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protokols Nr. 19.

2017.gada 31.augusts

LĒMUMS
2.§ 5.
Par darba uzdevumu zemes ierīcības projektam "A" un "A-1"
Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome (turpmāk – Dome) konstatē:
1. 2014.gada 11.septembrī pieņemts Domes lēmums Nr. 2.§ 5. “Par zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „A” un „A–1” Alejās, Ķekavas pagastā robežu
pārkārtošanai” (turpmāk – Lēmums), apstiprinot darba uzdevumu Nr. Z-2014-TPD-09 ar
derīguma termiņu – 2 gadi no lēmuma pieņemšanas dienas.
2. Lai varētu turpināt zemes ierīcības projekta izstrādi, nepieciešams pagarināt darba uzdevuma
derīguma termiņu.
3. Lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.
288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” zaudējuši spēku, un to vietā izdoti un šobrīd
spēkā ir Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”.
4. Līdz ar to zemes ierīcības projekta izstrāde turpināma saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
regulējumu.
Pamatojoties uz:
- Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu;
- Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu un 9.panta otro daļu;
- Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punktu un 8.panta pirmās daļas 1.punktu;
- ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2017.gada 23.augusta sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne,
Nitišs, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko)
„Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt derīguma termiņu ar Domes 2014.gada 11.septembra lēmumu Nr. 2.§ 5. “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „A” un „A–1” Alejās, Ķekavas
pagastā robežu pārkārtošanai” apstiprinātajam darba uzdevumam Nr. Z-2014-TPD-09, nosakot:
1.1. darba uzdevuma derīguma termiņš – 1 gads no šī lēmuma pieņemšanas dienas;
1.2. zemes ierīcības projekta izstrāde turpināma atbilstoši darba uzdevumam Nr. Z-2014-TPD09 tiktāl, cik tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.
1. Uzdot Administratīvajai daļai nosūtīt šo lēmumu:
2.1. nekustamā īpašuma „A-1” (kadastra numurs) īpašniecei A. B. (pers.k.) - uz deklarēto
adresi;
2.2. nekustamā īpašuma „A” (kadastra numurs) īpašniekam M. A. (pers.k.) - uz deklarēto
adresi;

2.3. zemes ierīcības projekta izstrādātājai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ķibilda zemes
ierīcības birojs” –, izmantojot elektroniskā pasta starpniecību (e-pasta adrese: kbirojs@inbox.lv).
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie
personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu administratīvais akts, kas paziņots kā vienkāršs
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā
nosūtāmais dokuments. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments, kas sūtīts pa
elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Administratīvo
aktu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 188.panta otrajai daļai var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā (LV-1007).
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