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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 9/2021.

2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 13.
Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”
Izskatot I.M., personas kods _, nekustamā īpašuma “Mežgravas”, kas atrodas Baldones
pagastā, Ķekavas novadā, īpašnieka (turpmāk – Iesniedzējs), 2021.gada 26.jūlija iesniegumu,
(Ķekavas novada domē reģistrēts 2021.gada 26.jūlijā ar numuru 1-6.1/21/3274) ar lūgumu nodibināt
ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam “Mežgravas”, Baldones pag., Ķekavas nov.,
kadastra numurs: 80250090432, caur nekustamo īpašumu “Jaunvētras”, Baldones pag., Ķekavas
nov., kadastra numurs: 80250090160 un noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu, konstatēts:
1.

Pašvaldības īpašums “Jaunvētras” ar kadastra numuru 8025 009 0160, sastāvošs no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0160, 11.07.2012. ir reģistrēts Rīgas rajona
tiesas Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507368 (turpmākZemesgrāmata).

2.

Pašvaldības īpašuma “Jaunvētras” Zemesgrāmatas lll. daļas 1.iedaļā 1.1. punktā noteikts
“Atzīme- ceļa servitūta teritorija. 0,07ha”. Nav norādīts, kuram īpašumam par labu noteikts
servitūts.

3.

Zemesgrāmatā noteiktais ceļa servitūts ir vienīgā piekļuve īpašuma “Mežgravas” zemes
vienībai.

4.

Īpašums “Mežgravas”, kas atrodas Baldones pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8025
009 0432, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0106, pieder
Iesniedzējam, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas Baldones pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr. 100000590193.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta
otro daļu,
- Administratīvā procesa likuma 55.panta 1. punktu
- Civillikuma 1137.pantu, 1141.pantu, 1160.pantu, 1231.panta 3.punktu, 1235.pantu;
- 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumu” 111.1.apakšpunktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2021.gada 10.augusta sēdes
atzinumu
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko,
Karina Putniņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

Slēgt servitūta nodibināšanas līgumu ar nekustamā īpašuma “Mežgravas” īpašnieku par ceļa
servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Jaunvētras”, kas atrodas Baldones pagastā, Ķekavas
novadā, kadastra numurs 8025 009 0160, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0160,
par labu nekustamā īpašuma “Mežgravas”, kadastra numurs 8025 009 0432, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8025 009 0106, 700 kv.m. platībā (130 m x 5,4 m) saskaņā ar šī lēmuma
1.pielikumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju
uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, 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, ar ko ieceļ
Direktīvu 95/46EK, 6.panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku
pienākumu.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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