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Jaunpiebalgas novada domes

LĒMUMS
Nr. 59
Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā

2019.gada 15.aprīlī
sēdes protokols Nr.4; 13.§

Par zemes lietošanas tiesības izbeigšanu īpašumam “Ķīvītes” kadastra Nr.4298 003
0279, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, un jauna nomas līguma
noslēgšanu
(ziņo M. Elsta, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalgas novada dome ir izskatījusi A. S., personas kods dzēsts, dzīvo dzēsts,
10.04.2019. iesniegumu par atteikumu no zemes vienības, kadastra apzīmējumu 4298 003
0111 – 1,05 ha platībā, “Ķīvītes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads un jauna nomas
līguma sagatavošanu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0110, Gaujas iela
9, Melnbārži, Zosēnu pagasts – 0,5089 ha platībā.
Izvērtējot Jaunpiebalgas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likumu” 19.panta 1.punktu, Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 8.punktu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 18.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. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. S., personas kods dzēsts, uz zemes vienību, kadastra
apzīmējums 4298 003 0111 – 1,05 ha platībā, “Ķīvītes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads.
2. Noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods dzēsts, par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4298 003 0110, Gaujas iela 9, Melnbārži, Zosēnu pagasts – 0,5089
ha platībā:
2.1. zemes nomas maksa - 0,5% no kadastra vērtības;
2.2. zemes nomas termiņš - 10 gadi.
3. Zemes īpašumu “Ķīvītes”, kadastra Nr.4298 003 0279, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads, neapbūvētu zemes ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0111 – 1,05 ha platībā,
nodot atsavināšanai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā (Voldemāra
Baloža iela 13A, Valmiera) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Novada domes priekšsēdētāja vietniece

Lolita Zariņa

