
      
                                 ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 
     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
            tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 LĒMUMS 

Ķegumā 
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                                                                                                         (protokols Nr.4, 9.§) 
 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 2.jūlija lēmumā Nr.260 “Par zemes 
vienību precizēšanu un piekritību pašvaldībai” 

 
Saskaņā ar 2014.gada 2.jūlija lēmumu Nr.260 “Par zemes vienību precizēšanu un piekritību 

pašvaldībai” pieņemts lēmums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 004 0066, 
piekritību Ķeguma novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta ceturto daļu, ka uz pašvaldības 
vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir 
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā. 

Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7484 04 066, platība 1,96 ha, reģistrēts  zemes lietošanas veids visā teritorijā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Atbilstoši Ķeguma novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 74840040066 noteikts zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Ņemot iepriekš minēto un Ķeguma novada domes tautsaimniecības un attīstības lietu 
komitejas  atzinumu,  

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, 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. Izdarīt grozījumu Ķeguma novada domes 2014.gada 2.jūlija lēmumā Nr.260 (protokols 
Nr.15, 20.§) “Par zemes vienību platību precizēšanu un piekritību pašvaldībai”, svītrojot no 
lēmuma 4.punkta ierakstu: “Pašvaldības zeme (statuss “43”), kadastra apzīmējums 7484 004 0066, 
platība 1,8794 ha”. 

2. Ķeguma novada būvvaldes zemes ierīkotājai V.Askoļskai nodrošināt par lēmumā 
minēto zemes vienību datu aktualizēšanu Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas 
sistēmā. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada būvvaldei 
(V.Askoļskai), Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai (L.Čodorei).      

 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                        R.Ūzuls 
22.02.2021. 
datums 

 


