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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 14.

2020.gada 23.aprīlis

LĒMUMS Nr. 6.
Par esošas būves atrašanās vietas saskaņošanu Urbāna ielā 6, Baložos
Izskatot I.N. un J.N. 2020.gada 26.februāra iesniegumu, reģ. Nr.1-6.1/20/954, ar lūgumu
saskaņot esošās būves (saimniecības ēka) atrašanās vietu, kas iebūvēta par 0.8 metriem tuvāk
zemesgabala robežām, kā prasa Ķekavas novada apstiprinātie apbūves noteikumi, Ķekavas novada
dome konstatē:
1.

Saskaņā ar Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000157481 nekustamā īpašuma
Purva iela 15, kadastra numurs 8007 003 4646, Baložos, Ķekavas novadā, sastāvā ir viena
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4646 un platību 2,1176 ha. Īpašuma tiesība uz
Nekustamo īpašumu ir nostiprināta Ķekavas novada pašvaldībai.

2.

Saskaņā ar Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000215423 nekustamā īpašuma
Urbāna iela 6, kadastra numurs 8007 003 4612, Baložos, Ķekavas novadā, sastāvā ir viena
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4612 un platību 0,1126 ha. Īpašuma tiesība uz
Nekustamo īpašumu ir nostiprināta I.N. un J.N., katram uz ½ domājamo daļu.

3.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4612, saskaņā ar Ķekavas novada
pašvaldības 2009.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.SN-TPD-34/2009 „Par
Ķekavas novada teritorijas plānojumu”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2009.gada
25.augusta lēmumu Nr. 3.§ 3.4.p. „Par Ķekavas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas
plānojumu apstiprināšanu ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem” (Protokols
Nr.6), plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – esošās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas
(DzM). Saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, apbūves līnija noteikta
4,0 metru attālumā no zemes vienības sānu vai aizmugures robežām.

4.

Uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8007 003 4612 ir uzbūvēta saimniecības ēka, kas
atrodas 3,2 m attālumā no nekustamā īpašuma Purva iela 15 robežas, kadastra numurs 8007 003
4646.

Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu, Apsaimniekošanas un īpašuma, Attīstības
un uzņēmējdarbības atbalsta, Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma, Sociālo jautājumu
komitejas 2020.gada 16.aprīļa atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm “Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Geduševa, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš,
Līcis, Medne, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1.

Piekrist saskaņot esošās saimniecības ēkas, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
8007 003 4612, atrašanās vietu 3,2 metru attālumā no piegulošā nekustamā īpašuma Purva iela
15 robežas, kadastra numurs 8007 003 4646.

2.

Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvaldei paziņot par šī lēmuma pieņemšanu uz
iesniegumā, kas Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēts ar kārtas Nr.1-6.1/20/954, norādīto
adresi.

Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja lēmumu sūta pa pastu, uzskatāms, ka tas
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati ir
ierobežotas pieejamības informācija.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas(c)punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu
juridisku pienākumu.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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