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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 29.jūnijā                                            Nr. KND1-3/21/259 

                                                                                                         (protokols Nr.16, 11.§) 
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu 

 
Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejā (sēdes protokols Nr.7, 24.03.2021.,  Nr.7-

11) izskatīts iesniegums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 7444 008 0137, platība 
1,10 ha, atsavināšanu. 

Nekustamais īpašums, kadastra Nr. 7444 008 0137, Birzgales pag., Ķeguma nov., 
saskaņā ar Ķeguma novada Teritorijas plānojumu 2013.-2024., atrodas lauksaimniecības 
zemes teritorijā, tam nav piekļūšanas (ceļa) iespējas. Zemes gabala atrašanās vieta un platība 
nav piemērota pašvaldības funkciju veikšanai. Izvērtējot iepriekš minēto, zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 7444 008 00137, platība 1,10 ha,  atbilst starpgabala kritērijiem.  

Zemes vienība, kadastra apzīmējums 7444 008 0137, ir piekrītoša pašvaldībai 
(25.09.2008.,  protokols Nr.10. 12.§). 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikts, ka starpgabals ir pašvaldībai 
piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos 
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj 
attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai 
kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam). 

Ņemot vērā domes 2021.gada 29.jūnija Finanšu komitejas atzinumu,  
balsojot ar 15 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Daina Vanaga, Gundars Vērītis, 

Ilmārs Zemnieks, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, 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. Nekustamā īpašuma “Mežapļavas”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra Nr. 7444 008 
0137, zemes vienību, kadastra apzīmējums 7444 008 0137, platība 1,10 ha, atzīt par 
starpgabalu (grafiskais pielikums). 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai,  Ķeguma novada būvvaldei, Administratīvi juridiskai 
nodaļai (L.Čodorei) un Birzgales pagasta pārvaldes vadītājai S. Pikaļevai 

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. 

 

 
Domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)                                R.Ūzuls 
30.06.2021. 
datums 


