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LĒMUMS 

Ķegumā 
 
 
2020.gada 21.oktobrī                              Nr.KND1-3/20/321 

                                                                                                      (protokols Nr.25, 8.§) 
 
 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Liepu aleja 2A 
 

  Izskatīts SIA “Meto Pro Group”, juridiskā adrese Mārupes iela 20, Rīga, 19.20.2020., 
iesniegums (reģistrēts 19.10.2020. KNP1-1.1/20/1739) par zemes ierīcības projekta zemes 
vienībai, Liepu aleja 2A, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7409 002 0077, 
apstiprināšanu. 

   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.   

    Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā iekļauta starpgabala definīcija: 
“zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: a) pilsētā ir 
mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves 
gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, 
vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai”. 

   Adreses un nosaukuma piešķiršanā ievēro 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 21.oktobra Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 
atzinumu; 

Balsojot ar 10 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps 
Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Ilmārs Zemnieks, 
Tadeušs Vaļevko), "Pret" – 1 (Imants Smirnovs), "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma  Lāčplēša iela 1, Ķegums, 
Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 002 0032, zemes vienībai Liepu aleja 2A, kadastra 
apzīmējums 7409 002 0077 (grafiskais pielikums). 

2. Pirmajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0147, platība 629 m2: 



 

 
 

2.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, zemes vienību atzīt par starpgabalu, un 
piešķirt nosaukumu Starpgabals; 

2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – pagaidu atļautā zemes izmantošana 
sakņu dārziem (kods 0502). 

3. Otrajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0148, platība 538 m2: 

3.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, zemes vienību atzīt par starpgabalu, un 
piešķirt nosaukumu Starpgabals; 

3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi -  (NĪLM) – pagaidu atļautā zemes izmantošana 
sakņu dārziem (kods 0502). 

4. Trešajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0149, platība 1621 m2: 

4.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Spīdolas iela 1; 

4.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ( NĪLM) – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (kods 0600). 

5. Ceturtajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0150, platība 1725 m2: 

5.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Spīdolas iela 3; 

5.2. noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (kods 0600). 

6. Piektajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0151, platība 1514 m2: 

6.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Spīdolas iela 5; 

6.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme (kods 0600). 

7. Sestajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0152, platība 811 m2: 

7.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu, zemes vienību atzīt par starpgabalu, un 
piešķirt nosaukumu Starpgabals; 

7.2. noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – pagaidu atļautā zemes izmantošana 
sakņu dārziem (kods 0502). 

8. Septītajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7409 002 0154, platība 399 m2: 

8.1. iekļaut nekustamā īpašuma Iela, kadastra Nr.7409 002 0083, sastāvā ar 
nosaukumu Spīdolas iela, 

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

9. 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. 

10. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA “Meto Pro Group”, Ķeguma 
novada būvvaldei, Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai kopā ar grafisko 
pielikumu, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 



 

 
 

11. Ar šī lēmuma stāšanās spēkā brīdi zaudē spēku Ķeguma novada domes 2020.gada 
3.jūnija lēmums Nr. KND1-3/20/181 (protokols Nr.15, 8.§) “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu zemes vienībai Liepu aleja 2A”. 

12. 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 
26.10.2020. 
datums 
 


