
 

 

 

 
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 

 

2013.gada 20.februārī                                                                               Nr.4 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  

Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 

Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, galvenā grāmatvede 

Maija Priževoite, ekonomiste Dace Pavlovska 

Sēdē nepiedalās deputāti Irēna Dmitročenko- slimības dēļ, Aigars Biķis – pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par zemes līguma izbeigšanu 
2. Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 
3. Par adrešu dzēšanu no  Valsts adrešu reģistra 

4. Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu 
5. Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvā Ķilupītes”, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. 

7. Par nosaukuma  piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

„Brīvā Ķilupītes” zemes vienībām „Ragāres” un  „Akmeņkalni” 
8. Par adrešu piešķiršanu 
9. Par Ķeguma novada pašvaldības funkcijas nodošanu 
10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
12. Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu 

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
14. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām projektam 

„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma 

pilsētā” 
15. Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības iestādē 

„Gaismiņa” 
16. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 
17. Informatīvie jautājumi 
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1.§(lēmums Nr.49) 

Par zemes līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

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

 

Ar 2013.gada 1.janvāri izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/-09-48, noslēgtu 

2009.gada 5.maijā par zemes gabala Jasmīnu iela 12, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr.7444 005 0481, 0,25 platībā, nomu apbūves vajadzībām. 

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 Nr.50) 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 pie 2009.gada 26.oktobra Telpu nomas līguma Nr.6/2009tn, kas 

noslēgts ar pašnodarbinātu personu par telpas 8,7 kv.m platībā nomu, kas atrodas Ķeguma 

prospektā 1, Ķegumā, termiņa pagarināšanu 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. 

 

 

3.§(lēmums Nr.51) 

Par adrešu dzēšanu no  Valsts adrešu reģistra 

R.Ozols 

 

Izskatīta VZD Rīgas reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Puškina iela 14, Rīga, 

14.01.2013. vēstule Nr.2-04.1-R/74 (reģistrēta Nr.ĶNB/4-2/13/7, 17.01.2013.) par adreses 

precizēšanu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 6.punktu, kas nosaka adresācijas sistēmas pamatprincipus; 8.punktu, kas nosaka 

adrešu piešķiršanas kārtību; 

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 
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atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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.  No Valsts adrešu reģistra dzēst šādas adreses: 

Oškalna iela  5, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

„Kalna Vaski”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 

    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 brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010. 

 

 

4.§(lēmums Nr.52) 

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 pie 2007.gada 8.augusta dzīvojamās telpas īres līguma Nr.4-3/1-2007, 

kas noslēgts par pašvaldības dzīvokļa „Dzīvojamā māja „Stacija Lāčplēsis””-1,  Birzgales 

pag., Ķeguma nov., LV-5033, īri uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim. Īrnieks papildus 

īres 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. 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

5.§(lēmums Nr.53) 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 

R.Ozols, L.Strauss 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 20.02.2006. Dienesta dzīvokļa īres līguma Nr.55/2006 termiņu par atsevišķas 

dzīvojamās mājas „Lejasrēžas”, Rembates pag., Ķeguma nov., dzīvojamo telpu īri uz laiku 

līdz 2015.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. 
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Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

6.§(lēmums Nr.54) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvā 

Ķilupītes”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.  

R.Ozols, S.Čivča 

 

  

Atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, Pāvels 

Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), 

„pret”- 1 (Benita Šteina), „atturas”- 3 (Sandra Čivča, Līga Strauss, Ilmārs Zemnieks),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Brīvā Ķilupītes”, 

Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov. (zemes gabala kadastra apzīmējums 7484 004 0403, 

platība 1,56 ha). 

Projekts īstenojams četru gadu laikā pēc Ķeguma novada domes izdota administratīvā 

akta par Projekta apstiprināšanu. Ja minētajā laika posmā tiek grozīts teritorijas plānojums, 

attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja 

projektētie zemesgabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.  

