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LĒMUMS 
Ķegumā 

2020.gada 10.jūnijā                                                                               Nr. KND1-3/20/206 
                                                                                                     (protokols Nr.16,11.§) 

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme” sadalīšanu 
 

Ķeguma novada pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanai, no nekustamā īpašuma 
“Pašvaldības zeme”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 0066, atdalāma zemes 
vienība, kadastra apzīmējums 7484 004 0067, platība 0,2484 ha. Atdalītā zemes vienība 
pievienojama nekustamajam īpašumam “Ceļš Veldres-Rembates skola- Sietiņi”, kadastra Nr.7484 
004 0353, kā piektā zemes vienība. 

Zemes vienības piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Ķeguma novada domes 2014.gada 2.jūlija 
lēmumu Nr.260.  

 Atbilstoši Ķeguma novada Teritorijas plānojumam 2013.-2024.gadam, atdalāmā zemes 
vienība,  atrodas transporta infrastruktūras teritorijā. 

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” 8.punkts 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 nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība. 

Ņemot vērā domes 2020.gada 10.jūnija Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 
atzinumu,  

balsojot ar 11 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. No nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7484 004 
0066 (Grafiskais pielikums): 

1.1. atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7484 004 0067, platība 0,2484 ha; 

1.2. atdalīto zemes vienību iekļaut nekustamajā īpašumā “Ceļš Veldres-Rembates skola-
Sietiņi”, kadastra Nr.7484 004 0353, kā piekto zemes vienību; 

1.3. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā (kods 1101). 

2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ietilpst zemes vienība, kadastra apzīmējums 
7484 004 0066, platība 1,8794 ha, mainīt nosaukumu “Pašvaldības zeme” uz nosaukumu “Ciema 
mala” un saglabāt  zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 
nodaļai, 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 
11.06.2020. 


