
             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 

 

2014.gada 3.septembrī                                                                                                   Nr.22 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

Sēdi atklāj plkst.15:40 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās: 

deputāti: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks 

 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze, izpilddirektores 

vietnieks Edgars Kozlovs, galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Inese Treiere 

Nepiedalās deputāti: Raivis Ūzuls- atvaļinājumā, Līga Strauss, Gatis Kūmiņš- pamatdarba dēļ 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

2. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

3. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

4. Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

5. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zaķi” 

7. Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

”Zivjudzeņi”, „Mazbirznieki”, „Meža Birznieki”, „Rīnūži” 

8. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam  „Gobiņas” 

9. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Mežarozes” 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

11. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Augstkalni” 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežnieki” 

13. Par telpu nomu 

14. Par telpu nomu 

15. Par brīvpusdienu nodrošināšanu 

16. Par zemes gabala iznomāšanu 

17. Par zemes gabala iznomāšanu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
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19. Par Ķeguma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas 

likmes noteikšanu 

20. Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 

noteikšanu 

21. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā 

2014.gadam 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu centralizētajai grāmatvedībai, VPII 

„Birztaliņa” vadītājai un pašvaldības personāla speciālistei. 

22. Par saņemto iesniegumu 

23. Informatīvie jautājumi 

 

1.§ (lēmums Nr.318) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, 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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.318 uz 1 lapas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr.319) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols, K.Rūde 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, 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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.319 uz 1 lapas. 
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3.§ (lēmums Nr.320) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 
 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, 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, sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.320 uz 1 lapas. 

 

 

4.§ (lēmums Nr.321) 

Par ziņām par deklarēto dzīvesvietu 

R.Ozols 

 
 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

Vanaga, 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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

   

Pielikumā: lēmums Nr.321 uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.322) 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2014.gada 28.maija Sociālā dzīvokļa īres līguma Nr.6 termiņu, noslēgtu par 

dzīvokli Ķeguma ielā 6-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 2015.gada 

26.februārim. 

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 
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8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.322 uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.323) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zaķi”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

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

Ķeguma nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7444 011 0033, platība 9,60 ha, 

jaunizveidoto zemes vienību  platības precizējot pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.323 uz 1 lapas. 

 

 

7.§ (lēmums Nr.324) 

Par nosaukumu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajiem īpašumiem 

”Zivjudzeņi”, „Mazbirznieki”, „Meža Birznieki”, „Rīnūži” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Vidus Striģi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 

002 0008: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 002 0012, platība 7,80  ha, nekustamajam 

īpašumam piešķirot nosaukumu “Rīnūži”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 002 0013, platība 3,90  ha, nekustamajam 

īpašumam piešķirot nosaukumu “Zivjudzeņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 002 0014, platība 7,10  ha, nekustamajam 

īpašumam piešķirot nosaukumu “Meža Birznieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 002 0017, platība 2,80  ha, nekustamajam 

īpašumam piešķirot nosaukumu “Mazbirznieki”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

Atdalītajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.324 uz 1 lapas. 
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8.§ (lēmums Nr.325) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam  

„Gobiņas” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Noliktavas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra 

numurs 7444 007 0055, atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0056, platība 

7,40 ha. 

Atdalītajam nekustamajam īpašumam: 

piešķirt nosaukumu “Gobiņas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

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, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.325 uz 1 lapas. 

 

 

9.§ (lēmums Nr.326) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Mežarozes” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Vējarozes”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 001 

0096, atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0138, platība 8,30 ha: 

nekustamajam īpašumam piešķirot nosaukumu “Mežarozes”, Birzgales pag., Ķeguma nov.; 

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

mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.326 uz 1 lapas. 

