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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 12.jūnijā                                                                                 Nr.KND1-3/19/207 

                                                                                                             (protokols Nr.12,11.§) 
 

Par nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”- 2, Rembates pag., Ķeguma nov., 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

izsoles rezultātus apstiprina institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu ne vēlāk kā 30 dienu 
laikā pēc paredzēto maksājumu nokārtošanas. 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”- 2, Rembates pag., Ķeguma 
nov., kadastra numurs 74849000156, Izsoles noteikumu 7.2.punktu, izsoles rezultātus 
apstiprina Ķeguma novada dome 30 (trīsdesmit)  kalendāro dienu laikā pēc izsoles ar domes 
lēmumu.  

Saskaņā ar Izsoles komisijas 2019.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.1), atzītas, ka 
izsoles dalībnieks fiziska persona ar augstāko nosolīto cenu   4090 EUR zaudējis tiesības uz 
nosolīto Nekustamo īpašumu, jo nav veicis attiecīgo maksājumu noteiktajā termiņā.  

Nosūtīts piedāvājums iegādāties Nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu 
4040 EUR izsoles dalībniekam fiziskai personai. 

Nekustamā īpašuma “Ziemeļu tālā pievadstacija”-2, Rembates pag., Ķeguma nov., 
izsoles komisija 2019.gada 10.jūnijā pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.2) atzīt izsoli par 
notikušu.  

Nosolītājs fiziska persona 2019.gada 6.jūnijā veicis nosolītās cenas, atskaitot iemaksāto 
nodrošinājumu, iemaksu Ķeguma novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 12.06.2019. atzinumu,  
balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits,  Rita Reinsone, Kristaps Rūde,Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt izsoli, kurā tika atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums “Ziemeļu tālā 
pievadstacija”-2, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr.7484900056, kas sastāv 
no dzīvokļa Nr.2, platība 49,1 m2, kopīpašuma 491/1975 domājamās daļas no būves ar 
kadastra apzīmējumu 74840010052001 un kopīpašuma 491/1975 domājamās daļas no 
zemes ar kadastra apzīmējumu 7484 001 0052, ar nosolīto cenu 4040 EUR (četri 
tūkstoši četrdesmit euro) par notikušu. 

2. Atzīt par nosolītāju izsolē, kurā tika pārdots nekustamais īpašums “Ziemeļu tālā 
pievadstacija”- 2, Rembates pag., Ķeguma nov., fizisko personu. 

3. Slēgt līgumu ar nosolītāju par izsolē iegūtās mantas pirkumu līdz 2019.gada 
20.jūnijam. 

4. Apstiprināt Izsoles komisijas 2019.gada 30.maija protokolu Nr.1 un 2019.gada 
10.jūnija protokolu Nr.2 ar tam pievienoto izdevumu tāmi.   



 

 
 

5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Grāmatvedības un finanšu nodaļai, 
Juridiskajai nodaļai. 

6. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas 
atklātības likuma 8.pantu, informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek 
aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmuma teksts, kas satur fiziskās personas datus, 
nav publiski pieejams. 

 
 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
14.06.2019. 
datums 
 


