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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 
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un tiek atklāta plkst.15:00 
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rs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Re
Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 

 
cijas darbinieki: izpilddirektores vietnieks Edgars Kozlovs, 
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matvede Maija Priževoite 
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Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem 
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18. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

19. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

20. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

21. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

22. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

23. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

24. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

25. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

26. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

28. Par  pirkuma līguma slēgšanu 

29. Par dzīvokļa Nr.12, Liepu iela 1, Rembate, Rembates pagastā atsavināšanu 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Auzbiķkalēji”  

31. Par ievēlēšanu Ķeguma novada administratīvajā komisijā 

32. Informatīvie jautājumi 

 
1.§ (lēmums Nr.260) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Aiņi”  
 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Aiņi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 22,50 ha, saglabāt esošo nosaukumu “Aiņi”, saglabāt 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1,00 ha, noteikt  nekustamā īpašuma nosaukumu “Sūnas”, 
noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.260 uz 1 lapas. 

 
 

2.§ (lēmums Nr.261) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Jaundindoņi”  

 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaundindoņi”zemes 
vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 5,20 ha, mainīt nosaukumu “Jaundindoņi” uz 
nosaukumu “Upesdindoņi”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai, platība 0,70 ha, piešķirt nekustama īpašuma (zeme un ēkas) 
adresi “Jaundindoņi”, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Nekustamajam īpašumam “Jaundindoņi”, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar 
platību 39,40 ha,  2,80 ha, 0,10 ha, 5,20 ha, mainīt nosaukumu uz “Upesdindoņi”.  

 
Pielikumā lēmums Nr.261 uz 1 lapas. 

 
 

3.§ (lēmums Nr.262) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Kalnupes” 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kalnupes” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 3,89 ha, saglabāt esošo adresi “Kalnupes”, saglabāt 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 0,50 ha, piešķirt  nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Jumīši”, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.262 uz 1 lapas. 

 
4.§ (lēmums Nr.263) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Ventiņi”  
 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ventiņi” zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 39,27 ha, saglabāt nosaukumu “Ventiņi”, saglabāt zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 11,84 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Astilbes”, noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā lēmums Nr.263 uz 1 lapas. 
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5.§ (lēmums Nr.264) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Ruceļi”  

 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ruceļi”  zemes vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai, platība 1,50 ha, saglabāt esošo nosaukumu un adresi “Ruceļi”, 
saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Otrajai zemes vienībai, platība 1,50 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu “Kalna 
Ruceļi”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Trešajai zemes vienībai, platība 2,90 ha, piešķirt  nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Aploks” , noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.264 uz 1 lapas. 

 

 

6.§ (lēmums Nr.265) 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – Upes iela 24, Ķegums 

 
I.Zemnieks ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt un lēmuma projektu atkārtoti izskatīt 

tautsaimniecības komitejā. 
balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ jautājuma izskatīšanu atlikt un lēmuma projektu 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu– Upes iela 24, Ķegums, nosūtīt atkārtotai izskatīšanai 
tautsaimniecības komitejas sēdē. 

Pielikumā lēmuma projekts  Nr.265 uz 4 lapām. 

 
 
 

7.§ (lēmums Nr.266) 
Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem īpašumiem ”ZKG 

Maizītes” un “Garkalnu Maiz ītes” 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ 
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No nekustamā īpašuma “Maizītes” atdalīt zemes vienību, platība 9,70 ha.  
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirot nosaukumu “ZKG Maiz ītes”, 
noteiktzemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība(kods 0101). 

Atdalīt zemes vienību, platība 23,90 ha, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 
piešķirot nosaukumu “Garkalnu Maiz ītes”, noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(kods 0101). 

Pielikumā lēmums Nr.266 uz 1 lapas. 

 

 

8.§ (lēmums Nr.267) 
Par adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajiem 

īpašumiem Rembates iela 1A un Lakstīgalu iela 4 Ķeguma pilsētā 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ 

No nekustamā īpašuma Rembates iela 9 atdalīt zemes vienību, platība 7336 m2. 
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresiRembates iela 1A, mainītzemes 
lietošanas mērķi  no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 
0201) uz – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, 
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa (0501). 