 

 

10.§ (lēmums Nr.327) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 12,54 (divpadsmit 

komats piecdesmit četri euro) par nekustamo īpašumu Egļu ielā 16, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar 

kadastra numuru 7409 003 0049, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 12,51 (divpadsmit 

komats piecdesmit viens euro) par nekustamo īpašumu Egļu ielā 16, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar 

kadastra numuru 7409 003 0049, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 12,54 (divpadsmit 

komats piecdesmit četri euro) par nekustamo īpašumu Egļu ielā 16, Ķegumā, Ķeguma novadā, ar 

kadastra numuru 7409 003 0049, 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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.327 uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.328) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Augstkalni” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

No nekustamā īpašuma “Zīberģi”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 004 

0112: 

atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 004 0200, platība 12,20ha; 

atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Augstkalni”, Birzgales  pag., 

Ķeguma nov.; 

atdalītajam zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.328 uz 1 lapas. 
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12.§ (lēmums Nr.329) 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežnieki”  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Mežnieki”, Rembates 

pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 006 0013, platība 2,05 ha, jaunizveidoto zemes vienību  

platības precizējot pēc robežu uzmērīšanas. 

Apstiprināt Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikumā). 

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, 

domes sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.329 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.330) 

Par telpu nomu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt Biedrībai „Sargāsim mūsu bērnus”, reģistrācijas numurs 50008215101, juridiskā 

adrese Pulkveža Brieža iela 7-61B, Rīga, LV-1010, pusi no halles (izstāžu zāles)   33m2 platībā  

Ķeguma tautas namā telpa Nr.7, parakstu vākšanai referenduma par bērnu tiesību aizsardzību 

rīkošanai uz laiku no 2014.gada septembra līdz 2014.gada decembrim, telpas izmantojot vienu 

reizi mēnesī un nosakot nomas maksu EUR 1,00 (viens euro) plus PVN stundā. Konkrētais 

telpas lietošanas laiks un ilgums katru mēnesi tiek saskaņots ar Kultūras un sporta pārvaldes 

vadītāju I.Marcinkianu pa tālr.22010300. 

Pielikumā: lēmums Nr.330 uz 1 lapas. 

 

 

14.§ (lēmums Nr.331) 

Par telpu nomu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt Telpu nomas līgumu ar SIA „IKO”, reģ. nr. 48503012294, juridiskā adrese „Kristāli”-

18, Ropaži, Ropažu nov., par telpu Nr.15 (platība 15,52 kv.m), Nr.17 (platība 13,9 kv.m) un 

Nr.22, kas atrodas ēkā Rīgas ielā 12, Ķegums, Ķeguma nov., darbinieku izmitināšanai, nosakot 

nomas maksu EUR 100 (viens simts euro) plus PVN mēnesī. 
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Pielikumā: lēmums Nr.331 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.332) 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Segt ēdināšanas izmaksas visiem 1.-7. klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības 

iestāžu ēdnīcās no 2014.gada 2.septembra līdz 2015.gada 29.maijam. 

Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības audzēkņiem 

(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

Pielikumā: lēmums Nr.332 uz 1 lapas. 

 

 

16.§ (lēmums Nr.333) 

Par zemes gabala iznomāšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EVERGREEN”,, reģ.nr. 40103157649, 

juridiskā adrese „Burtnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., zemes gabalu 675 m2 platībā, kas ir 

zemes gabala „Saimnieki”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7484 004 0158, daļa, 

ražošanai nepieciešamo izejvielu uzglabāšanai bez apbūves tiesībām, līdz 2015.gada 

31.decembrim, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% 

apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas 

nav iekļauts nomas maksā, maksā nomnieks. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.333 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.334) 

Par zemes gabala iznomāšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Iznomāt zemes gabalu 400 m2 platībā, kas ir zemes vienības Uzvaras ielā 3B, Ķegumā, 

kadastra apzīmējums 7409 004 0089, daļa, pagaidu lietošanai bez apbūves tiesībām, teritorijas 

sakopšanai un uzturēšanai labā stāvoklī līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt 

zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās 

vērtības gadā plus PVN. Nekustamā īpašuma nodokli, kas nav iekļauts nomas maksā, maksā 

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

fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību un Informācijas atklātības likuma 

8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, 

sēdes lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.334 uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.335) 

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 4,66 (četri komats 

sešdesmit seši euro) par nekustamo īpašumu Kalna iela 3-21, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma 

nov., kadastra numurs 7444 900 0172, 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, 

lēmums  ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.335 uz 1 lapas. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.336) 

