
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

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

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

________________________________________________________________________________ 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2015.gada 4.martā                                                                                                 Nr.5 

 

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, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, 

Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, 

izpilddirektore Nelda Sniedze, ekonomiste Evita Rubaža  

 

Nepiedalās deputāti: Raivis Ūzuls un Kristaps Rūde- slimības dēļ 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā. 

 

R.Ozols ierosina izslēgt no darba kārtības 2.jautājumu „Par Ķeguma novada 

dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu” un papildināt darba kārtību ar 15 

jautājumiem.  Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, 

Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs 

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

Ķeguma novada dome apstiprina  sēdes darba kārtību: 

 

1. Par grozījumiem Nolikumā „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma 

novadā” 

2. Par  Ķeguma novada domes  2013.gada 24.aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem 

3. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

4. Par zemes nomu 

5. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Gāguļi 

4” 

6. Par vienotas adreses  piešķiršanu – „Līdumnieki” 

7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.260 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krūmu iela 4 

9. Par nekustamā īpašuma „Mežgravas” lietošanas mērķa maiņu 
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10. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

11. Par grozījumiem 2013.gada 2.oktobra noteikumos „Par Ķeguma novada sociālajiem 

dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām)” 

12. Par 2015.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.1/2015 precizēšanu 

13. Par Ķeguma novada Rembates pagasta pārvaldes nolikumu 

14. Par 2015.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa izsludināšanu 

15. Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa nolikumā 

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību 

„Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre- Ķegums”” 

17. Par Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas 

apstiprināšanu 

18. Par debitoru parādu izslēgšanu no zembilances 

19. Par telpas nomas tiesību izbeigšanu 

20. Par zemes nomu sakņu dārziem 

21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

22. Par nekustamo īpašumu „Marcipāni”, „Serenādes”, „Esmeraldas” lietošanas mērķa maiņu 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

24. Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2015.gada 

vasaras mēnešos 

25. Informatīvie jautājumi 

 

 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr.86) 

Par grozījumiem Nolikumā „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma 

novadā” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – 1 (Valdis Kalniņš), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Nolikumā „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ķeguma 

novadā”, papildinot 3.2.punktu ar apakšpunktu 3.2.5. sekojošā redakcijā:  

„3.2.5. treniņu procesa nodrošināšanai.” 

Pielikumā: lēmums Nr.86 uz 1 lapas.   
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2.§ (lēmums Nr.87) 

Par  Ķeguma novada domes  2013.gada 24.aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” atzīšanu 

par spēku zaudējušiem 

R.Ozols 

  

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada domes saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Par Ķeguma 

novada domes 2013.gada 24.aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Par braukšanas maksas 

atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

Pielikumā: lēmums Nr.87 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas.   

 

3.§ (lēmums Nr.88) 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Pagarināt 2011.gada 6.janvāra Sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, noslēgts par 

dzīvokli Ķeguma ielā 8-12, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, uz laiku līdz 

2015.gada 26.augustam. 

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.88 uz 1 lapas. 

 

4.§ (lēmums Nr.89) 

Par zemes nomu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Izbeigt noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.72/2007. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 260 kv.m platībā nomu bez 

apbūves tiesībām, ar mērķi- pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2015.gada 

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

atbilstoši Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par 

zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 
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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, domes sēdes  lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.89 uz 1 lapas. 

 

 

5.§ (lēmums Nr.90) 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

”Gāguļi 4” 

R.Ozols 

 
Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

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

7444 007 0007, atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 007 0010, platība 

14,00 ha: 

atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Gāguļi 4”, Birzgales pag., 

Ķeguma nov.; 

atdalītajam zemes gabalam saglabāt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā: lēmums Nr.90 uz 1 lapas. 

 

6.§ (lēmums Nr.91) 

Par vienotas adreses  piešķiršanu – „Līdumnieki” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, oberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Līdumnieki”, Tome pag., Ķeguma nov., 

kadastra Nr. 7429 005 0003, platība 1,00 ha, kas sastāv no zemes gabala un būvēm uz jaunu 

vienotu adresi „Līdumnieki”, Tomes pag.,  Ķeguma nov. 

Pielikumā: lēmums Nr.91 uz 1 lapas. 

 

Tehnisku iemeslu dēļ sēdē pārtraukums 5 minūtes. 

