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.gada 18.marts

LĒMUMS Nr.25
Par Rāmavas ielas, Ķimeņu ielas, Piparu ielas un ielu apgaismojuma, ar atsevišķu elektrības
patēriņa uzskaiti, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pieņemšanu bez atlīdzības
Izskatot L.K., personas kods _, iesniegumu (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēts ar kārtas Nr.16.1/21/688) par Piparu un Ķimeņu ielu pieņemšanu bez atlīdzības, konstatēts:
1. Ķekavas novada dome 2012.gada 16.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.2.§8. „Par ieceri atsavināt
daļu no privātpersonu īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Rāmavas ielas turpinājuma
izveidei”, protokols Nr.16, ar kuru ir atbalstīta iecere atsavināt zemes vienību daļas no
nekustamajiem īpašumiem “Ādiņas” (kadastra numurs 8070 007 0155), “Ādiņas-2” (kadastra
numurs 8070 007 0178) un Ķimeņu iela (kadastra numurs 7070 007 0933), kas nepieciešamas
Rāmavas ielas funkcionēšanai.
2. Ķekavas novada domē 2012.gada 18.oktobrī pieņemts lēmums Nr.2.§5. “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu Rāmavas ielas izveidei”, protokols Nr.21, pamatojoties uz kā uzsākta
detālplānojuma izstrāde Rāmavas ielas izveidei.
3. Starp Ķekavas novada pašvaldību un L.K. 2014.gada 19.decembrī noslēgta Vienošanās Nr.2122/14/178 par nekustamā īpašuma Ķimeņu iela un Piparu iela un ielu apgaismojuma, ar
atsevišķu elektrības patēriņa uzskaiti, kopā vai pa daļām, pieņemšanu bez atlīdzības no L.K.,
pēc tam, kad daļa no Ķimeņu ielas (Rāmavas iela, kadastra numurs 8070 007 1323 ar kadastra
apzīmējumu 8070 007 1304), kas nepieciešama Rāmavas ielas funkcionēšanai, tiek nodota bez
atlīdzības Ķekavas novada pašvaldībai.
4. Atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam - “Ielas projekts apbūves gabalā “Lejasolektes”,
Ķekavas pagastā”, Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē akceptēts 2005.gada 9.jūnijā
(Nr.327), un saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, objekts ir
būvniecības procesā un būvdarbi nav pabeigti.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Apsaimniekošanas un īpašumu komitejas 2021.gada
9.marta sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
Ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese
Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Anastasija Prokopenko, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,
,,Nepiedalās” – 1 (Valts Variks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no L.K., personas kods _,
nekustamo īpašumu Rāmavas iela, kadastra numurs 8070 007 1323, kadastra apzīmējums
8070 007 1305), kas nepieciešama Rāmavas ielas funkcionēšanai, noslēdzot atbilstošu
līgumu.

2. Pēc šī lēmuma lemjošās daļas 1.punkta izpildes, pieņemt Ķekavas novada pašvaldības
īpašumā bez atlīdzības Ķimeņu ielu (kadastra numurs 8070 007 0933); Piparu ielu (kadastra
numurs 8070 007 1107) un ielu apgaismojumu, ar atsevišķu elektrības patēriņa uzskaiti,
kopā vai pa daļām, kas pilnībā izbūvētas un nodotas ekspluatācijā, atbilstoši izstrādātajam
tehniskajam projektam – “Ielas projekts apbūves gabalā “Lejasolektes”, Ķekavas pagastā”,
Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē akceptēts 2005.gada 9.jūnijā (Nr.327), noslēdzot
atbilstošu/s līgumu/s.
3. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu/s par šī lēmuma lemjošās
daļas 1. un 2.punktā minēto nekustamo īpašumu pieņemšanu Ķekavas novada pašvaldības
īpašumā bez atlīdzības no L.K., personas kods _.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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