ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.17.

2018.gada 26.jūlijs

LĒMUMS Nr.12.
Par nekustamā īpašuma Mežaparka iela, Baloži,
Ķekavas novads, iegādi
Izskatot SIA “Baloži Invest”, reģistrācijas numurs 40203070587, iesniegumu (Ķekavas novada
pašvaldībā reģistrēts 2018.gada 21.jūnijā ar kārtas Nr. 1-6.1/18/3133) par nekustamā īpašuma
Mežaparka iela, kadastra numurs 8007 002 0121, kas atrodas Baložos, Ķekavas novadā,
atsavināšanu, konstatēts:
1. Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 17.maija lēmuma Nr. 15 ”Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā 10, 16 un 16A, Baložos, Ķekavas
novadā – kā papildinājumu detālplānojumam „Daudzdzīvokļu ēku teritorija”” (prot.Nr.11)
lemjošās daļas 5. punktu zemes vienībai Nr. 4 ar kadastra apzīmējumu 8007 002 0121 (zemes
ierīcības projekta grafiskajā daļā atzīmēta ar Nr. 4) 0,0050 ha platībā, ir piešķirts nosaukums:
Mežaparka iela, Baloži, Ķekavas novads.
2. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 8007 002 0121 atdalīts no nekustamā īpašuma,
Mežaparka iela 1 ar kadastra numuru 8007 002 1908 un tā īpašnieks ir SIA “Baloži Invest”,
reģistrācijas numurs 40203070587.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
4. Nekustamais īpašums ir nepieciešams Ķekavas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2018.gada 17.jūlija un Finanšu
komitejas 2018.gada 19.jūlija sēdes atzinumus,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Geduševa, Jerums, Keisters, Klūdziņš,
Līcis, Medne, Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Iegūt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Mežaparka iela, kadastra
numurs 8007 002 0121, atsavinot to no SIA “Baloži Invest”, reģistrācijas numurs
40203070587, par EUR 1,00 (viens euro).

2.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma Mežaparka iela, kadastra numurs 8007 002 0121, iegādi, par EUR 1,00 (viens euro).

3.

Nekustamā īpašuma iegādei nepieciešamos līdzekļus EUR 1,00 (viens euro) paredzēt no
Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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