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2017.gada 6.novembrī
sēdes protokols Nr.8; 15.§

Par atļauju veikt mērniecības darbus zemes lietojumam “ Kalna Skrasti”, kadastra
apzīmējums 4256 010 0037, Jaunpiebalgas pagasts
(ziņo M. Elsta, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalga novada dome ir izskatījusi J. V., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts,
2017.gada 20.oktobra iesniegums par atļauju veikt mērniecības darbus iznomātajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 010 0037, un sagatavot dokumentus zemes iegūšanai
īpašumā.
Izvērtējot Jaunpiebalgas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus konstatēts: Jaunpiebalgas novada dome 2009.gada 23.februārī pieņēma lēmumu
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem, kuri nav veikuši zemes kadastrālo
uzmērīšanu vai nav veikta priekšapmaksa”, tajā skaitā arī J. V., zemes vienībai “Kalna
Skrasti” – 18,5 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un “Valsts un
pašvaldību īpašumu privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta
pirmās daļas 2.punktu, kurā teikts, ka lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz
2008.gada 1.septembrim nav iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai
apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma
(pirkuma) līguma noslēgšanas, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tie iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, Jaunpiebalgas novada dome,
atklāti balsojot “par” 7 deputāti – Laimis Šāvējs, Lolita Zariņa, Aija Sila, Madara Intenberga,
Dainis Šulcs, Mārtiņš Smilgins, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Atļaut J. V. veikt mērniecības darbus nomā esošai zemes vienībai “Kalna Skrasti”,
kadastra apzīmējums 4256 010 0037 – 18,5 ha platībā, Jaunpiebalgas pagastā.
2. Pašvaldībai sagatavot dokumentus zemes vienības “Kalna Skrasti” ar kadastra
apzīmējumu 4256 010 0037 – 18,5 ha platībā, atsavināšanai.
Novada domes priekšsēdētājs

Laimis Šāvējs