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

7.§(lēmums Nr.55) 

Par nosaukuma  piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā 

īpašuma „Brīvā Ķilupītes” zemes vienībām „Ragāres” un  „Akmeņkalni” 

R.Ozols 
 

Atklāti balsojot „par” – 8 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Valentīns 

Pastars,  Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”- 1 (Benita 

Šteina), „atturas”- 4 (Sandra Čivča, Līga Strauss, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7484 004 0403, platība 1,14 ha: 

saglabāt nosaukumu „Brīvā Ķilupītes”, Rembate, Rembates  pag., Ķeguma nov.; 

saglabāt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

Otrajai zemes vienībai, platība 0,24 ha: 

piešķirt nosaukumu „Ragāres”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

Trešajai zemes vienībai, platība 0,18 ha: 

piešķirt nosaukumu „Akmeņkalni”, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.; 

noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0600). 

 

Lēmuma pilns teksts sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
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8.§(lēmums Nr.56) 

Par adrešu piešķiršanu 

R.Ozols 

   

Nekustams īpašums Nākotnes iela 2A, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7444 005 0335, ir Ķeguma novada pašvaldībai piederošs nekustams īpašums, kas sastāv no 

zemes gabala 0,126 ha platībā un uz tā atrodošās administratīvās ēkas. Īpašuma tiesības uz 

minēto zemes gabalu nostiprinātas Birzgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.581 uz 

zemesgrāmatas tiesneša 2011.gada 24.maija lēmuma pamata, žurnāla Nr.300003037172 

(10.05.2011.) 

Pēc ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas datiem nekustams īpašums Nākotnes iela 2A, 

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7444 005 033, sastāv no biroja telpām un 

3 dzīvokļiem, kuriem nav piešķirtas adreses. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas 

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

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu, 

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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. Piešķirt adreses dzīvokļiem un biroja telpām Nākotnes ielā 2A, Birzgale, Birzgales pag., 

Ķeguma nov.: 

1.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0335 001 001 adresi: Nākotnes iela 

2A-1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

1.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0335 001 003 adresi: Nākotnes iela 

2A-2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

1.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0335 001 004 adresi: Nākotnes iela 

2A-3, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

1.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0335 001 002 adresi: Nākotnes iela 

2A-4, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov..  

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts Zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai, Birzgales pagasta pārvaldei un Ķeguma novada būvvaldei. 

3. 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. 

 

 

9.§(lēmums Nr.57) 

Par Ķeguma novada pašvaldības funkcijas nodošanu 

R.Ozols 

 

Izskatīta Ogres novada pašvaldības 24.01.2013. vēstule Nr. 1-12.1/83 par atsevišķa 

pašvaldības pārvaldes uzdevuma- licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ķeguma novada administratīvajā teritorijā 

2013.gadā - deleģējumu Ogres novada pašvaldībai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 

Autopārvadājumu likuma 35.pantu, Ministru kabineta 27.05.2008. Noteikumiem nr.380 

„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”,  

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, 

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

Čivča, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars,  Kristaps Rūde, Līga Strauss, Benita Šteina, Viesturs 

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



6 

 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Nodot Ķeguma novada pašvaldības funkcijas - pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā -izpildi Ogres 

novada pašvaldībai uz vienu gadu – līdz 27.02.2014. 

2. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei nodrošināt minētās funkcijas 

izpildes uzraudzību. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei, Ogres novada 

pašvaldībai, juriskonsultei. 

 

 

10.§(lēmums Nr.58) 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

R.Ozols 

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

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

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

                 

Anulēt ziņas par Kristīnes Jurcēnas  un Gustava Daniela Jurcēna 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. 

 

 

11.§(lēmums Nr.59) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 22,82 (divdesmit 

divi komats astoņdesmit divi lati) par nekustamo īpašumu „Ziemeļnieki”, Birzgales pagastā, 

Ķeguma novadā, ar kadastra numuru 7444 007 0073, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

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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12.§(lēmums Nr.60) 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu 

R.Ozols 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 002 

0056, daļas 1600 m
2
 platībā nomu kafejnīcas darbības nodrošināšanai līdz 2013.gada 

31.decembrim,  

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.61) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

R.Ozols 

 

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

 

Ar 2013.gada 1.martu izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.23/2010, noslēgtu 2010.gada 

27.jūlijā par zemes gabala „Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

Nr.7444 005 0284, 0,12 platībā, nomu mazdārziņa vajadzībām. 

