
 
 

 
  Ķeguma novada domes sēde 

Nr.30 
13.12.2017. 

Tomes Tautas namā 
plkst. 15:00 

Darba kārtība 
 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Šireikas”  
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Jaunsaulieši”  
 3. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Smildziņas”  
 4. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Ceļmalas”  
 5. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Mazie 
Jaunstakari”  
 6. Par nekustamā īpašuma ”Ceļš Gulbji-Šļaunes” sadalīšanu un nosaukumu maiņu  
 7. Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2017.gada 6.septembra lēmumā Nr.323.  
 8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņu pagarināšanu  
 9. Par īres līguma izbeigšanu  
 10. Par īres līguma izbeigšanu  
 11. Par īres līguma izbeigšanu  
 12. Par iznomājamās zemes platības samazināšanu  
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  
 15. Par zemes gabala "Segliņu lauks" daļas nomu  
 16. Par zemes nomu  
 17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
 18. Par  naudas balvu  
 19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Pakalnes iela 6 pieslēgšanai 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem  
 20. Par vienošanās termiņa pagarinājumu  
 21. Par saistošo noteikumu Nr.12/2017 „ Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 
6.augusta saistošajos  noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” precizēšanu  
 22. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.9/2017  
 23. Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu  
 24. Par ievēlēšanu apvienotajā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 
Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkursu pieteikumu 
vērtēšanas komisijā  
 25. Par atbalstu Likteņdārza Lielā kalna izveidošanai  
 26. Par fotokonkursa “Ķeguma novada fotoalbums” nolikuma un balvu fonda apstiprināšanu  
 27. Par dalību projektā „COMPETE4SECAP” jeb „Energopārvaldības sacensības pašvaldībām 
Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna ieviešanai”  
 28. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2017.gadam”" apstiprināšanu  
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma 
naudas dzēšanu  
 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma 
naudas dzēšanu  
 31. Informatīvie jautājumi  
 
Priekšsēdētājs                                                             I.Zemnieks 

 


