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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 12.jūnijā                                                                                 Nr.KND1-3/19/209 

                                                                                                             (protokols Nr.12,13.§) 
 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Daugava pie Kaibalas” 
 

Izskatīta Valsts zemes dienesta vēstule “Par informācijas pieprasīšanu” par to, ka 
nekustamā īpašuma “Daugava pie Kaibalas” sastāvā ietilpst četras zemes vienības, no kurām 
zemes vienība, kadastra apzīmējums 7444 011 0068, platība 120,45 ha, atrodas ārpus dabas 
lieguma “Daugava pie Kaibalas”. Izteikts ierosinājums, atdalīt minēto zemes vienību un izveidot 
jaunu nekustamo īpašumu. 

Atbilstoši teritorijas plānojumam “Ķeguma novada Teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atdalāmais zemes 
gabals,  atrodas ūdeņu teritorijā.  

Civillikuma 1102. un 1104.pants nosaka, ka publiskie ūdeņi ir valsts īpašums un pie 
publiskajiem ūdeņiem pieder Civillikuma I pielikumā uzskaitītie ezeri un upes. 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkts 
nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība; 18.punkts nosaka, ka 
lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - 
tiesiskais valdītājs. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts nosaka, ka „nekustamā 
īpašuma nosaukums” ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts 
rekvizīts, kas nav adrese. 

Ņemot vērā 2019.gada 12.jūnija Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Daugava pie Kaibalas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
kadastra Nr. 7444 001 0183, zemes vienību jauna nekustamā īpašuma izveidošanai, 
kadastra apzīmējums 7444 011 0068, platība 120,45 ha: 

1.1. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Daugavas 
ūdeņi”; 

1.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – publiskie ūdeņi (NĪLM kods 0301). 

2. Platības precizēt pēc zemes vienību instrumentālās uzmērīšanas dabā.  

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada būvvaldei datu 
aktualizēšanai Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā un Grāmatvedības un 
finanšu nodaļai. 

 

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