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.62) 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām projektam 

„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 

Ķeguma pilsētā”  

R.Ozols 

 

Ņemot vērā Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 30.11.2012. 

lēmumu „Par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu”; 

Saskaņā ar Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.824 „Noteikumi par darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes 

"Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu 
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iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” 15.punktu, kurā aktivitātes ietvaros 

noteiktas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,  

atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 2013.gada februārī aktuālā redakcijā izteikto tehniski ekonomisko pamatojumu 

centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektam 

„Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada 

Ķeguma pilsētā”.  
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 63 425,56 

t.sk. attiecināmās izmaksas 47 292,59 

   SIA „Ķeguma Stars” attiecināmo izmaksu daļa 28 375,55 

   KF finansējums 18 917,04 

Neattiecināmās izmaksas 16 132,97 

 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Siltumapgādē –  
 

Siltumtrases posma izbūve no Komunālās ielas Nr.7 uz Smilšu ielu Nr.4 un Nr.6 : 
 

Projekta realizācijas laikā paredzēts uzstādīt jaunu siltumtīklu posmu, uzstādot rūpnieciski 

izolētu cauruli ar: 
 

Dn 48/110 – L = 3,0 m; 

Dn 60/125 – L = 30,0 m; 

Dn 89/160 – L = 382 m. 
 

Cauruļvada izbūve plānota ar tranšejas metodi.  
 

Caurule tiks pieslēgta pie esošās rūpnieciski izolētās maģistrāles Dn114, kura iet uz VPII 

„Gaismiņa”, un tiks montēta līdz Smilšu ielas daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Nr.4 un Nr.6.  
 

Ēkas siltummezglu sistēma pieslēgta projektētiem siltumtīkliem ar rūpnieciski izolētu cauruli 

Dn 60/125.  
 

Pēc būvdarbiem, montāžas darbiem zemes segumu paredzēts atjaunot iepriekšējā stāvoklī. 

 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ķeguma Stars” aizņēmumu galvojuma veidā. 

5. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par 

priekšnodokļa atskaitīšanu. 

6. Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošinot projektam nepieciešamās 

informācijas sniegšanu atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF finansējuma saņēmējam. 

7. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma (2 eksemplāri) nosūtīšanu SIA „Ķeguma Stars”. 
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15.§(lēmums Nr.63) 

Par citā pašvaldībā deklarēta bērna uzņemšanu Vispārējās pirmskolas izglītības 

iestādē „Gaismiņa” 

R.Ozols 

 

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

 

Uzņemt VPII „Gaismiņa” Guntaru Vilcānu. 

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.64) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols, I.Zemnieks 

 

Atklāti balsojot „par” – 13 (Roberts Ozols, Andris Balodis, Laimons Bicāns, 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 2011.gada 21.aprīļa Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

par telpām „Vecķervānos, Rembates pagastā, Ķeguma novadā” uz laiku līdz 2013.gada 

06.jūlijam. 

Pagarināt 2011.gada 25.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 8-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2013.gada 24.jūlijam. 

Pagarināt 2011.gada 17.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 2-6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2013.gada 21.augustam. 

Pagarināt 2012.gada 21.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2013.gada 20.maijam. 

Pagarināt 2011.gada 06.janvāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2013.gada 05.jūlijam. 

Pagarināt 2012.gada 15.marta Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

par telpām Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2013.gada 20.maijam. 

Pagarināt 2011.gada 11.maija Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, noslēgtu 

par telpām Ķeguma ielā 6-15, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2013.gada 09.maijam. 

Pagarināt 2011.gada 17.februāra Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, 

noslēgtu par telpām Ķeguma ielā 2-6, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku 

līdz 2013.gada 02.martam. 



10 

 

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.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem  

darbiem novadā par periodu no 06.02.2013. 

 

1. Par budžeta ieņēmumiem. Februārī IIN ieņēmumi ir 129045.02 LVL, kas ir gandrīz 

plānotie ieņēmumu februārī (trūkst 450 Ls līdz plānotajam), tas nozīmē, ka arī februārī 

varam cerēt uz nodokļa pārmaksu. Labi pildās arī nekustamā īpašuma nodokļu parāda 

segšana. Šobrīd ir iemaksāta un dzēsta apmēram 3 daļa no iepriekšējo periodu 

parādiem.  

 

Par iepirkumiem.  

