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protokols Nr.3, 10.p.
LĒMUMS Nr.94

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Aizkraukles pagastā
Aizkraukles novada dome izskatīja VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065,
juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, 2019.gada 11.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
14.02.2019. Nr.2.1-3/19/83) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 32440040138, 32440050218, 32440060141. Iesniegumā norādīts, ka uz zemes
vienībām ir izvietota dzelzceļa infrastruktūra, tajā skaitā publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes
sliežu ceļu iecirkņa “Rīga pas-Krustpils” un “Aizkraukles stacijas ceļi” sliežu ceļi.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais
īpašums “Dzelzceļš”, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, sastāv no trīs zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem: 32440040138 - “Dzelzceļš”, 32440050218 - “Dzelzceļa konteiners
78,12.km” un 32440060141 - “Stacija Aizkraukle”. Īpašumam noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods- 0101.
Nekustamais īpašums “Dzelzceļš”, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, kadastra
Nr.32440040138, reģistrēts Aizkraukles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000230786 uz
Latvijas valsts Latvijas republikas Satiksmes ministrijas vārda.
2006.gada 20.septembrī Satiksmes ministrija ar aktu nodevusi valdījumā nekustamo īpašumu
“Dzelzceļš”, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, VAS “Latvijas dzelzceļš”.
Saskaņā ar Aizkraukles novada Teritorijas plānojumu 204.-2026.gadam, zemes vienības
atrodas transporta apbūves teritorijā.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņas kārtība”
17.7.apakšpunktā noteikts, ka, ja zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas
mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai, zemes
tiesiskais valdītājs var ierosināt zemes lietošanas mērķa maiņu.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņas kārtība”
17.7.apakšpunktu, 18.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: ar 12 balsīm "Par" (Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS,
Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav, "Atturas"
– nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt zemes lietošanas mērķi VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065, juridiskā
adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”,
Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
32440040138, 32440050218 un 32440060141, 78,94 ha kopplatībā, no zemes uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101, uz zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods- 1101.

2.

Lēmumu nosūtīt elektroniski VZD Latgales reģionālai nodaļai: latgale@vzd.gov.lv.

3.

Lēmuma nosūtīt VAS “Latvijas dzelzceļš” uz norādīto adresi: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050.

4.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā
var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona-pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona-pēc juridiskās adreses).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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