Atdalīt zemes vienību, platība 1216 m2, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 
saglabātadresiLakstīgalu iela 4, saglabāt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (0601). 

Pielikumā lēmums Nr.267 uz 1 lapas. 

 
 

9.§ (lēmums Nr.268) 
Par dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt  sociālā dzīvokļa īres tiesības uz dzīvojamo platību trīs istabu dzīvoklī  Ķeguma 
ielā 6 dz. 12, ar kopējo platību 66,3 m2, telpu Nr.2 (30,1m2) un slēgt sociālā dzīvokļa īres 
līgumu uz sešiem mēnešiem. 

At ļaut deklarēt savu patstāvīgo dzīves vietu Ķeguma ielā 6-12. 

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, lēmuma sēdes protokola pielikums ir konfidenciāls. 

Pielikumā lēmums Nr.268 uz 1 lapas. 
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10.§ (lēmums Nr.269) 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 90,05 EUR, nokavējuma 
naudu 13,72 EUR, kopā 103,77 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 
81,36 EUR, nokavējuma naudu 12,40 EUR, kopā 93,76 EUR, pavisam kopā 
197,53 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai fiziskajai personai ir tiesības un 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.269 uz 1 lapas. 

 

11.§ (lēmums Nr.270) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 77,07 EUR, nokavējuma naudu 
45,97 EUR, kopā 123,04 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 91,10 EUR, 
nokavējuma naudu 55,14 EUR, kopā 146,24 EUR, pavisam kopā 269,28 EUR bezstrīda 
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.270uz 1 lapas. 

 
 

12.§ (lēmums Nr.271) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 306,09 EUR, nokavējuma naudu 
68,30 EUR, kopā 374,39 EUR, pavisam kopā 374,39 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.271 uz 1 lapas. 

 

13.§ (lēmums Nr.272) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 19,75 EUR, nokavējuma naudu 
14,30 EUR, kopā 34,05 EUR, pavisam kopā 34,05 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.272 uz 1 lapas. 

 

14.§ (lēmums Nr.273) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 92,82 EUR, nokavējuma naudu 
26,50 EUR, kopā 119,32 EUR, pavisam kopā 119,32 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.273 uz 1 lapas. 
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15.§ (lēmums Nr.274) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 24,10 EUR, nokavējuma naudu 
6,24 EUR, kopā 30,34 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 44,44 EUR, 
nokavējuma naudu 11,51 EUR, kopā 55,95 EUR, pavisam kopā 86,29 EUR bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.274 uz 1 lapas. 

 
 

16.§ (lēmums Nr.275) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 97,08 EUR, nokavējuma naudu 
43,36 EUR, kopā 140,44 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 20,47 EUR, 
nokavējuma naudu 10,74 EUR, kopā 31,21 EUR, pavisam kopā 171,65 EUR bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.275 uz 1 lapas. 

 
 

17.§ (lēmums Nr.276) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 
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Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 197,20 EUR, nokavējuma 
naudu 63,24 EUR, kopā 260,44 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 
83,87 EUR, nokavējuma naudu 26,90 EUR, kopā 110,77 EUR, pavisam kopā 
371,21 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.276 uz 1 lapas. 

 

 

18.§ (lēmums Nr.277) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 149,50 EUR, nokavējuma naudu 
45,64 EUR, kopā 195,14 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 40,42 EUR, 
nokavējuma naudu 12,96 EUR, kopā 53,38 EUR, pavisam kopā 248,52 EUR  bezstrīda 
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.277 uz 1 lapas. 

 

 

19.§ (lēmums Nr.278) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 15,47 EUR, nokavējuma naudu 
4,03 EUR, kopā 19,50 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 28,61 EUR, 
nokavējuma naudu 7,66 EUR, kopā 36,27 EUR, pavisam kopā 55,77 EUR bezstrīda kārtībā, 
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vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.278 uz 1 lapas. 