2. 25.februārī beigsies piedāvājuma iesniegšanas termiņš atklātajam konkursam „Malkas 

piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm 2013./2014.g. apkures sezonai”.  

3. Ir izsludināta atklāta konkursa procedūra „Rembates sociālās aprūpes centra 

rekonstrukcijas papilddarbi”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 13.03.2013. 

4. Ir izsludināts iepirkums „Datorprogrammu licenču piegāde”. Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš ir 25.02.2013. 

 

Par būvniekiem.  

5. Šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA „NM īpašumi” apakšuzņēmēju SIA „A House” par 

elektroinstalācijas darbu pabeigšanu. Termiņš ir 2 nedēļas. Ir aprēķinātas soda 

sankcijas 15 % apmērā par  17527.39 Ls.  

6. SIA „Svillas” ir pabeigusi Tomes tautas nama ēkas renovācijas darbus, tiek veikti 

telpu sakopšanas darbi un sagatavoti dokumenti nodošanai.  

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

Rembates skolas internāta rekonstrukciju sociālās aprūpes centra vajadzībām.  Ņemot 

vērā, ka ir nepieciešams veikt arī virtuves daļas remontu un aprīkot virtuvi ar jaunām 

iekārtām, gatavojam iepirkumu.   

 

Par pasākumiem un citiem jautājumiem.  

8. 27.februārī domē nebūs elektrības laikā no 9.00 līdz 18.00. 

9. Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem tiek organizēta: 

5. martā 19:00 Ķeguma tautas namā 

7. martā 19:00 Birzgales tautas namā 

12. martā 19:00 Tomes tautas namā 

14. martā 19:00 Rembates pagasta pārvaldē 
10. Esam saņēmuši vēstuli no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldes 

par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES un Ķeguma HES ūdenskrātuvēs 

2013.gadā, lūdzot Ķeguma novada pašvaldības viedokli, jo AS „Latvenergo” ir 

iesniegusi pārvaldei lūgumu saskaņot ūdens līmeņa pazemināšanu remontdarbu 

veikšanai. AS „Latvenergo” plāno Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens līmeni pazemināt 

zem minimāli pieļaujamā laikā no 1.augusta līdz 16.septembrim, kaut gan pagājušā 
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gadā solīja, ka šogad varētu to darīt no 15.augusta līdz 16.septembrim. Savukārt 

Ķeguma HES ūdenskrātuvē ūdenslīmeņa pazemināšanu un remontdarbus plāno veikt 

laikā no 24.jūnija līdz 22.jūlijam katru dienu no 10.00 līdz 17.00. 

11.  Ķeguma tautas namā 19.februārī notika pirmais „Māmiņu forums”. Kopumā bija 

sapulcējušās 8 māmiņas. Norunājām, ka māmiņu tikšanās varētu noritēt katru 

trešdienu plkst. 11:00, jo māmiņām nav kur Ķegumā palikt šajā ziemas aukstajā laikā. 

Tika runāts par vēlmēm, par pulciņiem, kādus māmiņas vēlētos apmeklēt Ķegumā, 

kādus kultūras pasākumus varētu veidot, lai būtu interesanti gan bērniem, gan 

vecākiem. Tika izrunātas aktuālās problēmas, kā viena bija par bērnudārzu, tāpēc 

uzlūdzām uz tikšanos 27.februārī bērnudārza vadītāju Sanitu Tošenu. 

12. Šodien beidzas pieteikšanās Ķeguma Tautas nama izsludinātajam konkursam 

„Ķeguma novada talants 2013”, kurā nav vecuma un talantu ierobežojumi. Konkurss 

dos lielisku iespēju novērtēt un apbalvot mūsu Ķeguma novada talantus. Šobrīd ir 

pieteikušies 11 talanti. 

13. Ķeguma tautas namā 2. martā plkst. 12:00 iepazīšanās ar grāmatu „Tomes pagasts. 

Laiki un cilvēku likteņi”, izstādes atklāšana un sarunas pie tējas tases, būs iespēja arī 

aplūkot R.Andersones  grāmatas materiālu foto izstādi.  
14. Ir notikuši arī nepatīkami notikumi saistībā ar Birzgales skolēnu autobusa iekļūšanu 

ceļu satiksmes negadījumā. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

___________ 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 


