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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 3.jūlijā                                                                                      Nr.KND1-3/19/227 

                                                                                                             (protokols Nr.13,10.§) 
 

Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu starpgabaliem 
 
 

Saskaņā ar 2013.gada 13.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11/2013 „Par Ķeguma novada 
Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 
Grafisko daļu”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 74090040139, 74090040140, 
74090040141 atrodas savrupmāju apbūves teritorijā. 

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

Ņemot vērā domes 2019.gada 3.jūlija Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas atzinumu,  
balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Starpgabals,  kadastra Nr. 7409 004 0144, kura sastāvā ietilpst 
zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 004 0140, platība 140 m2, lietošanas mērķi no 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600).  

2. Mainīt nekustamā īpašuma Starpgabals,  kadastra Nr. 7409 004 0143, kura sastāvā ietilpst 
zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 004 0139, platība 175 m2, lietošanas mērķi no 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600).  

3. Mainīt nekustamā īpašuma Starpgabals,  kadastra Nr. 7409 004 0145, kura sastāvā ietilpst 
zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 004 0141, platība 417 m2, lietošanas mērķi no 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600).  

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada būvvaldei, Grāmatvedības 
un finanšu nodaļai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
09.07.2019. 
datums 
 