 

 

7.§ (lēmums Nr.92) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā Nr.260 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
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Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014. gada 2. jūlija lēmumā Nr. 260 

(protokols Nr.15, 20.§) „Par zemes vienību platību precizēšanu un piekritību pašvaldībai”: 

1.punktā svītrot 16.rindas tekstu:  

„ kadastra apzīmējums 7484 003 0064, precizētā platība- 0.2796 ha”; 

5.punkta 1., 2., 44., 45., 63.rindu izteikt šādā redakcijā: 

„ceļš Gulbji- Šļaunes, kadastra apzīmējums 7444 006 0157, platība 0,9619 ha; 

ceļš Gulbji- Šļaunes, kadastra apzīmējums 7444 005 0329, platība 5,9449 ha; 

Tīrumnieki 1, kadastra apzīmējums 7444 006 0165, platība 3,0948 ha; 

Vecrājumi, kadastra apzīmējums  7444 007 0271, platība 5,8297 ha; 

ceļš Gulbji- Šļaunes, kadastra apzīmējums 7444 001 0184, platība 4,8564 ha”. 

Pielikumā: lēmums Nr.92 uz 1 lapas. 

 

8.§ (lēmums Nr.93) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Krūmu iela 4 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Krūmu iela 4, Ķegums, 

Ķeguma novads, zemes vienībai.  

Pirmajai zemes vienībai, platība 3071 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Krūmu iela 1, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

Otrajai zemes vienībai, platība 4329 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Krūmu iela 3, Ķegums, Ķeguma nov.; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

Trešajai zemes vienībai, platība 6007 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Krūmu iela 4, Ķegums, Ķeguma novads; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

Ceturtajai zemes vienībai, platība 5220 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Krūmu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 



  6 

 

Piektajai zemes vienībai, platība 5210 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Krūmu iela 6, Ķegums, Ķeguma novads; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

Sestajai zemes vienībai, platība 5265 m
2
: 

piešķirt nosaukumu Krūmu iela 7, Ķegums, Ķeguma novads; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0600). 

Pielikumā: lēmums Nr.93 uz 1 lapas. 

 

9.§ (lēmums Nr.94) 

Par nekustamā īpašuma „Mežgravas” lietošanas mērķa maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Mežgravas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 16,50 

ha,  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201). 

Pielikumā: lēmums Nr.94 uz 1 lapas. 

 

10.§ (lēmums Nr.95) 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par 

Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 

04.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam”” (pielikumā). 

Pielikumā: lēmums Nr.95 uz 1 lapas un saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 

 

11.§ (lēmums Nr.96) 

Par grozījumiem 2013.gada 2.oktobra noteikumos „Par Ķeguma novada sociālajiem 

dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamajām mājām)” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
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Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2013.gada 2.oktobra noteikumos „Noteikumi 

par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)”, papildinot 

noteikumu III. nodaļu ar 8.
1
, 8.

2
 , 8

3
.  punktu šādā redakcijā: 

 

„8.
1
  Persona tiek izslēgta no Sociālo dzīvokļu saņēmēju reģistra, ja 8.punkta noteiktajā 

termiņā nenoslēdz Īres līgumu vai atsakās no palīdzības, iesniedzot par to rakstveida 

iesniegumu, vai nesadarbojas ar Sociālo dienestu, lai noslēgtu Īres līgumu. 

8.
2   

Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Ķeguma novada 

dome pēc Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinuma saņemšanas. 

8.
3 

   Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra, 

personai uz tās norādīto adresi nosūta rakstveida paziņojumu. 

 

Pielikumā: lēmums Nr.96 uz 1 lapas. 

 

12.§ (lēmums Nr.97) 

Par 2015.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.1/2015 precizēšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Precizēt Ķeguma novada domes 2015.gada 4.februāra saistošos noteikumus Nr.1/2015 

„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””: 

Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Papildināt tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.
2
 panta pirmo un piekto daļu.”; 

Izteikt saistošo noteikumu 39.4 punktu šādā redakcijā: 

„39.
4
 Pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, ievērojot 

šādus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksas normatīvus:  

1) par dzīvojamo telpu īri 1,70 euro par 1m
2
 mēnesī, bet ne vairāk kā 42,5 euro mēnesī; 

2) par gāzi – 1m
3
 mēnesī; 

3) par elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 50 kWh mēnesī; 

4) par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi – 1 euro par 1 m
2 

dzīvojamās platības 

mēnesī;  

5) par auksto ūdeni un kanalizāciju – 2 m
3
 mēnesī; 

6) par sadzīves atkritumu izvešanu – 1 euro mēnesī.”  

