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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 18.decembrī                                                                       Nr.KND1-3/19/417 

                                                                                                   (protokols Nr.22, 14.§) 
 

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 
 

Nekustamā īpašuma Ogres iela 8, Ķegums, kadastra Nr. 7409 001 0090, zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 7409 001 0090, platība 3342 m2, ieskaitīta  rezerves zemes fondā.    

Sakarā ar Zemes reformas pabeigšanu, tika 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 sestajā daļā noteikts, šā panta pirmajā daļā minētie 
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. 

Kārtību, kādā nozaru ministrijas un vietējās pašvaldības pieņem lēmumus par zemes vienību 
piekritību  vai piederību attiecīgi valstij vai pašvaldībai nosaka Ministru kabineta  02.04.2016. 
noteikumi Nr. 190, “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”, 7.2. 
nosaka, ka zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīgā zeme, ir pašvaldībai 
piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

Ņemot vērā domes 2019.gada  11.decembra Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 
atzinumu, 

balsojot „par”- 14 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,  Jānis Priževots, Kristaps 
Rūde, Kristaps Reķis, 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. Ķeguma novada pašvaldībai piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
zemes vienība: 

Ķeguma pilsēta -  kadastra apzīmējums 7409 001 0090 – platība   3342 m2 (skatīt 
grafisko pielikumu). 

2. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu  kopā ar iesniegumu par datu aktualizāciju Valsts zemes 
dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, Ķeguma novada būvvaldei un Grāmatvedības un 
finanšu nodaļai.   

3. 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 
27.12.2019. 
datums 


