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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 4.februārī                                     Nr. KND1-3/21/45 

                                                                                                         (protokols Nr.3, 912.§) 
Par nekustamā īpašuma “Vijolītes” atsavināšaanu 

 
Uz Ķeguma novada pašvaldības vārda Zemgales rajona tiesas Ķeguma pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000608291 reģistrēts nekustamais īpašums “Vijolītes”, 
Glāžšķūnī, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74840020227, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 74840020118, platība 0,4607 ha. 

Ar Ķeguma novada domes 2021.gada 13.janvāra lēmumu Nr.KND1-3/21/6, zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu74840020118 atzīta par starpgabalu.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļu un 2.daļu, 
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai 
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai; 37.panta 1.daļas 2. un 
4.punktu, kuros noteikta nekustamā īpašuma piemērojamā pārdošanas cena, 44.panta 8.daļas pirmo 
punktu, ka zemes starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai 
(ceļam), drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul 
attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 3.pantu pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, t.i. ir manta 
atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu. 

Pašvaldības izdevumi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74840020118 kadastrālajai 
uzmērīšanai 245 EUR, nekustama īpašuma, kadastra numurs 7484 002 0227 kadastrālā vērtība 322 
EUR.  

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 04.02.2021. atzinumu,   
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Jānis Siliņš, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vijoles”,  
Glāžšķūnī, Rembates pagastā, Ķeguma novadā., kadastra numurs 74840020227, kas sastāv no 
zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 7484 002 0118, platība 0,4607 ha, par 
nosacīto cenu 567 EUR (pieci simti sešdesmit septiņi euro). 

2. Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot atsavināšanas paziņojumu zemes īpašniekiem, kuru 
zemei piegul lēmuma 1. punktā minētais nekustamais īpašums. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Administratīvi juridiskajai nodaļai, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā,  LV- 1007. 

 

Sēdes vadītājs                                         R.Ūzuls 
04.02.2021. 
datums 