 
 

20.§ (lēmums Nr.279) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 26,12 EUR, nokavējuma naudu 
16,76 EUR, kopā 42,88 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 57,41 EUR, 
nokavējuma naudu 33,60 EUR, kopā 91,01 EUR, pavisam kopā 133,89 EUR  bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.279 uz 1 lapas. 

 
 

21.§ (lēmums Nr.280) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 239,58 EUR, nokavējuma naudu 
88,23 EUR, kopā 327,81 EUR, pavisam kopā 327,81 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.280 uz 1 lapas. 

 
 

22.§ (lēmums Nr.281) 
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Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 240,75 EUR, nokavējuma naudu 
130,68 EUR, kopā 371,43 EUR, pavisam kopā 371,43 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.281 uz 1 lapas. 

 

 
23.§ (lēmums Nr.282) 

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 133,10 EUR, nokavējuma naudu 
80,20 EUR, kopā 213,30 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 13,33 EUR, 
nokavējuma naudu 6,99 EUR, kopā 20,32 EUR, pavisam kopā 233,62  bezstrīda kārtībā, vēršot 
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.282 uz 1 lapas. 

 

 

24.§ (lēmums Nr.283) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt no SIA “RĪGAS KOKS” nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 
184,26 EUR, nokavējuma naudu 89,32 EUR, kopā 273,58 EUR, pavisam kopā 273,58 EUR 
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu. 
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Pielikumā lēmums Nr.283 uz 1 lapas. 

 
 

 

25.§ (lēmums Nr.284) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 25,46 EUR, nokavējuma naudu 
10,20 EUR, kopā 35,66 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 17,80 EUR, 
nokavējuma naudu 10,66 EUR, kopā 28,46 EUR, pavisam kopā 64,12 EUR (bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6.pantu, kas nosaka, ka 
ikvienai  fiziskajai personai ir tiesības un 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.284 uz 1 lapas. 

 

 

26.§ (lēmums Nr.285) 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārt ībā 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piedzīt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AURORA & PARTNERS” nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi parādu 1209,29 EUR, nokavējuma naudu 228,52 EUR, kopā 
1437,81 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 3374,00 EUR, nokavējuma naudu 
637,55 EUR, kopā 4011,55 EUR, pavisam kopā 5449,36 EUR bezstrīda kārtībā, vēršot 
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Pielikumā lēmums Nr.285 uz 1 lapas. 

 

 

27.§ (lēmums Nr.286) 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem 

ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 
 

Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 
Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt nekustamā īpašuma Saules iela 4 īpašniecei līdzfinansējumu 560 EUR ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izbūvei, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

Piešķirt nekustamā īpašuma Saules iela 6 īpašniecei līdzfinansējumu 720 EUR  
kanalizācijas tīklu izbūvei, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

Piešķirt nekustamā īpašuma Saules iela 8 īpašniecei līdzfinansējumu 560 EUR  
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei, slēdzot vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanu.  

Pielikumā lēmums Nr.286 uz 1 lapas. 

 

28.§ (lēmums Nr.287) 
Par  pirkuma l īguma slēgšanu 

 
Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma – starpgabala, platība 101 kv.m., iegādi par nosacīto 
cenu 210EUR. 

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.287 uz 1 lapas. 

 

29.§ (lēmums Nr.288) 
Par dzīvokļa Nr.12, Liepu iela 1, Rembate, Rembates pagastā atsavināšanu 

 
Balsojot „par”- 11 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars 
Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- 2 (Imants Smirnovs, Tadeušs Vaļevko), „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr. 12, Liepu ielā 1, Rembatē, 
Rembates pag., Ķeguma nov., kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 59,8 m2, 
564/12443  kopīpašuma domājamo daļu no būves par nosacītocenu 4090 EUR (četri tūkstoši 
deviņdesmit euro). 

