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2017.gada 11.decembrī
sēdes protokols Nr.10; 19.§

Par rezerves zemes fondā ieskaitītas lauku apvidus zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4298 001 0031, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads piekritību
Jaunpiebalgas novada domei
(ziņo M. Elsta, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalgas novada dome ir izskatījusi 13.06.2017. Valsts zemes dienesta (turpmāk
tekstā-VZD) saņemto informāciju Nr.2-0.4/182, “Par pašvaldībai piekritīgas zemes datu
aktualizāciju kadastrā pēc zemes reformas pabeigšanas” un izvērtējusi rezerves zemes fonda
ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Izvērtējot Jaunpiebalgas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts: Zosēnu pagasta padome 2008.gada 26. septembrī pieņēma lēmumu
Nr.9 “Par zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešās daļas 2.punktu, 17.pantu,
Ministru kabineta 02.04.2016. noteikumu Nr.190 “Kārtību kādā pieņem lēmumu par rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu piederību vai piekritību’’ 6. un 7.2 punktiem, likuma “Par valsts un pašvaldības zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5
punktu, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot “par” 8 deputāti – Laimis Šāvējs, Lolita
Zariņa, Aija Sila, Madara Intenberga, Raimonds Dombrovskis, Dainis Šulcs, Mārtiņš
Smilgins, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1.
Jaunpiebalgas novada domei piekrīt un ierakstāma uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4298 001 0031 – 2,47 ha platībā, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads.
2.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4298 001 0031 – 2,47 ha platībā, noteikts, ka:

2.1 zemes platība var tikt precizēta izdarot instrumentālo uzmērīšanu;
2.2 zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība (šifrs 0101);
2.3 zemes vienību reģistrēt atsevišķā īpašumā, kuram piešķirt nosaukumu “Dzelzceļa
mala”, Jaunpiebalgas pagasts.
3. Iekļaut pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 001
0031 - 2,47 ha platībā, zemes kadastrālā vērtība – EUR 180.00.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā (Voldemāra
Baloža iela 13A ,Valmiera) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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