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Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai 
 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikts, ka valstij un vietējām 
pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekritīgo zemi izvērtē Ministru 
kabinets noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par 
zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā  vai visās 
novada teritoriālā iedalījuma vienībās. 

Ministru kabinets 09.09.2015. izdevis rīkojumu Nr. 502 “Par reformas pabeigšanu 
Ķeguma novada lauku apvidū”. 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka 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. 

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 12.05.2021. atzinumu,  
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 

Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts 
Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Ķeguma novada pašvaldībai 
piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamā īpašuma “Ciema 
mala”, kas atrodas Rembates pag., Ķeguma nov. kadastra  numurs 7484 004 0066, zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0066, platība 1,96 ha. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam,  Grāmatvedības 
un finanšu nodaļai, Ķeguma novada būvvaldei un Administratīvi juridiskajai nodaļai 
(L.Čodorei). 

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. 
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