Pielikumā: lēmums Nr.97 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.98) 

Par Ķeguma novada Rembates pagasta pārvaldes nolikumu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 
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Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada Rembates pagasta pārvaldes nolikumu (nolikums 

pielikumā uz 2 lapām). 

Atzīt par spēku zaudējušu ar Ķeguma novada domes 2010.gada 9.jūnija lēmumu 

(protokols Nr.12,10.§) apstiprināto Ķeguma novada Rembates pagasta pārvaldes nolikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.98 uz 1 lapas un nolikums uz 1 lapas.. 

 

14.§ (lēmums Nr.99) 

Par 2015.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursa izsludināšanu 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Izsludināt 2015.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursu.  

Noteikt, ka projektu pieteikumus var iesniegt no 2015.gada 07.aprīļa līdz 2015.gada 

06.maija plkst. 17:00.  

Noteikt, ka projekti jāīsteno laika posmā no 2015.gada 01.jūnija līdz 2015.gada 

01.decembrim.  

Pielikumā: lēmums Nr.99 uz 1 lapas. 

 

15.§ (lēmums Nr.100) 

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa nolikumā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Veikt grozījumus ar Ķeguma novada domes 2012.gada 23.  maija lēmumu Nr.247, sēdes 

protokols Nr.11,11.§ apstiprinātajā Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa nolikumā, un:  

izteikt nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

„3.1. Konkursu izsludina konkursa organizētājs laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas” un 

Ķeguma novada portālā – www.kegumanovads.lv”; 

izteikt nolikuma 7.9.punktu šādā redakcijā: 

„7.9. Finansēto projektu sarakstu publicē pašvaldības portālā www.kegumanovads.lv sadaļā  

„Jaunumi” un laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas”; 

svītrot nolikuma 6.2.5.punktu; 

papildināt nolikumu ar 6.3.8.punktu šādā redakcijā: 
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„6.3.8. projekta publicitātes apraksts.” 

Pielikumā: lēmums Nr.100 uz 1 lapas. 

 

16.§ (lēmums Nr.101) 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību 

„Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre- Ķegums”” 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Pēc projekta „Latvijas elpa Birzgalē” apstiprināšanas Sabiedrības integrācijas fondā, 

piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „Starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre- 

Ķegums””, reģ. nr. 40008105365, juridiskā adrese Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma nov., LV-

5020, 1.5.3.aktivitātes īstenošanai. 

Noteikt, ka līdzfinansējuma apmērs ir ne vairāk kā EUR 2150,00 (divi tūkstoši viens 

simts piecdesmit euro) un nepārsniedz starpību starp Sabiedrības integrācijas fonda 

apstiprinātā projekta kopējām un attiecināmajām izmaksām. 

Pielikumā: lēmums Nr.101 uz 1 lapas. 

 

17.§ (lēmums Nr.102) 

Par Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisijas 

apstiprināšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Rita 

Reinsone balsojumā nepiedalās, Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Ķeguma novada pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisiju šādā 

sastāvā: 

Rita Reinsone, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāte; 

Ilmārs Zemnieks, Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts; 

Valdis Kalniņš, Ķeguma novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāts;  

Pāvels Kotāns, Ķeguma novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāts; 

Nelda Sniedze, izpilddirektore; 

Vita Kalniņa, Ķeguma novada Sociālā dienesta vadītāja; 

Dace Soboļeva, pašvaldības administrācijas projektu koordinatore. 

Pielikumā: lēmums Nr.102 uz 1 lapas. 

 

I.Zemnieks iziet no sēžu zāles. 
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18.§ (lēmums Nr.103) 

Par debitoru parādu izslēgšanu no zembilances 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 10 (Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), 

„pret”– 1 (Andris Balodis), „atturas” – 1(Valdis Kalniņš),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Izslēgt no zembilances: 

Rembates pagasta pārvaldes parādniekus  par elektrību, kas iegrāmatoti zembilancē; 

Rembates pamatskolas internātā dzīvojošo skolēnu parādi, kas iegrāmatoti zembilancē; 

Birzgales pagasta pārvaldes parādnieki par komunālajiem pakalpojumiem, kas iegrāmatoti zembilancē; 

VPII Gaismiņa parādnieki par ēdināšanu, kas iegrāmatoti zembilancē; 

Rembates pagasta pārvaldes parādnieki par komunālajiem pakalpojumiem, kas iegrāmatoti zembilancē. 