Par Ķeguma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba 

algas likmes noteikšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 11 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. PII pedagogiem noteikt ar 2014.gada 1.septembri šādas darba algas likmes: 

 

Amata nosaukums Pedagoģiskā darba stāžs (gados) 

mazāks par 5 no 5 līdz 10 lielāks par 10 

Pedagogs 

pirmsskolas iestādē 

405 EUR 413 EUR 427 EUR 

 

Pielikumā: lēmums Nr.336 uz 1 lapas. 
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20.§ (lēmums Nr.337) 

Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 

noteikšanu  

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 9 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Kristaps 

Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (Valdis Kalniņš), balsojumā nepiedalās Valentīns Pastars, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Noteikt Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes 

2014./2015.mācību gadam no 2014.gada 1.septembra: 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoram- EUR 838, tai skaitā EUR 762 

mērķdotācijas finansējums + EUR 76 (10%) pašvaldības finansējums; 

Birzgales pamatskolas direktoram- EUR 770, tai skaitā EUR 700 mērķdotācijas finansējums 

+ EUR 70 (10%) pašvaldības finansējums; 

PII „Gaismiņa” vadītājai- EUR 787, tai skaitā EUR 716 + EUR 71 (10%) pašvaldības 

finansējums;  

PII „Birztaliņa” vadītājai- EUR 770, tai skaitā EUR 700 + EUR 70 (10%) pašvaldības 

finansējums; 

Birzgales mūzikas skolas direktoram- EUR 770, tai skaitā EUR 700 + EUR 70 (10%) 

pašvaldības finansējums. 

Pielikumā: lēmums Nr.337 uz 1 lapas. 

 

 

21.§ (lēmums Nr.338) 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojumu sarakstā 

2014.gadam 

R.Ozols, P.Kotāns 

 

Balsojot „par” – 8 (Andris Balodis, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, 

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 1 (Pāvels Kotāns), 

„atturas” – 2 (Valdis Kalniņš, Roberts Ozols), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu grozījumu Ķeguma novada domes 2014.gada 15. janvāra sēdes lēmuma 

Nr.26 (protokols Nr.2, 25.§) un izteikt „Ķeguma novada pašvaldības amatu vietu un atalgojuma 

saraksts 2014.gadam” 2. pielikuma „Līgumdarbu saraksts 2014.gadam” sadaļā „VPII 

„Birztaliņa”” 12.1. punktu šādā redakcijā: 

  VPII "Birztaliņa"       

12.1. Medmāsa 100 10 1000 
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22.§ (lēmums Nr.339) 

Par saņemto iesniegumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par” – 6 (Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – 1(Valdis Kalniņš), „atturas” – 4 (Rita Reinsone, 

Pāvels Kotāns, Andris Balodis, Daina Vanaga), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

Atzīt par pamatotiem pašvaldības izdevumus saistībā ar Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas bijušajam direktoram E.Viņķim piemērotajiem disciplinārsodiem un ar to saistītajām 

tiesvedībām.  

Uzdot domes priekšsēdētājam R. Ozolam turpmāk preventīvi saskaņot ar domes Finanšu 

komiteju pakalpojumu līgumus saistībā ar pašvaldības pārstāvību tiesās. 

 

23.§ 

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 

darbiem novadā laika posmā no 2014.gada 20.augusta: 

 

Par budžeta ieņēmumiem 

   

Uz šodienu IIN ieņēmumi ir 2 000 865,86 euro. Augustā šogad pirmo mēnesi bija IIN ieņēmumu 

neizpilde par 1457,25 euro. Arī pagājušajā gada augustā bija IIN neizpilde, kas bija nedaudz 

lielāka (vairāk kā 4000 Ls), tomēr kopējie IIN ieņēmumu gadā pārsniedza plānoto par vairāk kā 

100 000 LVL. Šobrīd IIN ieņēmumu izpilde ir sasniegusi gandrīz 70 %, ka ļauj cerēt, ka budžeta 

IIN ieņēmumi izpildīsies. Arī pārējie nodokļu ieņēmumi pamazām pildās, kā plānots.  
 

