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Par zemes vienību piekrit ību Ķeguma novada pašvaldībai 

 
Izskatīta Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese 11. novembra krastmala 31, Rīga, 

17.01.2019.Nr.2-04/45 vēstule (reģistrēta 17.01.2019. KNP7-1/19/99) “Par rezerves zemes 
piekritību pašvaldībai un kadastra datu aktualizāciju”. 

Izvērtētas zemes vienības ar statusu “Rezerves zemes fonds” un “Zeme zemes reformas 
pabeigšanai”, kurām nav izdarīta atzīme par zemes gabala piekritību pašvaldībai vai valstij. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikts, ka valstij un vietējām 
pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekritīgo zemi izvērtē Ministru 
kabinets noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu 
par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai 
visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās. 

Ministru kabinets 09.09.2015. izdevis rīkojumu Nr.502 “Par Zemes reformas  
pabeigšanu Ķeguma novada lauku apvidū” un 09.09.2015. rīkojumu Nr.522 “Par zemes 
reformas pabeigšanu Ķeguma novada Ķeguma pilsētā”. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka zemes gabali, par kuriem šā 
panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta 
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 
zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par 
šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

Saskaņā ar  Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr.190 “K ārtība, kādā pieņem 
lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta 
tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts. 
Izvērtētajā sarakstā pie lēmumā minētajām zemes vienībām nav izdarītas atzīmes par tās 
piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai. 

ņemot vērā Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 06.03.2019. atzinumu, 
balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Ķeguma novada 
pašvaldībai piekrīt un ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda šādas zemes 
vienības: 

Rembates pag. -  

kadastra apzīmējums 7484 001 0209 – kopplatība 0,06 ha;  

kadastra apzīmējums 7484 003 0165 – kopplatība 0,34 ha;  

kadastra apzīmējums 7484 004 0227 – kopplatība 0,34 ha;  
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Ķeguma pilsēta 

Estrādes iela 8A, kadastra apzīmējums 7409 004 0095 – kopplatība 10300 
m2; 

kadastra apzīmējums 7409 005 0089 – kopplatība 3600 m2;  

Birzgales pag. 

kadastra apzīmējums 7444 004 0174 – kopplatība 0,20 ha;  

kadastra apzīmējums 7444 007 0261 – kopplatība 2,18 ha;  

kadastra apzīmējums 7444 008 0004 – kopplatība 0,52 ha.  

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veikt datu aktualizāciju par 
lēmuma pirmā punktā minētajām zemes vienībām. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada būvvaldei un 
grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

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

 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
14.03.2019. 
datums 
 