Pielikumā: lēmums Nr.103 uz 4 lapām. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.104) 

Par telpas nomas tiesību izbeigšanu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos pie 2015.gada 15.janvārī Telpu nomas līguma Nr.KNP/2.2.-6/15/2, 

izbeidzot pašnodarbinātai personai nomas tiesības uz telpu Nr.20, kas atrodas Ķeguma pr.1, 

Ķegumā, Ķeguma nov., ar 2015.gada 1.martu. 

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.104 uz 1 lapas. 

 

 

20.§ (lēmums Nr.105) 

Par zemes nomu sakņu dārziem 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Izbeigt 2007.gada 11.aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.120/2007 par nekustamā 

īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegums, Ķeguma nov., zemes vienības daļas 278 kv.m. platībā  

nomu, ar 2015.gada 1.aprīli. 
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Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegums, 

Ķeguma nov., zemes vienības daļas 278 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada 

domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas 

noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

Slēgt Zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 9A, Ķegums, 

Ķeguma nov., zemes vienības daļas 210 kv.m. platībā nomu bez apbūves tiesībām, ar mērķi- 

pagaidu zemes izmantošana sakņu dārzam, līdz 2015.gada 31.decembrim, ar tiesībām 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nosakot nomas maksu atbilstoši Ķeguma novada 

domes 16.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par zemes nomas maksas 

noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”. 

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.105 uz 1 lapas. 

 

21.§ (lēmums Nr.106) 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Ar 2015.gada 1.martu izbeigt Zemes nomas līgumu Nr.1-30/94, noslēgtu 2007.gada 

14.decembrī par zemes gabala Krastmalas iela 9, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., 

0,304 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, domes sēdes  lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.106 uz 1 lapas. 

 

22.§ (lēmums Nr.107) 

Par nekustamo īpašumu „Marcipāni”, „Serenādes”, „Esmeraldas” lietošanas mērķa 

maiņu 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Marcipāni”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov., platība 0,2739 

ha, lietošanas mērķi – uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

Mainīt nekustamā īpašuma „Serenādes”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov., platība 0,2738 ha, 

lietošanas mērķi – uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 
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Mainīt nekustamā īpašuma „Esmeraldas”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov., platība 0,2716 

ha, lietošanas mērķi – uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

Pielikumā: lēmums Nr.107 uz 1 lapas. 

 

 

23.§ (lēmums Nr.108) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā 

R.Ozols 

 

Balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu Kalna ielā 1-5, EUR 43,30 (četrdesmit trīs komats trīsdesmit euro), 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Zīlupi-1”, EUR 197,85 (viens simts deviņdesmit septiņi komats 

astoņdesmit pieci euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Zvirgzde”-5, EUR 14.48 (četrpadsmit komats četrdesmit astoņi 

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

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Slaidēni-3”, EUR 62,75 (sešdesmit divi komats septiņdesmit pieci 

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

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Ķaupi”, EUR 260,64 (divi simti sešdesmit komats sešdesmit četri 

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

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Ķaupes”, EUR 80,68 (astoņdesmit komats sešdesmit astoņi euro), 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Ābermaņu putnu kūts”, EUR 239,88 (divi simti trīsdesmit deviņi 

komats astoņdesmit astoņi euro), piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.  

Piedzīt bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parādu 

par nekustamo īpašumu „Širmeļi Dzintari”-1, EUR 90,24 (deviņdesmit komats divdesmit četri 

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

nekustamo īpašumu.  
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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, domes sēdes  lēmums ir konfidenciāls. 

Pielikumā: lēmums Nr.108 uz 2 lapām. 

 

I.Zemnieks atgriežas sēžu zālē. 

 

24.§ (lēmums Nr.109) 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2015.gada 

vasaras mēnešos 

 

Balsojot „par”– 13 (Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Pāvels Kotāns, Agris Lūsis, Roberts 

Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, 

Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas” – nav, Ķeguma 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba 

režīmu 2015.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

Pielikumā: lēmums Nr.109 uz 2 lapām. 

 

 

25.§  

Informatīvie jautājumi 

 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē par veiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem 

darbiem novadā laika posmā no 18.02.2015. 

Par budžeta ieņēmumiem 

2015.gada pirmajos divos mēnešos IIN ieņēmumi ir pārsnieguši plānoto par gandrīz 

44 000 EUR. Tomēr tas ir mazāk nekā pērn un, ņemot vērā iepriekšējā gada tendenci, 

pārlieku optimistiski uz to nevajadzētu raudzīties. Arī pārējie nodokļu ieņēmumi 

pamazāk izpildās, kā plānots. 