Piedāvāt dzīvokļa Nr.12, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov., īrniekam  izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz minētā dzīvokļa īpašumu par lēmuma pirmajā punktā noteikto nosacīto 
cenu.   

Pielikumā lēmums Nr.288 uz 1 lapas. 

 

 
30.§ (lēmums Nr.289) 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu – “Auzbiķkalēji”  
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Balsojot „par”- 13 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, 

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,  Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Auzbiķkalēji zemes 
vienībai. 

Pirmajai zemes vienībai platība 8,16 ha, saglabāt nosaukumu “Auzbiķkalēji ” un 
adresi “Sīļi”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Otrajai zemes vienībai platība 4,91 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu 
“Stāvkrasts”,noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

Pielikumā lēmums Nr.289 uz 1 lapas. 

 
31.§ (lēmums Nr.290) 

Par ievēlēšanu Ķeguma novada administratīvajā komisijā 
 

Deputāti aizpilda sagatavotās balsošanas zīmes un nodod sekretārei rezultātu 
apkopošanai. 

Balsojot par Ķeguma novada administratīvās komisijas sastāvu: 
Dace Skābene- “par” 12- (Meiris, Ozols, Reinsone, Reķis, Rūde, Samohins, Smirnovs, 
Teicāns, Ūzuls, Vaļevko, Vērītis, Zemnieks), “pret”-1(Pastars), 
Jurijs Matrosovs- “par” 7- (Meiris, Ozols, Pastars, Reinsone, Rūde, Teicāns, Ūzuls), “pret”- 6 
(Reķis, Samohins, Smirnovs, Vaļevko, Vērītis, Zemnieks); 
Inese Zagorska- “par” 6- (Meiris, Ozols, Pastars, Reinsone, Teicāns, Ūzuls), “pret”- 7 (Reķis, 
Rūde, Samohins, Smirnovs, Vaļevko, Vērītis, Zemnieks); 
Linda Markusa-Ciematniece- “par” 10- (Pastars, Reinsone, Reķis, Rūde, Samohins, 
Smirnovs,  Ūzuls, Vaļevko, Vērītis, Zemnieks), “pret”- 3 (Meiris, Ozols, Teicāns); 
Sandra Kampāne- “par” 9- (Meiris, Ozols, Reķis, Samohins, Smirnovs, Teicāns, Vaļevko, 
Vērītis, Zemnieks), “pret”- 4 (Pastars, Reinsone, Rūde, Ūzuls); 
Sandra Biļinska- “par” 13- (Meiris, Ozols, Pastars, Reinsone, Reķis, Rūde, Samohins, 
Smirnovs, Teicāns, Ūzuls, Vaļevko, Vērītis, Zemnieks), “pret”- nav; 
Linda Cakule- “par” 8- (Pastars, Reķis, Rūde, Samohins, Smirnovs, Vaļevko, Vērītis, 
Zemnieks), “pret”- 5 (Meiris, Ozols, Reinsone, Teicāns, Ūzuls). 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt  Ķeguma novada administratīvajā komisijā: 

Sandru Biļinsku; 

Daci Skābeni; 

Lindu Markusu-Ciematnieci; 

Sandru Kampāni; 

Lindu Cakuli. 

Pielikumā lēmums Nr.290 uz 1 lapas, balsošanas zīmes uz 13 lapām, balsošanas rezultātu 
kopsavilkums uz 1 lapas. 

 
32.§ 
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Informat īvie jautājumi  
 

Izpilddirektore Nelda Sniedze informē: 
Par pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumiem – pirmajos 7 mēnešos IIN ieņēmumi 

pašvaldības budžetā pārsniedz plānotos par 2,98 %, tādējādi šobrīd ir izveidojusies pārmaksa 
vairāk kā 95 000 EUR apmērā. Taču lielam optimismam pamata nav, jo kā zināms IIN 
ieskaitījums no valsts budžeta katru mēnesi nav proporcionāls, bet gan sadalīts pa ceturkšņiem, 
paredzot mazākus ieskaitījumus gada sākumā un ievērojami lielākus gada beigās. Līdz ar to 
pirmajā pusgadā izveidojusies pārmaksa gada otrajā pusgadā parasti izlīdzinās. Salīdzinot ar 
iepriekšējā gada rādītājiem, ieņēmumi ir daudz optimistiskāki, jo visus mēnešus ir bijusi lielāka 
vai mazāka prognozes pārpilde, savukārt 2016.gadā vairākus mēnešus pēc kārtas bija vērojama 
neizpilde, kaut gan kopumā budžets izpildījās.  