Par iepirkumiem 

 

Atkārtotā iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības grants seguma ceļu un ielu periodiskās 

uzturēšanas darbi” piedāvājumu iesniegšanas termiņā 27.08.2014 tika saņemti divu pretendentu 

piedāvājumi četrās iepirkuma daļās. Tika veikta piedāvājumu vērtēšana un pieņemts lēmums 

iepirkumā par uzvarētāju noteikt SIA „VIA Mežs”.  

 

Par darbiem 

 

1. „Wesemann” ir pabeidzis sadzīves kanalizācijas posma vienkāršotās rekonstrukcijas  

darbus PII „Gaismiņa” Ķegumā.  

2. SIA „IKO” ir uzsācis Liepu alejas rekonstrukcijas darbus. Ir nosprausta trase un tiek veikta 

esošo kabeļu un citu komunikāciju ievietošana aizsargčaulās.  

3. SIA „Perfekt būve” ir pabeidzis galvenos telpu remontu darbus Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolā. Ir iekavējušies aktu zāles aprīkojuma montāžas darbi, lai ievērotu grīdas 

parketa lakas pilnai sacietēšanai rekomendējamo tehnoloģiskā procesa pauzi.  

4. Lattelecom ir uzsācis optiskā kabeļa izbūves darbus Ķeguma novada domes ēkai. 

5. Ir pabeigti 2 tehnisko projektu izstrāde (abus projektus ir saskaņojusi Būvvalde), kurus 

veica licencēta akciju sabiedrība „Komunālprojekts”: 
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 Pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa”” renovācija un iekšējo tīklu tehniskā 

shēma. Projekts paredz ēkas iekšējo inženiertīklu remontu, telpu kosmētisko 

remontu un nelielu pārbūvi, tai skaitā, ēkā izvietotās Mūzikas skolas klašu apdari ar 

akustiskiem materiāliem. Projekta realizācijas kopējas izmaksas saskaņā ar 

kontroltāmi varētu būt 535 950,12 EUR bez PVN. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” filiāles Rembatē izbūve. Projekts paredz 

bijušo pasta ēku Rembatē pārbūvēt par bērnu dārzu līdz 30 bērniem, kā arī rotaļu 

laukumu un teritorijas labiekārtošanu, aprīkošanu ar rotaļu elementiem, palīgēkas 

un katlu mājas izbūvi. Kopējās izmaksas saskaņā ar kontroltāmi varētu būt 

271396,31 EUR bez PVN. 

Par notikumiem 

 

Ir sekmīgi sācies jaunais mācību gads. ĶKNV ir ieguvusi jaunu direktoru, kurš ļoti enerģiski ir 

uzsācis darbu.  

Vakar bija tikšanās ar Tomes iedzīvotājiem, lai risinātu jautājumu par ūdens piegādi 

iedzīvotājiem.  

 

Kultūra 

06.09.2014. Ķeguma novada pensionāru biedrība organizē Zaļo tirdziņu no plkst. 08:00. 

13.09.2014. Ķeguma novada sēņošanas čempionāts. 

13.09.2014. Birzgales pamatskolas 165 gadu jubilejas svinības.  

21.09.2014. Ķeguma bibliotēkā seminārs„ PIRTS RITUĀLI” plkst. 11:00. Semināru vadīs zāļu 

sieva Līga Reitere. Ieeja bez maksas. Organizē Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”, seminārs 

organizēts Ķeguma novada NVO atbalsta fonda ietvaros. 

Sports 

Vēl visu septembri katru trešdienu plkst. 19:30 Ķeguma stadionā norisinās „Ķeguma apļi 2014” 

(Tas ir 30 min skrējiens vai soļošana pēc paša vēlmēm). 

06.09.2014. Tomē norisināsies sporta spēles „Tomes sporta spēļu sezonas noslēgums” 

Reģistrēšanās plkst. 13:00. (Futbols, volejbols, individuālās sacensības, atrakcijas un sacensības 

bērniem) Plkst. 20:00 Tomes tautas namā spēļu noslēgums- apbalvošana un balle. Organizē 

biedrība „Tomes attīstībai”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:40 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

05.09.2014. 

datums 

 

Protokolēja    (personiskais paraksts)          I.Koluža 