 

Par iepirkumiem 

 

1. 12.02.2015 tika izsludināts iepirkums „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības 

iestādēm 2015./2016.gada apkures sezonai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 

16.03.2015.  

2. 27.02.2015 tika izsludināts iepirkums „Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras periodā”. Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš ir 10.03.2015.  

3. SIA „DGS” turpina darbus saistītus ar veco siltumtrašu nomaiņu Ķeguma pilsētā. 

Turpinās darbi siltumtrases posmā gar Ogres ielu. Paralēli notiek siltumtrases posmu 

nomaiņa daudzdzīvokļu namu pagrabos Staru ielas masīvā. 

Notikumi un uzdevumu izpilde: 

1. Par funkciju un personāla auditu. Sagatavotais darba uzdevums saskaņā ar deputātu 

doto uzdevumu ir nosūtīts vēl 4 firmām, lielākām un mazākām. Visas ir atsaukušās, ir 

pārrunāti telefoniski dažādi ar auditu saistīti jautājumi, pagaidām finanšu piedāvājumi 

ir saņemti no 2 firmām, cerams šonedēļ tiks saņemti arī no pārējiem. Jau otro nedēļu 
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sarakstā iekļautie darbinieki pilda ikdienas darba pienākumu uzskaiti un nosūta man 

elektroniski apkopošanai. Plānoju nākošnedēļ izvērtēt no auditoru firmām saņemtos 

finanšu piedāvājumus un informēt FK par izvēlēto kandidātu, kā arī noslēgt līgumu. 

Plānotais audita veikšanas termiņš – 16 kalendārās nedēļas. 

2. 2015.gada 9.martā 10.00 Ķeguma dienas centrā notiks pirmais novada tūrisma 

uzņēmēju forums. Piedalās Vidzemes Tūrisma asociācijas, Zemgales Tūrisma 

reģionālā, PPP Zied Zeme un Daugavas lejteces klastera pārstāvji. Aicinām deputātus 

piedalīties, jo uzņēmēji ir gatavi paust savu viedokli par esošo situāciju un redzējumu 

par nākotni. 

3. Turpinām darbu pie Novada muzeja izveides. Veiktas sarunas ar R.Ezeras mantinieci 

par plānotajām muzejam nododamajām piemiņas lietām. Ir uzrunātas 2 būvfirmas 

objekta apskatei un tāmju sagatavošanai. Viena ir atsūtījusi piedāvājumu telpu 

remontam par kopējo summu virs 14 000 EUR, līdz ar to secināms, ka būs 

nepieciešams organizēt iepirkumu. 

4. Beidzies konkurss uz pasākuma organizatora amatu. Pieteikušās bija 3 pretendentes. 

Izvēlēta viena pretendente, kura solīja sniegt atbildi līdz nedēļas beigām. 

5. Esam saņēmuši informāciju par novadiem piešķirto kvotu laika posmā līdz 

2020.gadam Lauku attīstības programma „Pamatpakalpojumi” ietvaros pašvaldībai 

ceļu remontdarbiem lauku teritorijā uzņēmējdarbības atbalstam. Ķegumam – 560 000 

EUR. 

Kultūras pasākumi: 

1. Ķeguma tautas namā līdz 28.februārim turpina darbu ceļojošā izstāde „Ķeguma HES- 

Latvijas enerģētikas lepnums”. 

2. Ķeguma tautas namā 14.martā plkst. 19:00 koncertuzvedums Kāzas martā - 

Sandras Sabīnes Jaundalderes režija un dzeja. Piedalās: Brīvie danču muzikanti, Ķeguma 

ģitārstudija, Ogres danču klubs 

3. Ķeguma parkā 21.martā plkst. 6:00 Lielās dienas iesvētīšana. Sagaidīsim saullēktu 

un priecāsimies par pavasara atnākšanu kopā ar folkloras kopu "Rāmupe" no Katlakalna 

un Tomes folkloras kopu.  

4. Birzgales tautas namā, 21.martā plkst. 16:00 Stapnovadu vokālo ansambļu skate. 

Piedalās Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novada vokālie ansambļi. 

Sporta pasākumi: 
5. Ķeguma novada atklātais čempionāts florbolā notiek 5., 12., 19.un 26. martā plkst. 19:00 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zālē. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:45 

 

Sēdes vadītājs        R.Ozols 

____________ 

datums 

 

Protokolēja        I.Koluža 


