţojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru 

zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobeţojuma apmēru un 

piemērošanas nosacījumus, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas 

paziņojums par 2013.gadu, likuma "Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti 

saistošie noteikumi. 

Izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi 2013.gadam zemēm, kurām 

2012.gadā tika piemēroti nodokļu pieauguma 25% ierobeţojumi, pēc datorizdrukas šādu 

īpašumu skaitu Ķeguma novadā veido 769 zemes gabali. Salīdzinot prognozēto nodokli ar 

25% ierobeţojumu piemērošanu un prognozēto nodokli bez ierobeţojuma piemērošanas 
nodokļu starpību veido Ls 7801.84. 

Lai nepieļautu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu nodokļa 

maksātājiem 2013.gadā,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Ķeguma novada domes 2013.gada saistošos noteikumus Nr.1/2013„Par 

nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobeţojuma piemērošanu zemēm 

Ķeguma novadā 2013.gadā”. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt saistošo noteikumu nosūtīšanu zināšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēšanu pašvaldības laikrakstā 

„Ķeguma Novada Ziņas”, pašvaldības mājas lapā www.kegums.lv . 

3. Pašvaldības izpilddirektorei nodrošināt saistošo noteikumu brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes ēkā, Rembates pagasta pārvaldē un Birzgales pagasta pārvaldē. 

 

Saistošie noteikumi sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

15.§(lēmums Nr.15) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 91,66 

(deviņdesmit viens komats sešdesmit seši lati) par nekustamo īpašumu īpašumu 

„Laukrozes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 001 0095, 

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. 

 

 

 

16.§(lēmums Nr.16) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu LVL 16,05 

(sešpadsmit komats nulle pieci lati) par nekustamo īpašumu „Vītoli”, Rembates pagastā, 

http://www.kegums.lv/
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Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7484 004 0366, 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.17) 

Par starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  novērtēšanas 

komisijas izveidi 

R.Ozols 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 12.panta, kas nosaka, ka pašvaldība 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas idejas ikvienā jautājumā; 

ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus par pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2012./2013.mācību 

gadā (reģ.24.10.2012. Nr.KNP/1-8.5/12/2314); 

ņemot vērā IZM īstenotā projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009-2012) gūto pieredzi; 

ņemot vērā 2010.gada 1.aprīlī noslēgto vienošanos par sadarbību izglītības jomā starp 

Lielvārde, Ikšķiles un Ķeguma novada pašvaldībām; 

ņemot vērā „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas” nosacījumus un 

novada pašvaldību deleģētās personas; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

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

Biķis, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita 

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

„atturas”- nav, balsojumā nepiedalās -1 (Sandra Čivča) 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 
1. Atbalstīt Lielvārdes novada pašvaldības, Ikšķiles novada pašvaldības un Ķeguma 

novada pašvaldības starpnovadu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisijas izveidi. 

2. Darbam komisijā no Ķeguma novada pašvaldības deleģēt pašvaldības izglītības 

speciālisti Sandru Čivču. 

3. Pašvaldības sekretārei nosūtīt lēmumu pašvaldības speciālista izglītības jautājumos, 

personāla speciālistam, centralizētajai grāmatvedībai. 

 

 

18.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 19.12.2013. 

1. Strādājam pie 2013.gada budţeta projekta izstrādāšanas. Varu informēt par 

2012.gada budţeta izpildi. IIN par gadu ir pārsniedzis plānoto par 8,0214 % jeb 138214.33 

Ls. 
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Kontu atlikums uz gada beigām ir 223639.61 Ls, tai skaitā: 

 Speciālā budţeta atlikums – 55883 Ls (41012.57 Dabas resursu nodoklis + 14870.80 
autoceļu fonda līdzekļi); 

 Iezīmētā nauda (projektiem, brīvpusdienām) – 53607 Ls; 

 Brīvie līdzekļi (nesadalītā nauda no pašu ieņēmumiem) – 114149 Ls. 

Saistības. Saistību apjoms uz 2013.gadu ir sasniegušas 10.54 % no pamatbudţeta 

ieņēmumiem. 

