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LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 16.septembrī                      Nr.KND1-3/20/288 

                                                                                                      (protokols Nr.23, 10.§) 
 

Par katlu mājas Rembates pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē 
 

Pamatojoties uz Ķeguma novada domes 2003.gada 23.decembra lēmumu (sēdes 
protokola izraksts Nr.27, 1.§) “Par pārveidojamo pašvaldības uzņēmumu “Ķeguma Stars””, 
statūtsabiedrībai valdījumā tika nodots nekustamais īpašums katlu māja (lēmuma pielikums 
Nr.2). 

Lai sakārtotu Ķeguma novada pašvaldības īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu Katlu 
iela 3, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, nepieciešams mantu- pamatlīdzekli 
Rembate, katlu māja, kadastra apzīmējums 7484 004 0162 001, turpmāk saukta arī  - Būve 
(katlu māja),  atsavināt vai nodot atpakaļ Ķeguma novada pašvaldības bilancē kā pašvaldībai 
piederošu mantu un izņemt no SIA “Ķeguma Stars” grāmatvedības bilances. 

Saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķeguma Stars” 2011.gada 26.aprīļa 
dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.1-3), pēc Sabiedrības priekšlikuma, dalībnieku 
sapulce piekritusi pamatlīdzekli “katlu māja” atsavināt un no SIA “Ķeguma Stars” 
grāmatvedības bilances datiem (pamatlīdzekļu uzskaites datiem) pārvirzīt uz grāmatvedības 
bilances sadaļu “pamatlīdzekļi pārdošanai”.    

Būve (katlu māja) nav atsavināta, ekspluatācijā nav izmantojama, kā arī saskaņā ar 
statūtiem nav nepieciešama Sabiedrības darbības nodrošināšanai.  

Būve (katlu māja) ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0162 001, atrodas uz Ķeguma 
novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0426. 

Saskaņā  ar SIA “Ķeguma Stars” 2020.gada 13.augusta dalībnieka lēmumu Nr.1, 
pamatlīdzekļa “Rembates katlu māja” grāmatvedības uzskaites dati ir atjaunoti 2020.gada 
17.augusta ierakstiem SIA “Ķeguma Stars” bilancē, norādot pamatlīdzekļa atlikušo vērtību 
bilancē 0,00 EUR.  

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 
01.01.2020., būvei (katlu mājai) ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0162 001, ir noteikta 
kadastrālā vērtība 2845,00 EUR.-   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.panta 
otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības 
uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, SIA “Ķeguma Stars” statūtiem, un ņemot vērā Ķeguma  
novada domes Finanšu komitejas 16.09.2020. atzinumu, 

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Raivis 
Ūzuls, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada  dome nolemj: 

1. Uzņemt Ķeguma novada pašvaldības bilancē Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Ķeguma Stars”, reģ. Nr.40003227117, nodoto nekustamo īpašumu – katlu māja, kadastra 
apzīmējums 7484 004 0426 001, kas atrodas Rembatē, Rembates pagastā, uz pašvaldībai 



 
 

piederošās zemes vienības Katlu iela 3, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, 
kadastra apzīmējums 7484 004 0162, ar vērtību, kas atbilst Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datos reģistrētajai kadastrālajai vērtībai 2845,00 EUR.  

2. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora p.i. U.Kokinam un SIA “Ķeguma 
Stars”, valdes loceklim Andrim Zābelim nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā pamatlīdzekļa 
nodošanu/ pieņemšanu Ķeguma novada pašvaldībai.  

3. Ķeguma novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt nepieciešamās  
darbības  pamatlīdzekļa uzskaitei un iekļaušanai Ķeguma novada pašvaldības bilancē. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Ķeguma Stars” valdes loceklim A.Zābelim 
un Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora p.i. U.Kokinam.    

  

 
 
Sēdes vadītājs  (Personiskais paraksts)                                   R.Ūzuls 
18.09.2020.. 
datums 
 


