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LĒMUMS 

Ķegumā 
 
 
2020.gada 21.oktobrī                              Nr.KND1-3/20/333 

                                                                                                      (protokols Nr.25, 20.§) 
 

Par zemes vienību  atdalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
 (Ķeguma pilsētas dome) 

 
   
   Ķeguma novada pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanai, nepieciešams no 
nekustamā īpašuma Ķeguma pilsētas dome, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 001 
0055,  atdalīt zemes vienības, kadastra apzīmējumi: 7409 001 0063, platība 17411 m2, un 
7409 008 0021, platība 17902 m2. Pēc atdalīšanas izveidot divus neatkarīgus nekustamos 
īpašumus. 

Iepriekš minētās zemes vienības, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Ķeguma novada 
domes 2012.gada 7. marta lēmumu Nr.6, 15.§ (lēm.Nr.112).  
      Atdalāmās zemes vienības, saskaņā ar Ķeguma novada Teritorijas  plānojumu 2013.-
2024., atrodas: zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 001 0063, atrodas pilsētas  meža 
teritorijā un zemes vienība, kadastra apzīmējums 7409 008 0021, atrodas rūpniecības apbūves 
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.  
    Ņemot vērā domes 2020. gada 21.oktobra Tautsaimniecības un attīstības lietu 
komitejas atzinumu; 

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

          Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. No nekustamā īpašuma Ķeguma pilsētas dome, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 
001 0055 atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7409 001 0063, platība 17411 m2 
(grafiskais pielikums Nr.1): 

1.1. izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Rīgas iela 3; 

1.2. atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi (NĪLM) – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa (kods 0501).  



 

 
 

2.  No nekustamā īpašuma Ķeguma pilsētas dome, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 
001 0055, atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 7409 008 0021, platība 17902 m2 
(grafiskais pielikums Nr.2): 

2.1.  izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu Tomes iela 1; 

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

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 
nodaļai, grāmatvedības un finanšu nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei. 

3. 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 
26.10.2020. 
datums 
 


