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.6
Par grozījumu 2019.gada 12. septembra Ķekavas novada domes lēmumā nr.19 “Par adrešu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ādiņas-2” teritorijā,
Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Izskatot SIA “Royal Property Investment” 2021.gada 2.marta iesniegumu (reģistrēts Ķekavas
novada pašvaldībā 2021.gada 2.martā ar Nr. 1-6.1/21/932; turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu mainīt
adresi nekustamajam īpašumam Atbalsta iela 4, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
kadastra numurs 8070 007 1609 un nepieciešamajām korekcijām Ķekavas novada domes 2019.gada
12.septembra lēmumā Nr. 19 “Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu
detālplānojuma “Ādiņas-2” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (turpmāk –
Lēmums) ietvertajās adresēs, Ķekavas novada dome konstatē:
1. Lēmumā paredzēts piešķirt adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus saskaņā ar
detālplānojumu “Ādiņas-2”.
2. Iesniegumā lūgts nomainīt adresi Atbalsta iela 4 uz Dzimtas ielas adresi, jo Dzimtas iela ir
izbūvēta un iebraukšana īpašumā paredzēta no Dzimtas ielas puses. Detālplānojumā “Ādiņas-2”
stūra zemesgabaliem nav noteikts, no kuras ielas veidojams pieslēgums zemesgabalam, līdz ar
to ir iespējama iebraukšana gan no Atbalsta ielas, gan no Dzimtas ielas. Atbalsta iela vēl nav
izbūvēta un tās izbūve paredzēta nākamajā kārtā. Savukārt Dzimtas ielas būvniecība ir pabeigta
un būve pieņemta ekspluatācijā (2020.gada 9.decembra Akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā, Kods 20052130800870). Tādējādi piebraukšana īpašumam tiek nodrošināta no
Dzimtas ielas puses.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt grozījumus Lēmuma lemjošās daļas daļas
14.punktā.
Pamatojoties uz:
- Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu;
- Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”
14.punktu;
- kā arī Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas 2021.gada
10.marta sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks Indra Priede,
Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ķekavas novada domes 2019.gada 12.septembra lēmuma Nr. 19 “Par adrešu
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ādiņas-2” teritorijā,
Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” lemjošās daļas 14.punktā un izteikt lemjošās daļas
14.punktu šādā redakcijā:

“14. Parcelei Nr. 17 (kadastra numurs 8070 007 1609, kadastra apzīmējums 8070 007 1525)
piešķirt adresi: Dzimtas iela 9, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads”.

2. Uzdot Administratīvajai pārvaldei nosūtīt vai izsniegt:
2.1. nekustamā īpašuma īpašniekam SIA “Royal Property
andrejs@rpinvest.lv;
2.2. Valsts zemes dienestam – elektroniskā adrese: VZDKRN.

Investment”,

epasts:

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, 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 un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas(c)punktu –
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai un otrajai daļai, šis lēmums stājas spēkā
ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu dokuments,
kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 188.panta otrajai daļai šo lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007,
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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