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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.264 (protokols Nr.12)
16.§
Par Meža ielu Aizkraukles pilsētā

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta zemes vienība 1,2450
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32440060130, Purvciems, Aizkraukles pilsētā. Saskaņā ar
Aizkraukles novada domes 2008.gada 25.septembra lēmumu Nr.256 (protokols Nr.12, 27.§) zemes
vienībai ir noteikts valstij piekritīgas zemes vienības statuss, ieskaitīta rezerves zemes fondā un
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Dabā zemes vienība atrodas Aizkraukles pilsētas individuālo dzīvojamo māju
teritorijā un ir infrastruktūras objekts- iela, kura nepieciešama iedzīvotājiem piekļuvei savām dzīves
vietām. Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes vienībai ir jānosaka Aizkraukles novada pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības statuss, nosakāms ielas statuss un piešķirama adrese.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa noteikts, ja rezerves fonda zemēs ieskaitītie
zemes gabali no ministriju puses nav izvērtēti un izdarītas atzīmes par zemes piekritību vai
piederību, tad zemes gabali piekrīt pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.6.punktā ir noteikts, ka iela ir adresācijas objekts un tam ir piešķirama adrese. Noteikumu 9.punkts
nosaka, ka pašvaldībai, vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt, vai mainīt adresi, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētajām prasībām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.apakšpunktu, zemes vienībai maināms lietošanas mērķis, jo tas neatbilst patreizējam
zemes izmantošanas veidam.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 22.11.2018. lēmumu, pamatojoties uz
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi”
2.6., 9. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS,
Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE,
Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32440060130, 12450 m2 platībā noteikt Aizkraukles
novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības statusu.

1.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32440060130 noteikt ielas statusu un piešķirt adresi:
“Meža iela”, Aizkraukle, Aizkraukles novads.

2.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32440060130, 12450 m2 platībā mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods- 1001, uz zemi dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods- 1101.

3.

Zemes vienību “Meža iela”, Aizkraukle, Aizkraukles novads, ar kadastra apzīmējumu
32440060130, 12450 m2 platībā iekļaut Aizkraukles novada grāmatvedības bilancē ar
kadastrālo vērtību 138.00 EUR.

4.

Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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