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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 8.aprīlī                                                                             Nr. KND1-3/20/119 
                                                                                                          (protokols Nr.9, 6.§) 

 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ķeguma 

prospekts 1 un Ķeguma prospekts 5 
 

Izskatīts SIA “GEOPOLS.LV”, reģ.Nr.40203109804, juridiskā adrese Valdeķu iela 
51-31, Rīga, 27.02.2020.Nr.2020/02-4, iesniegums par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 1, kadastra Nr. 7409 001 0043, 
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0167, un nekustamā īpašuma Ķeguma 
prospekts 5, kadastra Nr. 7409 001 0065, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 
0065. 

Zemes ierīcības likuma 19. pants paredz, ka zemes ierīcības projektu apstiprina 
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 26.punkts nosaka, ka  vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu 
par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu; 28. punkts - vietējā pašvaldība pieņem uz 
projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus par adreses vai nosaukuma 
piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu. 

Adreses un nosaukuma piešķiršanā ievērojot Ministra kabineta 
08.12.2015.noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 8.punktu, kas nosaka adresācijas 
sistēmas pamatprincipus; 

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; 16.punkts - lietošanas 
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība. 

Ņemot vērā 2020.gada 8.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu; 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 

Pastars, Jānis Priževoits, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma  Ķeguma prospekts 1, 
Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 0043, zemes vienībai, kadastra 
apzīmējums 7409 001 0167, un nekustamā īpašuma Ķeguma prospekts 5, Ķegums, 
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 0065, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 
7409 001 0065 (pielikumā). 

2. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0179, platība 1440 m2: 

2.1. saglabāt adresi Ķeguma prospekts 5, Ķegums, Ķeguma nov.; 



 

 
 

2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001). 

3. Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0180, platība 1031 m2: 

3.1. piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Ogres iela 16; 

3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve (kods 0908). 

4. Trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0181, platība 1197 m2: 

4.1. piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Ogres iela 14; 

4.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ( NĪLM) – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve (kods 0908). 

5. Ceturtajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 001 0182, platība 1256 
m2: 

5.1. saglabāt adresi Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ķeguma nov.; 

5.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve (kods 0908). 

6. Zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā 
teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā. Ja zemes ierīcības projekta 
īstenošanas laikā tiek grozīts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, zemes 
ierīcības projekts īstenojams atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, 
kas bija  spēkā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas brīdī. 

7. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA “GEOPOLS.LV”, Ķeguma 
novada būvvaldei, Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai kopā ar grafisko 
pielikumu, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

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

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
09.04.2020. 
datums 
 


