
 
 

 
  Ķeguma novada domes sēde 

Nr. 2017-MT_27-19 
20.09.2017 

Ķeguma novada domē 
plkst. 15:00 

 
 
 
Darba kārtība 
 1. Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā  
 2. Par Ķeguma novada domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības 
padomē  
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Rasas iela 2 pieslēgšanai 
centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem  
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Priežu iela 24 pieslēgšanai 
centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem  
 5. Par īpašuma atdalīšanu "Pakalniņi", Rembates pag.Par nosaukuma un zemes lietošanas 
mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam ”Pakalniņu pļava”  
 6. Par vienotas adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ”Pienupītes”  
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Skauģi”  
 8. Par zemes gabala "Tildas" nomu  
 9. Par zemes nomas līguma nepagarināšanu  
 10. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu  
 11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
 12. Par nekustamā īpašuma Ogres iela 12 izsoles rezultātu apstiprināšanu  
 13. Par Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes noteikšanu  
 14. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  
 15. Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam”" apstiprināšanu  
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu    
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu   
 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
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 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu  
 37. Informatīvie jautājumi  
 
 
Priekšsēdētājs                                                             I.Zemnieks 
 
 
 

 