Kopējās saistības uz 2012.gada beigām ir 2 249 893 Ls. Rezervētais aizņēmums 

diviem projektiem, kas pāriet uz nākamo gadu, ir 60938 Ls. 

 

IIN uz šodienu par 2013.gadu ir 33221.65 Ls. 

 

Par projektiem. Uz šo gadu no iepriekšējā perioda aktuāli ir 7 projekti (ES un citu ārvalstu 

finansu instrumentu projekti) un 3 projekti, par kuriem šogad saņemsim Eiropas naudu, jo 

tie tika pabeigti 2012.gada nogalē (kopumā par šiem projektiem mēs saņemsim 107472 Ls).  

 

2. Atkārtotā iepirkumā „Lietotas automašīnas iegāde Birzgales pagasta pārvaldes 

vajadzībām” ir veikta piedāvājumu un papildus saņemtās informācijas izvērtēšana un 

pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma uzvarētāju personu Māris Zvirgzdiņš par piedāvāto 

cenu (bez PVN) LVL 5150. 

 

Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas darbi 2013. gada ziemas 

periodā - attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana” ir veikta piedāvājumu un 

papildus saņemtās informācijas izvērtēšana un pieņemts lēmums atzīt par iepirkuma 

uzvarētājiem: 

Daļā nr. 1. Ķeguma pilsētas ielu attīrīšana no sniega - SIA „VIA MEŢS” ar piedāvāto 

cenu 13,31 par km; 

Daļā nr. 2. Tomes un tai pieguļošo lauku teritorijas ceļu attīrīšana no sniega – SIA 

„AGRO VATRANE” ar piedāvāto cenu LVL 8,71 par km; 

Daļā nr. 3. Rembates ielu un tai pieguļošo ceļu attīrīšana no sniega - SIA „ALEKS 
Plus” ar piedāvāto cenu LVL 7,26 par km; 

Daļā nr. 4. Glāţšķūnim pieguļošo lauku teritorijas ceļu attīrīšana no sniega SIA 

„AGRO VATRANE” ar piedāvāto cenu LVL 8,71 par km; 

Daļā nr. 5. un Daļā nr. 6. Birzgales pagasta ceļu attīrīšana no sniega - „Vecumnieki” 

R. Bindes zemnieku saimniecība un SIA „Granīts-2” ar piedāvāto cenu LVL 13,31 

par km; 

Daļā nr. 7. Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu apstrāde ar pretslīdes materiālu - 

SIA „VIA MEŢS” ar piedāvāto cenu LVL 23,60 par km; 

Daļā nr. 8. Sniega izvešana no Ķeguma novada ielām 2013.gada ziemas periodā - SIA 

„VIA MEŢS” ar piedāvāto cenu LVL 5,99 par m
3
. 

 

3.   10.01.2013. ir paredzēta kārtējā tikšanās ar SIA „MN Īpašumi” pārstāvi par Ķeguma 

Tautas nama iekšējās rekonstrukcijas darbiem un iespējamās tiesvedības uzsākšanu. 

 

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

 

5.      Būvnieki - Personu apvienība SIA „KUUM” un SIA „VIDES TEHNIKA” turpina 

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām. 
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6.      Šogad 3. un 5.janvārī notika sabiedriskā apspriešana Ķeguma novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1.redakcijas un Ķeguma novada attīstības 

programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

 

7.     26. un 29.janvārī Notiks Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana 

2013.gada 26.janvārī, plkst.11:00 
Birzgales Tautas namā, Skolas ielā 2, Birzgales pag., 

Ķeguma novadā 

2013.gada 26.janvārī, plkst.14:00 Tomes Tautas namā, Tomes pag., Ķeguma novadā; 

2013.gada 26.janvārī, plkst.17:00 
Rembates pagasta pārvaldē, Lielvārdes ielā 3, Rembates 

pag., Ķeguma novadā 

2013.gada 29.janvārī, plkst.19:00 
Ķeguma Tautas namā, Ķeguma prospektā 4, Ķegumā, 

Ķeguma novadā 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluţa 


