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Jaunpiebalgas novada domes

LĒMUMS
Nr. 55
Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā

2019.gada 15.aprīlī
sēdes protokols Nr.4; 9.§

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dzelmes”, ar
kadastra numuru 4256 006 0098, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
(ziņo M. Elsta, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalgas novada dome ir izskatījusi SIA “Zemesraksti” reģistrācijas
Nr.44103102632, zemes ierīkotājas Žanetes Leimanes, 2019.gada 6.marta iesniegto
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Dzelmes”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0098, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads. Zemes ierīcības projekta mērķis ir sadalīt zemes vienību divās daļas,
izveidojot divus atsevišķus īpašumus.
Izvērtējot Jaunpiebalgas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15 panta 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11, 28.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698.„Adresācijas
noteikumi” 2 un 29.punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. Noteikumi Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 17.punktu, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot, “par” 8 deputāti –
Lolita Zariņa, Madara Intenberga, Ilva Grauze, Dainis Šulcs, Aija Sila, Raimonds
Dombrovskis, Mārcis Jukēvics, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam “Dzelmes”, Jaunpiebalgas pagasts, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0098 un 4256 006
0099, ar kopējo platību - 10,6ha.
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0098, Jaunpiebalgas pagasts
Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu – sadalīta divās
daļās, izveidojot divus atsevišķus īpašumus.
3. Zemes vienību (projektētā apzīmēta ar Nr.1, kadastra apzīmējums 4256 006 0475) kas
projektēta 2,9 ha platībā – apvienot ar nesadalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4256 006 0099 - 2,2 ha platībā, jaunizveidotam īpašumam, kas sastāv no divām

neapbūvētām zemes vienībām apstiprināt nosaukumu “Artūri”, Jaunpiebalgas pagasts,
Jaunpiebalgas novads.
3.1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0475 un 4256 006 0099, ar kopējo
platību 5,1ha, noteikt nekustama īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciska darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Zemes vienībai (projektētā apzīmēta ar Nr.2, kadastra apzīmējums 4256 006 0476), kas
projektēta 5,5 ha platībā, saglabāt esošo nosaukumu un adresi “Dzelmes”, Jaunpiebalgas
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125.
4.1. Zemes vienībai 5,5 ha platībā noteikt nekustama īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciska darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, var tikt precizēta projektēto zemes vienību platība.
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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