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. 7/2021.

2021.gada 4.augusts

LĒMUMS Nr. 14.
Par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā
īpašuma d/s „Teika 114A”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
kadastra numurs 8070 018 2125
Izskatot V.S., personas kods _, 2021.gada 8.jūlija iesniegumu (reģ.Nr. 1-6.1/21/2950) ar
lūgumu atļaut iegūt īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma d/s „Teika 114A”, Dzērumos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 018 2125, konstatēts:
1.

Nekustamais īpašums d/s „Teika 114A”, kadastra numurs 8070 018 2125, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 0018 2125, zemes platība 0,03 ha.

2.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 018 2125, 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 – Lauksaimniecības teritorijas (L).

3.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLMK-0601).

4.

Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8070 018 2125, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8070 018 2125, zemes lietošanas kategorija, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem, ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 0,03 ha.

5.

Dāvinājuma līgums noslēgts 2021.gada 25.jūnijā.

6.

Apdāvinātais – V.S., personas kods _, Latvijas Republikas nepilsonis.

Pamatojoties uz
- Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 70.pantu, 79.panta pirmo daļu, 189.panta
pirmo daļu,
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
- likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturto daļu, 29.panta otrās daļas
5.punktu, 30.panta otro daļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2021.gada 27.jūlija sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 18 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris
Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija
Baire, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Atteikt izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma d/s „Teika
114A”, kadastra numurs 8070 018 2125, zemes platība 0,03 ha, ar adresi Ieziņu iela 14,

Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvijas Republikas nepilsonim V.S., personas
kods _.
2.

Uzdot Administratīvajai pārvaldei nosūtīt V.S., lēmuma vienu izrakstu no sēdes protokola uz
e-pasta adresi _

3.

Uzdot Administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai
uz e-adresi.

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa
pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 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.

2

