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Aizkrauklē
2019.gada 27.jūnijā

protokols Nr.6, 20.p.
LĒMUMS Nr.176
Par zemes lietošanas mērķa maiņu noteikšanu
Spīdolas ielā 20, Aizkrauklē

Aizkraukles novada dome izskatīja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu
centra, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, 2019.gada 20.maija iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā 20.05.2019. Nr.2.1-3/1/19/244) par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Iesniegumā
norādīts, ka 2018.gada 8.novembrī no privātpersonas iznomāta zeme 3440 m2 platībā, Spīdolas
ielā 20, Aizkrauklē, Aizsardzības ministrijas piederošo būvju uzturēšanai, kas nodotas lietošanā
Zemessardzes 55.kājnieku bataljonam. 2019.gada 2.aprīlī iznomātā zemes vienības daļa ir
uzmērīta un platība precizēta- 3478 m2.
Saskaņā ar ierakstu Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000331494,
nekustamā īpašuma (būvju): Spīdolas ielā 20, Aizkraukle, Aizkraukles novads, īpašnieks ir
Aizsardzības ministrija.
Saskaņā ar ierakstu Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.64, nekustamā
īpašuma (zemes): Spīdolas iela, Aizkraukle, Aizkraukles novads, īpašnieks ir JU. Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamā īpašuma Spīdolas iela, Aizkrauklē, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 32010020224, 4833 m2 platībā noteikts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūves zeme, kods – 0906.
Ņemot vēro to, ka ir iznomāta atsevišķa zemes vienības daļa 3478 m2 platībā, tai ir nosakāms
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 19.06.2019. lēmumu, pamatojoties
uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.
jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un maiņas kārtība” 18.punktu, 16.1.apakšpunktu, atklāti
balsojot: ar 12 balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi iznomātajai zemes vienības daļai 3478 m2
platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32010020224 - valsts aizsardzības
nozīmes objektu, drošības policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda
izciešanas iestāžu apbūves zeme, kods – 0906.

2.

Lēmumu nosūtīt elektroniski VZD Latgales reģionālai nodaļai uz e-pasta adresi:
latgale@vzd.gov.lv.

3.

Lēmumu nosūtīt elektroniski Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram uz
e-pasta adresi: vamoic@vamoic.gov.lv.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
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