Ir sagatavots un Iepirkumu komisija šodien izsludinās iepirkumu (konkursu) uz moduļu 
ēkas piegādi un uzstādīšanu VPII “Gaismiņa” telpu nodrošinājumu, iepirkumā paredzēts 
izstrādāt projektu, izgatavot, piegādāt un uzstādīt moduļus, kā arī nepieciešamo aprīkojumu 
telpām bērnudārza funkciju un mācību procesa nodrošināšanai. Moduļu kopējais plānotais 
apjoms ir pieaudzis līdz aptuveni 950 m2, jo atbilstoši vadības ierosinājumam papildus 4 
grupiņām ir plānots jaunajā daļā izveidot arī sporta zāli ar aprīkojumu. Iesniegšanas termiņš 
28.augusts. 

Ir iepirkti nepieciešamie materiāli, lai pašu spēkiem un ar SIA “Ķeguma Stars” palīdzību 
veiktu sanitārās telpas izveidošanai jaunajai grupiņai VPII “Gaismiņa” esošajā sporta zālē. 

SIA “ECU Ķegums” turpina Sadales Tīklu pasūtījuma darbus elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcijai Lazdu, Kastaņu, Daugavgrīvas, Komunālajā un Skolas ielā. Lielākā daļa kabeļu 
ir ieguldīti un tranšejas aizbērtas. Ir uzsākti būvdarbu vietu sakārtošanas un labiekārtošanas 
darbi. Līguma izpildes paredzamais termiņš ir septembra beigas. 

Tāpat SIA “ECU Ķegums” turpina Sadales Tīklu pasūtījuma darbus pie vidējā sprieguma 
elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas Lakstīgalu, Priežu, Birzes, Uzvaras, Avotu, Ozolu, 
Celtnieku un Staru ielās. Objektā visi kabeļi ir ieguldīti un tranšejas aizbērtas. Tuvojas beigām 
būvdarbu vietu sakārtošanas un labiekārtošanas darbi (atjauno zālāju, bruģi un asfaltu). 

SIA “Ostas celtnieks” turpina Ķeguma prospekta posma rekonstrukcijas darbus. Ir 
pārbūvēts lietus kanalizācijas kolektora posms no akas K-5 līdz K-4 un savienots   ar iepriekš 
samontēto lietus kanalizācijas kolektora posmu no akas K-3 līdz K-1. Pusei no trases garuma ir 
veikta grunts stabilizācija, izbūvēts salturīgais slānis un nesošā pamata apakškārta. Tiks uzsākta 
brauktuves apmaļu montāža šajā posmā. Pēc apmaļu montāžas tiks izbūvēta nesošā pamata 
virskārta un būs iespēja novirzīt transportu šajā posmā jau pa atjaunoto ielas daļu.Šodien tika 
iesniegts domei saskaņošanai ceļu satiksmes organizācijas shēmas turpmākajiem posmiem. 

SIA “Energo-2” ūdensvada nomaiņas darbi Rembatē ir pabeigti līgumā paredzētajā 
apjomā un termiņā. 

SIA “Asfaltbūve” gatavojas uzsākt ielu asfaltēšanas darbus Birzgalē, Tomē un Ķegumā 
tuvākajās dienās. 

 
 
 
Sēdi slēdz 16:15 
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Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                     I.Zemnieks 
 
04.08.2017. 
datums 
 
 
Protokolēja  (personiskais paraksts)           I.Koluža 
 


